


การคัดเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(Thai University Central Admisson System: TCAS) ประจําปกีารศึกษา  2562 

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission) 
----------------------------------------- 

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มีระบบและวิธีการคัดเลือก 

โดยสรุปดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ

1.1 วัตถุประสงค์
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชา

ที่เรียน 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
3) เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

1.2 องค์ประกอบของการคัดเลือกฯ 
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS) รอบที่ 4 Admission จะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX)

ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 20 

2) ผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test:

O–NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 30 

3) ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT: General Aptitude Test ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ

10–50) 

4) ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT: Professional and

Academic Aptitude Test) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 0 – 40 

5) ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันจะทําการสอบสัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย เพ่ือหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นข้ันสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา 

โดยไม่คิดเป็นค่านํ้าหนักคะแนน 

2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ

ขั้นตอนการคัดเลือกฯ มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี

2.1 การทดสอบ
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ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทําการสอบแบบทดสอบต่างๆ ที่กําหนดไว้

ให้ครบถ้วน  ดังนี้  

2.1.1 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ 

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

2.1.2 การสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและ

วิชาการ (PAT) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

2.1.3 การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 

2.2 การสมัครเข้าศึกษาฯ 

สมาคมที่ ประ ชุมอ ธิการบดีแห่ งประ เทศไทยกําหนดใ ห้ผู้ ประสงค์ จะส มัคร เข้ าศึ กษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ ไ ด้กําหนดไว้ก่อน 

การสมัคร ดังน้ันหากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ จะถูกตัดสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะนําคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนน  

หลังจากน้ันจะนํามารวมกับคะแนนที่คํานวณจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 

เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป 
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การรับสมัคร 

1. ให้ผู้สมัคร สมัครผ่านทาง Website : student.mytcas.com  เท่าน้ัน 

2. หลักฐานต่าง ๆ ให้นําไปย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. ผู้สมัครสามารถยืนยันสาขาวิชาและอันดับการเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 คร้ัง (ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอน 

การสมัครให้เข้าใจ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ระบุรายละเอียดไว้ในขั้นตอนการสมัครแล้ว) 

อัตราค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ค่าสมัครสาขาวิชาละ 50 บาท ค่าบริหารจัดการคนละ 100 บาท) อันดับแรก  

150  บาท อันดับถัดไป อันดับละ  50  บาท รวมค่าสมัครสูงสุด 300 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าสมัคร เป็นไปตามที่แต่ละหน่วยงานรับชําระเงินกําหนดขึ้น (แสดงในใบแจ้ง

ชําระเงินค่าสมัคร) 

3. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย ให้เป็นไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนด 

หมายเหตุ   คา่ธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมคัรและชําระเงินเรียบร้อยแลว้จะไม่คืนให้ไมว่่ากรณีใดๆ 

การประกาศผลการคัดเลอืก 

 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการคัดเลือกและกําหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจ

ร่างกายให้ผู้สมัครทุกคนทราบเป็นรายบุคคลทาง Website : student.mytcas.com  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย 

การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ เริ่มต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ที่สอบได้ตามสถานที่ที่จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ทาง Website: student.mytcas.com  

และผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนําหลักฐานต้นฉบับและสําเนาที่ผู้สมัครรับรองถูกต้องไปแสดงหรือมอบให้แก่

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปน้ี 

1. ใบสมัครรอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)  

2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ประเทศไทย พร้อมนําหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน 

4. วุฒิบัตรการศึกษา  

5. หลักฐานอ่ืน ๆ (ตามท่ีมหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด)  
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การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา 

 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทาง Website : student.mytcas.com            

 ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษานําหลักฐานและใบสําคัญต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ตนเอง 

ผ่านการคัดเลือกได้ไปรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนเป็นนิสิตนักศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันน้ันๆ ต่อไป (รายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดูได้จาก Website ของแต่สถาบนั

โดยตรง) 

 
 ผู้ใดจงใจให้ข้อมูลเท็จจะถือว่ากระทําการทุจริต จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครและถูกดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS เป็นเวลา 3 ปี 

2. อาจถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

3. กรณีเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่แล้ว จะถูกลงโทษทางวินัยสถานหนักถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษา 

4. กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ จะแจ้งให้ต้นสังกัดดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สวุรรณสวัสด์ิ) 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายกสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
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การคิดคะแนนในการคดัเลือก 
     

 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)  

รอบที่ 4 Admission สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กําหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านํ้าหนักร้อยละ 20 

2. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 30 

3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 10 -  50 

4. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 0 - 40 

5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความ

เหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่านํ้าหนักคะแนน  

การกําหนดสัดส่วนค่านํ้าหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา  GAT และ/หรือวิชา PAT ให้คิดตามท่ีคณะ/

ประเภทวิชาน้ันๆ  กําหนดไว้  

การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT และ PAT 
 คะแนนทุกวิชาที่นํามาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะ/ประเภทวิชาน้ัน ๆ ได้กําหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่า

จะไม่รับพิจารณา 

การคิดคะแนน GPAX 
 ในการคัดเลือกกําหนดได้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 การ

คิดคะแนนส่วนน้ี ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็น 300 คะแนน 

วิธีคิด 
1. ให้นําผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพ่ือแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน 

2. ให้นําคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็นคะแนนแล้วคูณกับค่านํ้าหนักท่ีกําหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX  

ตัวอย่าง  ผู้สมคัรมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  =  2.93 

วิธีคิด 
 ขั้นที่ 1 ให้นํา GPAX คูณด้วย 75 จะได้คะแนนดังน้ี 

  คะแนน GPAX  (2.93 × 75)  =  219.75 คะแนน 

 ขั้นที่ 2 นําคะแนน GPAX คูณด้วยค่านํ้าหนักท่ีกําหนดไว้ คือ 20% 

  คะแนน GPAX  (219.75 × 20)  =  4,395  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน 

วิธีการคิดคะแนน O-NET 
1. ให้นําคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมคัรคูณกบั 3 (กําหนดใหค้ะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300) 

2. นําคะแนนในขอ้ 1 คูณกับค่านํ้าหนักท่ีกําหนด  

3. นําคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET  
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ตัวอย่าง ผูส้มคัรมีคะแนน O-NET ดังน้ี 

 วิชา  01  =  63.00,   02  =  75.00,   03  =  71.00,   

 04  =  81.00,   05  =  87.00 

วิธีคิด 
ขั้นที่ 1 นําคะแนนแต่ละวิชาของผู้สมัครคูณด้วย 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) ดังน้ี 

 คะแนน O-NET วิชา 01  (63.00 × 3)   =  189 

 วิชา 02  (75.00 × 3)   =  225 

 วิชา 03  (71.00 × 3)   =  213 

 วิชา 04  (81.00 × 3)   =  243 

 วิชา 05  (87.00 × 3)   =  261 

ขั้นที่ 2 นําคะแนนที่คณูด้วย 3 คูณด้วยค่านํ้าหนัก ดังน้ี 

 คะแนน O-NET วิชา 01  (189 × 6)   = 1,134 

 วิชา 02  (225 × 6)   = 1,350 

 วิชา 03  (213 × 6)   = 1,278 

 วิชา 04  (261 × 6)   = 1,566 

วิชา 05  (261 × 6)   = 1,566 

ขั้นที่ 3 นําคะแนน O-NET ที่คูณด้วยค่านํ้าหนักแลว้ มารวมกันดังน้ี 

 คะแนน O-NET (1,134 + 1,350 + 1,278 + 1,566 + 1,566) 

 คะแนนรวม O-NET  =  6,894  คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน) 

วิธีการคิดคะแนน GAT, PAT 
1. นําคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่านํ้าหนักท่ีกําหนด 

2. นําคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ/ PAT 

ตัวอย่าง  วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กําหนดให้สอบ วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 15  วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่านํ้าหนัก

ร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่านํ้าหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังน้ี 

 GAT 85 = 265  PAT 72 = 210  PAT 73 = 250 

วิธีคิด 
 ขั้นที่ 1 นําคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่านํ้าหนัก 

  คะแนน GAT (265 × 15)  =  3,975  คะแนน 

  คะแนน PAT 2 (210 × 15)  =  3,150 คะแนน 

  คะแนน PAT 3 (250 × 20)  =  5,000 คะแนน 

  คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000)  =  12,125  คะแนน 
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การคิดคะแนนรวม 
 คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT 

ตัวอย่าง  ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) =  2.93 

 คะแนน O-NET  01 =  63.00, 02  =  75.00, 03  =  71.00,  

 04 =  81.00, 05  =  87.00 

 คะแนน  GAT     =  265 

 คะแนน  PAT 2   =  210 

 คะแนน  PAT 3  =  250  

 เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะได้คะแนนรวมดังน้ี 

 

 
วิชา (%) 
น้ําหนัก 

GPAX
(20) 

คะแนน O-NET คะแนน 
GAT 
(15) 

คะแนน PAT 
คะแนนรวม 

100 
01 
(6) 

02 
(6) 

03 
(6) 

04 
(6) 

05 
(6) 

PAT 2 
(15) 

PAT 3 
(20) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คะแนนเต็ม 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 4,500 4,500 6,000 30,000 

คะแนนท่ีได้ 4,395 1,134 1,350 1,278 1,566 1,566 3,975 3,150 5,000 23,414 

คิดเป็นร้อยละ 78.046 

 

 

คณะ/ 
ประเภทวิชา 

เกณฑ์คะแนน 
(ร้อยละ) 
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รหัสกลุ่มสาระและชื่อวิชาสอบ 
 

กลุ่มสาระ วิชาความถนัด 

 

O-NET GAT 
01   ภาษาไทย รหัส 85 ความถนัดทั่วไป 

02   สังคมศึกษา PAT 
03   ภาษาอังกฤษ (รหัส 71) PAT 1   วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

04   คณิตศาสตร์ (รหัส 72) PAT 2   วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

05   วิทยาศาสตร์ (รหัส 73) PAT 3   วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 74) PAT 4   วัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 75) PAT 5   วัดความถนัดทางวิชาชีพครู 

 (รหัส 76) PAT 6   วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 

 (รหัส 77) PAT 7.1  ภาษาฝร่ังเศส 

 (รหัส 78) PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน 

 (รหัส 79) PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น 

 (รหัส 80) PAT 7.4  ภาษาจีน 

 (รหัส 81) PAT 7.5  ภาษาอาหรับ 

 (รหัส 82) PAT 7.6  ภาษาบาลี 

(รหัส 83) PAT 7.7  ภาษาเกาหลี 

 
 

 

 

 

วิชา 
ปีการศึกษาท่ีสามารถนําคะแนนไปใช้ในการคัดเลือก 

2561 2562 

GAT/PAT   
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คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  

หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเท่า สําหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 ภายในปีการศึกษา 

2558 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2559) 

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

1.4 เ ป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ ว่า จะต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด 

ทุกประการ 

1.5 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิด หรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบฯ เพ่ือสมัคร 

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 ถึง 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 2 และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารท่ีใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ นอกจาก
จะถูกดําเนินการตามที่ ได้ระบุไว้ในหน้า 4 แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกคร้ังนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อ
เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที 

2. คุณสมบัติเฉพาะ 

 นอกจากคุณสมบัติทั่วไปทั้ง 6 ประการดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังได้กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอีกดังต่อไปน้ี   

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ 
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันใดสถาบันหน่ึงของรัฐ (ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษา

อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

2. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว  

โดยต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกับ

มหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

3. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค  

หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 
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3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน เช่น โรคจิต (Psychotic 

Disorders) โ ร ค อ า ร ม ณ์ ผิ ด ปก ติ  (Mood Disorders) โ ร ค ป ร ะ ส า ท รุ น แ ร ง  (Severe Neurotic Disorders)  

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline 

Personality Disorders รวม ถึ ง ปัญหาทางจิ ต เวช อ่ืน  ๆ  อัน เ ป็น อุปสรรค ต่อการศึกษา  การปฏิ บั ติ งาน  

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิด 

ความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย  

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 

3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 

3.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 

40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70  

จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) 

3.7 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งน้ี คณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย อาจแต่งต้ัง

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพ่ิมเติมได้ 

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ 
ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

สําหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที ่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
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รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสําหรับ

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

3. สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องสําเร็จการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
1. ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิตที่กําลังศึกษาในสถาบันอ่ืน ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกที่จะไปสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน) 

3. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2543 คือ เป็นสัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ

พิจารณาการจัดสรรฯ โดยต้องทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและ

เง่ือนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ  หรือพนักงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 

4. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค  
อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้ 

4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

4.2 มีปัญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis)  

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทาง

จิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

4.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง 

4.4 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพทันตกรรม 

 โรคลมชักที่ ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

 โรคหัวใจระดับรุนแรง  จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ  โรคภาวะความดัน

เลือดรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 ภาวะไตวายเรื้อรัง 

 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
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4.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

4.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

 สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นสายตาแล้วยังมีสายตาตํ่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 

 สายตาข้างที่ดีตํ่ากว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

4.7 หูหนวก หรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและ 

การได้ยิน(sensor neural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

4.8 โรค หรือความพิการอ่ืนๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา ทั้งน้ี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติมได้ 

หมายเหตุ 1. ผู้ เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง  

จะต้องถูกตัดสิทธ์ิการศึกษา 

2. การพิจารณาตัดสิทธ์ิผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติเฉพาะ ต้องทําในรูปแบบกรรมการซ่ึงมี 

ไม่น้อยกว่า  5  คน 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาเภสัชศาสตร์ 
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์  หรือประเภทวิชาเตรียมเภสัชศาสตร์ของสถาบันใด

สถาบันหน่ึง  (ยกเว้นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จะต้องได้รับการทดสอบความพร้อม 

ในการศึกษาและความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เช่น ความสามารถ 

ในการแยกแยะสี และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา (ข้อแนะนํา ควรตรวจตาบอดสีก่อนสมัครฯ) 
3. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้ 

การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis)  

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทาง

จิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร  

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง 

จากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้) 

 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 

 ภาวะไตวายเรื้อรัง 

 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 

6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ 

 สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาตํ่ากว่า  6/24  ทั้งสองข้าง 

 สายตาข้างดี  ตํ่ากว่า  G/12  เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 

 สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน  

(sensorneural hearing loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 

8. โรคหรือความพิการอ่ืนๆ   ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

ทั้งน้ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อํานวยการวิทยาลัย/อธิการบดี  อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางราย

เพ่ิมเติมได้ 

หมายเหตุ 

 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูก

ตัดสิทธ์ิการศึกษา 

 การพิจารณาตัดสิทธ์ิผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลทางคุณสมบัติเฉพาะต้องกระทําโดยกรรมการในรูปองค์คณะที่มี

จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า  5  คน 

 ทั้งน้ี  ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และได้รับการตรวจร่างกาย   ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจร่างกายทั่วไป 

2. ตรวจระดับการได้ยิน 

3. ตรวจตาบอดสี 

4. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก  หรือแสดงผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่ถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้สมัครคณะ/ประเภทวิชาพยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ และอุตสาหกรรมเกษตร 
 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 16/745

กลับหน้าสารบัญ



เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา

เพ่ิมเติม  รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

สําหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาสัตวแพทยศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์   
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย จะต้องได้รับการทดสอบความพร้อมในการศึกษา และความพร้อมในการประกอบอาชีพในวันสอบ

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  และผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

นอกจากนี้  ยังมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในบางคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  
และสถาบันต่างๆ  ที่ได้กําหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดของแต่มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ต่าง ๆ  ให้เข้าใจ 

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS62 รอบที่ 4 17/745

กลับหน้าสารบัญ



มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

1.  ทีต่ั้ง   

เลขท่ี  1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000  

โทรสาร 0-2466-6006   http://www.bsru.ac.th  หรือ   http://www.bsru.net  หรือ http://admission.bsru.ac.th 

2.  การจดัการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  5  คณะ  64 สาขาวชิา ดงัน้ี 

คณะครุศาสตร์   จํานวน   5  สาขาวชิา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 3 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการประเมินผลและ

วจิยัทางการศึกษา สาขาวชิาจิตวทิยา   สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จาํนวน 2 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน  15  สาขาวชิา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 7 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาภาษาจีน  สาขาวชิาภาษาไทย  

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา   สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาอาเซียนศึกษา 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 2 สาขาวชิา  ดงัน้ี  สาขาวชิานาฏยศิลป์   สาขาวชิา

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์               

หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (น.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิานิติศาสตร์ 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จาํนวน 4 สาขาวชิา ดงัน้ี  สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา  สาขาวชิา

ภาษาไทย   สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาสังคมศึกษา   

คณะวทิยาการจัดการ   ใช้เวลาศึกษาปกต ิ4 ปี  จํานวน  13 สาขาวชิา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   จ ํานวน 6 สาขาวิชา ดังน้ี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     

(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สาขาวิชา                   

การประกอบการธุรกิจ   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  จาํนวน 4  สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทิง สาขาวิชาการ

ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองคก์าร สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน   สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)    สาขาวชิาการบญัชี 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   สาขาวชิาการท่องเท่ียว   

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จํานวน  30 สาขาวชิา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี  จํานวน  17 สาขาวิชา ดังน้ี สาขาวิชาเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา  



สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

สาขาวิชานวตักรรมการจดัการเกษตรและซัพพลายเชน สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  สาขาวิชา

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   สาขาวชิาแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย  

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี จาํนวน 3 สาขาวชิา ดงัน้ี สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ ์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต (ทล.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลกัสูตรการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาผูป้ระกอบการอาหาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)   ใชเ้วลาศึกษาปกติ  4 ปี จาํนวน 5 สาขาวิชา ดงัน้ี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา   สาขาวชิาเคมี   สาขาวชิาชีววทิยา   สาขาวชิาฟิสิกส์  

 

วทิยาลยัการดนตรี  จํานวน  1 สาขาวชิา 

หลกัสูตรดุริศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  ใชเ้วลาศึกษาปกติ 4 ปี  สาขาวชิาดนตรีไทย  

3.  อตัราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลยั  สามารถศึกษารายละเอยีดได้จากเว็บไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th 

หรือ  http://admission.bsru.ac.th 
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คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมคัร 
 

คณะครุศาสตร์   

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (ศศ.บ.)  

1. มีความรู้พ้ืนฐานในการใชค้อมพิวเตอร์ 

2. มีความคิดสร้างสรรคแ์ละใจรักงานดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เช่น การถ่ายภาพ การผลิตส่ือ การทาํวดีิทศัน์  เป็นตน้ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)  หากมีผลคะแนนสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) จากสถาบนั HANBAN จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2. มีแฟ้มประวติัผลงาน (Portfolio) ทางดา้นนาฏศิลป์  มีผลงานการแสดง การประกวดทางนาฏศิลป์ในระดบัสถาบนั  ระดบั

จงัหวดั  ระดบัชาติ  หรือระดบันานาชาติ 

3. เขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์  และสอบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

3.1 ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะนาฏศิลป์ 

3.2 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  (ค.บ. 4 ปี) 

1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2. หากมีผลคะแนนการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับทั้ งในและต่างประเทศ  จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นตน้ 

สาขาวชิาสังคมศึกษา  (ค.บ. 4 ปี) 

1. มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2. เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลยัไดว้่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเตม็ความสามารถ และจะปฏิบติั

ตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 

 

 

 

 



คณะวทิยาการจัดการ  

สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกจิบันเทงิ (นศ.บ.)   ไม่รับผูส้มคัรท่ีตาบอด  หูหนวก เป็นใบ ้

สาขาวชิาภาพยนตร์และดจิิทลัมเีดยี (นศ.บ.)   มีความคิดสร้างสรรค ์ และทางดา้นศิลปะ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)     มีความสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศไดดี้  มีความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บรางวลัระดบั

จงัหวดั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาวชิาเคม ี(วท.บ.) สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 

สาขาวชิาจุลชีววทิยา (วท.บ.) มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นผูท่ี้มีโรคตาบอดสี  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เจ็บป่วย  

หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)  เป็นผูมี้ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.บ.) สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6 แผนการเรียน              

วทิย-์คณิต 

สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (วท.บ.) สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 

สาขาวชิาแอนิเมช่ันและดจิิทลัมเีดยี (วท.บ.) 

1. เป็นผูมี้ทศันคตีท่ีดี  มีวนิยัและความรับผดิชอบ  มีความตั้งใจในการศึกษาดา้นแอนิเมชัน่และดิจิทลัมีเดีย 

2. จดัเตรียมผลงานดา้นศิลปะ (ถา้มี) มาประกอบการพิจารณาในวนัสอบสัมภาษณ์ 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลติ (วศ.บ.)    

1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต 

2. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบ

เคร่ืองกล สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลติและโลจิสติกส์ (อส.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็น

โรคตาบอดสี ไม่เจบ็ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)     

1. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 

2. ไม่เสพสารเสพติด ไม่สูบบุหร่ี  

3. ภาษาองักฤษค่อนขา้งดี  

4. เป็นผูที้มีทศันคติท่ีดีเหมาะกบัวชิาชีพสาธารณสุข 

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)   

1. สาํเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย-์คณิต  

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและ/หรือการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยจากสภาการแพทยแ์ผนไทย 

สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีจิตไม่ปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผูท่ี้มีความ

พิการ และความบกพร่องทางการเรียนรู้ 



สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)  มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบ

วชิาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

สาขาวชิาชีววทิยา (ค.บ. 4 ปี)  มีเจตคดีท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพ

ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

 

วทิยาลยัการดนตรี   

สาขาวชิาดนตรีไทย (ดศ.บ.) 

1. เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดา้นดนตรีไทย 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพดา้นดนตรีไทย และมีคุณลกัษณะ บุคลิกภาพเหมาะสมกบัการประกอบวชิาชีพดา้นดนตรีไทย 

3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางดา้นดนตรีไทยในระดบัสถาบนั ระดบัภูมิภาค ระดบัจงัหวดั หรือ

ระดบัประเทศ โดยแนบหลกัฐานประกอบใน Portfolio 

4. เขา้รับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ 

5. เขา้รับการคดัเลือกนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยั วทิยาลยัการดนตรี และ/หรือหลกัสูตรกาํหนดเพ่ิมเติม และผา่นการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเดน็/หวัขอ้ ดงัน้ี 

5.1 ความรู้ ประกอบดว้ย การสอบพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ประวติัดนตรีไทย และคีตกว ี

5.2 ความสามารถในการปฏิบติัดนตรีไทย จาํนวน 2 เพลง ไดแ้ก่ 

5.2.1 เพลงบงัคบั 1 เพลง (ตามเกณฑม์าตรฐานดนตรีไทย ขั้นท่ี 4 – 6) 

5.2.2 เพลงถนดั 1 เพลง (เลือกไดอิ้สระเพ่ือแสดงทกัษะทางดนตรีไทยของผูส้มคัร) 

5.3 สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวดัเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวชิาชีพดนตรีไทย ประเมินคุณลกัษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน

การศึกษาต่อในหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  2,332  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

17401000101 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาการประเมนิผลและวจิยัทางการศึกษา (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - มคีวามรูพ้ื้นฐานในการใช ้

คอมพวิเตอร์
25 44.94

17401000201 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาจติวทิยา (ศศ.บ.) /หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ - 50 - - - - - - - - 5 49.21

17401000301 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 10 42.94

17401005201 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (ค.บ. 4 ปี) /หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ - 20 - 75 30 - - 30 - - 26 53.49

17401005401 คณะครุศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ ัว่ไป (ค.บ. 4 ปี) /หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ - 20 - 75 30 - - 30 - - 5 58.11

17402000101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาจนี (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 30 - 80 20 - - 20 - - 10 27.71

17402000201 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย (ศศ.บ.)

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 50 29.63

17402000301 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออก 

(ศศ.บ.) /หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 5 26.86

17402000401 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 20 38.72

17402000501 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาสงัคมศาสตรเ์พือ่การพฒันา (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 30 24.54

17402000601 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ

ศาสตร ์(ศศ.บ.) /หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 35 32.78

17402000701 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาอาเซยีนศึกษา (ศศ.บ.) /หลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 40 -

17402002001 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ

- 10 - 76 40 - - 40 - - 30 33.08

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  2,332  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17402002101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาออกแบบกราฟิกและอนิโฟร ์(ศป.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ

- 10 - 76 40 - - 40 - - 50 44.82

17402003001 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานิติศาสตร ์(น.บ.) 

/หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 50 22.59

17402003101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์(รป.บ.) 

/หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 60 21.77

17402005101 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
5 35.24

17402005201 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - 25 51.24

17402005301 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
20 53.16

17402005401 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขาวชิาสงัคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
25 51.91

17403000101 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลกัสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) /หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 -

17403000201 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส ์(บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 30 28.98

17403000301 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการตลาด (บธ.บ.) /หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - - 90 24.87

17403000401 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 90 22.7

17403000501 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 70 32.33



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  2,332  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17403000601 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกิจ (บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 - - 70 22.45

17403001001 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการโฆษณาและธุรกิจบนัเทงิ (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - ไม่รบัผูส้มคัรที่ตาบอด  หู

หนวก เป็นใบ ้
70 26.15

17403001101 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารองคก์าร (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 100 17.31

17403001201 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - - 60 18.65

17403001301 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาภาพยนตรแ์ละดจิทิลัมเีดยี (นศ.บ.) 

/หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ และ

ทางดา้นศิลปะ
65 27.04

17403002001 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการบญัช ี(บช.บ.) /หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - - 100 21.33

17403002101 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ

- 50 - - - - - - - มคีวามสามารถสือ่สาร

ภาษาต่างประเทศไดด้ี
65 22.52

17403002201 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์(ศ.บ.) /หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ - 30 - 71 20 - - 20 - - 40 37.78

17404000101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร (วท.บ.) /

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 30.41

17404000201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคณิตศาสตร ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 36.53

17404000301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคม ี(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
40 -

17404000401 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม (วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 -



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  2,332  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17404000501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาจลุชวีวทิยา (วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - ไม่เป็นผูท้ี่มโีรคตาบอดส ี 40 33.96

17404000601 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาชวีวทิยา (วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 38.04

17404000701 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - ไม่เป็นโรคตาบอดส ี 10 44.98

17404000801 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 40 26.03

17404000901 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 30 37.37

17404001001 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิานวตักรรมการจดัการเกษตร

และซพัพลายเชน (วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 10 28.32

17404001101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาฟิสกิส ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 -

17404001201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(วท.บ.) 

/หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - - 50 30.32

17404001301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - เป็นผูม้คีวามสมบูรณ์ท ัง้

ร่างกายและจติใจ
30 31.12

17404001401 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 

(วท.บ.) /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
30 -

17404001501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (วท.บ.)

 /หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 26.64



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  2,332  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17404001601 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (วท.บ.) /

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
30 34.27

17404001701 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาแอนิเมช ัน่และดจิทิลัมเีดยี (วท.บ.) /

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 20 72 20 40 - เป็นผูม้ทีศันคตีที่ด ี มวีนิยั

และความรบัผดิชอบ
30 21.72

17404003001 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมการผลติและออกแบบแม่พมิพ ์

(วศ.บ.) /หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 20 -

17404003101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ (วศ.บ.)

 /หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

- 15 - 72 15 73 20 35 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
30 30.66

17404003201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาการจดัการวศิวกรรมการผลติ

และโลจสิติกส ์(อส.บ.) /หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - ไม่เป็นโรคตาบอดสี 30 28.22

17404003301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ทล.บ.) 

/หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ

- 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 -

17404003501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน (วศ.บ.) 

/หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

- 15 - 72 15 73 20 35 - - 40 -

17404004001 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์(ส.บ.) 

/หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - เป็นผูท้ี่มสีุขภาพสมบูรณ์ท ัง้ทาง

ร่างกาย และจติใจ ไม่เสพสาร

เสพติด

48 28.32

17404004101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย (พท.บ.) 

/หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ

- 20 - 72 30 - - 30 - สาํเร็จการศึกษาระดบัช ัน้ ม. 6 

แผนการเรียนวทิย-์คณิต
25 32.46

17404004501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาผูป้ระกอบการอาหาร (บธ.บ.) 

/หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ

- 30 - 71 20 - - 20 -  ไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง ไม่

ความพกิารและบกพร่อง

ทางการเรียนรู ้

50 25.86

17404005101 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคณิตศาสตร ์(ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - - 20 50.65



มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ตารางเกณฑอ์งคป์ระกอบและค่ารอ้ยละ การรบับคุคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2562

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  จาํนวนรบั  2,332  คน

O-NET

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

ค่านํ้าหนัก 

(%)

เกณฑข์ัน้ตํา่

(%) (ถา้มี)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
วิชา

ค่านํ้าหนัก 

(%)
รวม

เกณฑข์ัน้ตํา่แต่ละวิชา

(%) (ถา้มี)

คะแนนรวม

ตํา่สุด (%)

ปี 2561

รหสั คณะ/สาขาวชิา/หลกัสูตร

GAT (รหสั 85) PAT (รหสั 71-82)

คุณสมบตัิพเิศษ จาํนวนรบั

17404005201 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาคอมพวิเตอรศ์ึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 20 - 75 30 - - 30 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
20 39.03

17404005301 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคม ี(ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 10 - 75 20 72 20 40 - - 30 38.86

17404005401 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาชวีวทิยา (ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 10 - 75 20 72 20 40 - มเีจตคดทีี่ดตี่อการประกอบ

วชิาชพีครู
8 42.85

17404005501 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาฟิสกิส ์(ค.บ. 4 ปี) 

/หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ

- 10 - 75 20 71 20 40 - - 20 36.76

17405000201 วทิยาลยัการดนตร ีสาขาวชิาดนตรไีทย (ดศ.บ.) /หลกัสูตรดุรยิางคศาสตรบณัฑติ - 10 - 76 40 - - 40 - เขา้รบัการทดสอบความรู ้

ความสามารถทางดนตรีไทย
5 -

หมายเหตุ 1. GPAX ใหค้่านํ้าหนกั 20% ทุกคณะ/สาขาวชิา

2. O-NET ใหค้่านํ้าหนกั 30% ทุกคณะ/สาขาวชิา โดยกาํหนดใหว้ชิาภาษาไทย วชิาสงัคมศึกษา วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตร ์ใหค้่านํ้าหนกัวชิาละ 6%

3. คณะ/สาขาวชิาที่ไม่ไดร้ะบุคะแนนรวมตํา่สุด (%) เนื่องจากเป็นคณะ/สาขาวชิาที่เปิดรบันกัศึกษาเป็นปีแรก  หรอืมีการปรบัเปลี่ยนชื่อคณะ/สาขาวชิาไปจากเดิม  หรอืไม่มีผูส้มคัร/ผูผ้่านการคดัเลอืก ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา




