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ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
ประจําปีการศึกษา 2560
กิจกรรม
1. เปิดรับสมัคร

วัน / เดือน / ปี

หมายเหตุ

20 มกราคม 2560
ถึง
25 กุมภาพันธ์ 2560

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

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

3. วันสอบข้อเขียน และปฏิบตั ิ (ถ้ามี)

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
5. วันสอบสัมภาษณ์
(พร้อมยื่นหลักฐานแสดงผลงาน/
ความสามารถพิเศษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีสทิ ธิ์เข้าศึกษา
7. วันรายงานตัวพร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม
2560
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน
2560

8. วันปฐมนิเทศ
9. วันเปิดภาคเรียน

ตรวจสอบรายชื่อที่
http://admission.bsru.ac.th
สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตรวจสอบรายชื่อที่
http://admission.bsru.ac.th
สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตรวจสอบรายชื่อที่
http://admission.bsru.ac.th
สถานที่รายงานตัว
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น 1)
วัน เวลา และสถานที่ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม
2560

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ให้ติดต่อสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ พร้อมนําหลักฐานการชําระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998
--- กรุณาติดต่อก่อนวันสอบข้อเขียน --เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาจํานวนน้อย
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560
--------------------------------มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้ านสมเด็จเจ้าพระยา มีค วามประสงค์ จะรับ สมั ครสอบคั ดเลื อกเข้าศึก ษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่
20 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทุกสาขาวิชา
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือ ปวช.
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
*** ทั้งนี้ ผู้ทกี่ ําลังศึกษาอยู่ จะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ***
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
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2. สาขาวิชา จํานวนรับ วิชาสอบ และคุณสมบัติของผูส้ มัครแต่ละสาขาวิชา
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2207

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

30



-



2211

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)

40



-



2215

เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)

30



-



2225

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)

10



-



1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
3. จัดเตรียมผลงานที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เช่น ระบบ
สารสนเทศหรือเว็บไซต์ (นํามาในวันสอบสัมภาษณ์)
เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
1. มีความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง (พร้อมเอกสาร
รับรอง)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
3. มีความเป็นผู้นําและเป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมผ่าน
การประกวด ได้รางวัลทางด้านศิลปะ และการออกแบบ

~4~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

2292

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)

60



-



2251

จุลชีววิทยา (วท.บ.)

40



-



2223

ฟิสิกส์ (วท.บ.)

30



-



2281

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)

50



-



2232

แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)

80




การวาดตัว
ละครและเขียน
เล่าเรื่อง



คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา
หากมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทําโครงงานวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. มี เ กณ ฑ์ คุ ณ สมบั ติ เ พิ่ มเติ ม ตามการพิ จารณ าของ
คณ ะกรรมการประจํ า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. จัด เตรียมผลงานด้ านแอนิ เมชั่ น /ศิ ล ปะ/การ์ตู น /ดิ จิ ทั ล
มีเดีย มานําเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
3. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจใน
การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย
4. เป็นผู้มีวินัย อดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ
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รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

2283

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

40



-



2284

ชีววิทยา (วท.บ.)

50



-



2291

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

30



-



2240

เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

50



-



คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.50
3. มีผลการเรียนในรายวิชา เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ รวม
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต
2. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
3. มีความสามารถพิเศษทางวิชาการหรือกีฬา หรือด้านอื่นๆ
ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา/ดนตรี/
ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกียรติบัตร
ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ตัวอย่างผลงาน หรือหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา
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รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2290

การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการ
ผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.)

10



-



2294

การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.)

10



-



1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง
การแสดง นาฏศิลป์ หรือศิลปหัตถกรรมที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ
ให้กับตนเองในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ
นานาชาติ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

2602

2604

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.)

80

40





-

-





เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) สายวิ ท ย์ -คณิ ต หรื อ สายศิ ล ป์ คํ า นวณ หรือ เที ย บเท่ า หรือ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) สายช่างยนต์ ช่ างกลโรงงาน ช่ างเชื่อ ม ช่ างไฟฟ้ า ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ
สายศิลป์-คํานวณ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00

~7~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2270
2293

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) (ทล.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน) (ทล.บ.)

40



-



40



-



1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
41112

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5



-







1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50

765

คณะมนุษ*ยศาสตร์
ละสังคมศาสตร์
หมายถึง แ“สาขาความเป็
นเลิศ”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2307

2340

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)

ภาษาจีน (ศศ.บ)

10

10



ความรูพ้ ื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษ
(สอบข้อเขียน)



-



1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00

~8~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

2358

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

40



-



2391

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ)

20



-







คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2355

ออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ.)

10



2393

นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)

10



10



ความรูพ้ ื้นฐาน
ทางออกแบบฯ
(สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ)





สอบปฏิบตั ิ
นาฏยศิลป์ตาม
ความถนัด

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีความถนัดทางศิลปะ
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. สามารถฟังทํานอง และการรําหรือการเต้น

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2903

นิติศาสตร์ (น.บ.)


ความรู้พื้นฐาน
ทางกฎหมาย
(สอบข้อเขียน)



1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00

~9~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี

41123

ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)

10



-



41126

สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

10



-



1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย เฉพาะในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ไม่ต่ํากว่า 2.50
4. หากมี ผ ลคะแนนการสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษจาก
สถาบัน ที่ ได้รับการยอมรับ ทั้ งในและต่างประเทศ จะได้รับการ
พิ จ ารณ าเป็ น พิ เ ศษ เช่ น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL
เป็นต้น
5. ผ่านการแข่งขัน ด้านภาษาอังกฤษและได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ และต่างประเทศ
โดยนําหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
6. มี ค วามสามารถด้ านอื่ น ๆ เช่ น กี ฬ า ดนตรี ศิ ล ปะ และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยนําหลักฐานมาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. จัดเตรียมสําเนาแฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณา
(ไม่คืนเอกสาร) นํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

~ 10 ~
รหัส
สาขาวิชา

41163

หลักสูตร/สาขาวิชา

นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จํานวนรับ
(คน)

20

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์












-






คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีพื้นความรู้ด้านการปฏิบัตินาฏยศิลป์ศึกษา นาฏยศิลป์
ไทย นาฏยศิลป์ตะวันตก นาฏยศิลป์พื้นบ้าน นาฏยศิลป์อาเซียน
นาฏยศิลป์นานาชาติ นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นาฏยศิลป์ร่วมสมัย
และศิลปะการแสดง
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับใช้ในการสอบปฏิบัติ ดังนี้
1) ผ้าโจงกระเบนสีแดง
2) ซีดีเพลง จํานวน 2 เพลง
เพลงบังคับ (รํา / ระบํามาตรฐาน) จํานวน 1 เพลง และเพลงตาม
ความถนัด จํานวน 1 เพลง

150

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2373
2374
2381
2388

การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.)
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.)
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)

25
25
25
20

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

~ 11 ~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2412
2413
2414
2418
2419

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
การตลาด (บธ.บ.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)

15
20
10
20
25







-







20



-



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2390

การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

ด้านประวัติศาสตร์ : ต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
1. มีความรู้และสามารถถ่ายทอดการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะการพูดและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
ด้านการบริการ : ต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
1. มีความสามารถทางด้านการโรงแรม เช่น การจัดผ้า
สเกิร์ต, การจัดดอกไม้ในงานต่างๆ, บาร์เทนเดอร์, การจัดงาน
Event ต่างๆ
2. มีผลงานรางวัลทางด้านงานบริการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2417

เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)

30



-



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

~ 12 ~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2501

การบัญชี (บช.บ.)

รวมคณะวิทยาการจัดการ

10



-



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

245

วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2375

ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)

10




สอบข้อเขียน
ทฤษฎีดนตรี
และ
สอบปฏิบัติ
เครื่องดนตรีตาม
ความถนัด



1. เป็น ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 6 และมีผ ล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้น มัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 รวม 4 ภาคการศึ ก ษา หรือ เป็ น ผู้ ที่ สํ า เร็จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในขั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 – ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 รวม 6 ภาคการศึ ก ษา หรื อ
ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเที ย บเท่ า สํ า หรั บ
ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค

~ 13 ~
รหัส
สาขาวิชา

2368

หลักสูตร/สาขาวิชา

ดนตรีไทย (ดศ.บ.)

จํานวนรับ
(คน)

10

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์




สอบข้อเขียน
ทฤษฎีดนตรี
และ
สอบปฏิบัติ
เครื่องดนตรีตาม
ความถนัด



คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา
สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี
และมีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางค์ตะวันตก
1. เป็น ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 6 และมีผ ล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้น มัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 รวม 4 ภาคการศึ ก ษา หรือ เป็ น ผู้ ที่ สํ า เร็จ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในขั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 – ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 รวม 6 ภาคการศึ ก ษา หรื อ
ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเที ย บเท่ า สํ า หรั บ
ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค
สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี
และมีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลป์ไทย

~ 14 ~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
41165

ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

20




ความรู้และ
ทักษะการ
ปฏิบัติดนตรี
(สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ)



41166

ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

10




ความรู้และ
ทักษะการ
ปฏิบัติดนตรี
(สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ)



รวมวิทยาลัยการดนตรี

50

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติดนตรี
ตะวันตก
4. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ ดังนี้
(1) สอบข้อเขียน(วิชาทฤษฎี+ประวัติดนตรีตะวันตก)
(2) สอบปฏิบัติ (ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด
Scales & Arpeggios (Major และ Minor Scales) และ Sight
Reading)
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย
4. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ ดังนี้
(1) สอบข้อเขียน (วิชาทฤษฎี+ประวัติดนตรีไทย)
(2) ปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง คือ
เครื่องสาย - เพลงนางนาค 2 ชั้น
ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ
และเพลงตามความถนัด 1 เพลง

~ 15 ~
รหัส
สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี

41125

ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

30







1. กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือระดับปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
ทัศนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
3. มีเกียรติประวัติดีเด่นด้านศิลปะ เช่น ได้รับรางวัลการ
ประกวดด้านศิลปะในระดับจังหวัด/ระดับภาค /ระดับประเทศ
หรือมีประวัติในด้านกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากโรงเรียนหรือสถาบันที่ศึกษา
4. จัดเตรียมสําเนาแฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณา
(ไม่คืนเอกสาร) นํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
5. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน สําหรับการสอบปฏิบัติงาน
วาดเส้น ได้แก่
1) กระดาษ 100 ปอนด์ เรียบ
2) ดินสอดํา EE
3) กระดานรองเขียน
4) ยางลบ
5) คัตเตอร์

~ 16 ~
รหัส
สาขาวิชา

41147

หลักสูตร/สาขาวิชา

พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

รวมคณะครุศาสตร์
รวมทุกคณะ

จํานวนรับ
(คน)

45

75
1,285

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบ
สอบปฏิบัติ/
สอบ
ข้อเขียน
วิชาเฉพาะ
สัมภาษณ์







คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา
1. กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.25
3. เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขตการศึกษา/กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ/กีฬากรมพลศึกษา หรือเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ
4. หากได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา
ประเภทต่างๆ ในระดับตามข้อ 3. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. จัดเตรียมสําเนาแฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณา
โดยนํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
6. จัดเตรียมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบสําหรับการ
ทดสอบปฏิบัติทักษะ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย

~ 17 ~
3. การสมัครเข้าศึกษา
ผู้ ส มั ค รต้ อ งตรวจสอบว่าตนเองมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วน ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติ
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 แล้วจึงดําเนินการสมัคร โดย
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
ผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ ***
4. วิธีการ และรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
4.1 ผู้ ส นใจสมั ค รเข้ าศึ กษา สามารถทํ าการสมั ค รผ่ านระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ที่ เว็ บ ไซต์
http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th  คลิ ก “สมั ค รเข้ า ศึ ก ษา” ระหว่าง
วันที่ 20 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560
4.2 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท
4.3 ผู้สมัครทุกคนต้องทําการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัคร
ทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ในสําเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้น
คลิก “ลงทะเบียน”
*** หากผูส้ มัครคนใดทีค่ ลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า
“เลขประจําตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล”
แสดงว่าผูส้ มัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว
ให้ผสู้ มัคร คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “เข้าสู่ระบบ”
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) ***
4.4 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ”
เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้
1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท
4.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทําการ “ยืนยันการสมัคร”
4.6 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อนําไปชําระค่าสมัคร
4.7 ชํ า ระค่ า สมั ค รได้ ที่ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ หรื อ เคาน์ เตอร์ ธ นาคาร
ไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 หากผู้สมัครคน

~ 18 ~
ใดไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกใน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
4.8 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันที่ชําระค่าสมัครแล้ว
3 วันทําการ (ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่
ระบบรับสมัคร และคลิก “ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้า
คัดเลือก”
5. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 อันดับ
5.2 ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี) วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
5.4 สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
1) บั ต รประจํ าตั วประชาชน ฉบั บ จริง หรือบั ตรที่ อ อกโดยหน่ วยงานราชการ โดย
จะต้องมีเลขประจําตัวประชาชนพร้อมรูปกํากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจําตัวนักเรียน
** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **
2) ใบระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (ปพ.1) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
3) ประกาศนี ย บั ต รหรื อ หลั ก ฐานแสดงผลงาน/ความสามารถพิ เศษ ฉบั บ จริ ง
พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด
*** สําเนาเอกสารในข้อ 2) และ 3) ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด
และส่งให้กบั กรรมการสอบสัมภาษณ์ ***
5.5 หากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตรวจสอบภายหลั งพบว่า ผู้ ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ถูก ต้ อ งตามที่
กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลง
เอกสาร จะถื อ ว่ า การสมั ค รครั้ ง นี้ เป็ น โมฆะ และไม่ คื น เงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบ และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. การพิจารณาให้ทุน/การให้ที่นั่งเข้าเรียน (ประมาณ 10 ทุน)
- ให้ ทุ น “ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทั้ ง หมด” ในโครงการ “ทุ น พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์
บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถพิเศษ”
สําหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนโดยใช้ความสามารถพิเศษต่างๆ ได้แก่ ด้านดนตรี นาฏยศิลป์ ศิลปะ
และการแสดง พลศึกษา และอื่นๆ
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- โดยให้ทุนตลอดหลักสูตรหรือสิทธิ์ที่นั่งเข้าเรียนในลักษณะต่างๆ ตามความโดดเด่นด้าน
ความสามารถพิเศษ ดังนี้
 ระดับชาติ & นานาชาติ ได้รับทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด”
 ระดับจังหวัด ได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”
 ระดับท้องถิน่ ได้รับสิทธิ์ “ทีน่ ั่งเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เลือก”
- การรับเข้าศึกษาทั้งในลักษณะการรับทุน และที่นั่งเข้าเรียนพิจารณาโดยคณะกรรมการที่
แต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ
- โดยให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องการมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้
* จํานวนทุนและสิทธิท์ ี่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิท ธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ทาง
เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องดําเนินการกรอกข้อมูล
ผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 ผู้รายงานตัว
ต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านคําแนะนําในการ
กรอกอย่างละเอียด)
8. การรายงานตัวเป็นนิสิต
8.1 ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก และมี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษา จะต้ อ งมารายงานตั ว พร้ อ มชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น 1) โดยแต่งชุดเครื่องแบบนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8.2 หลักฐานที่ต้องนํามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
4) สําเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ

