
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 
ประจําปีการศึกษา 2557 

 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี เวลา 

1. เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2557 – 14 มีนาคม 2557 08.30 – 16.00 น. 
2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 18 มีนาคม 2557 08.00 น. 
3. วันสอบข้อเขียน   

- วิชาพ้ืนฐาน 22 มีนาคม 2557 (รอบเช้า) 09.00 – 11.00 น. 
- วิชาพ้ืนฐานเฉพาะทาง 

(เฉพาะบางสาขาวิชา) 
22 มีนาคม 2557 (รอบบ่าย) 13.00 – 15.00 น. 

4. วันสอบปฏิบัติเฉพาะทาง 
(เฉพาะบางสาขาวิชา) 

23 มีนาคม 2557 09.00 – 15.00 น. 

5. ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์   
(เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์) 

28 มีนาคม 2557 08.00 น. 

6. วันสอบสัมภาษณ์ 21 เมษายน 2557 09.00 – 15.00 น. 
7. ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัย 

28 เมษายน 2557 08.00 น. 

8. ชําระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิการศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 
* สําหรับผู้ที่พร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียม
เต็มจํานวนสามารถรายงานตัวให้เสร็จสิ้นใน
ขั้นตอนน้ีได้ * 

1 พฤษภาคม 2557 – 9 พฤษภาคม 2557  09.00 – 16.00 น. 

9. วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เต็มจํานวน 

28 – 29 – 30 พฤษภาคม 2557 09.00 – 16.00 น. 

10. วันปฐมนิเทศ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษากําหนด  
11. วันเปิดภาคเรียน 15 สิงหาคม 2557  

 

หมายเหตุ  1. ศูนย์รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เปิดทาํการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.   
                 ยกเว้น วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
              2. ผู้สมัครที่ดําเนินการเสร็จสิน้ในขั้นตอนที ่1 และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว  หากตรวจสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ในขั้นตอนที่ 2 ให้ติดต่อที่ศนูย์รับสมัครนสิติ-นักศึกษา  
 โทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 ในวัน/เวลาทําการ  * กรุณาติดต่อก่อนวันเข้าสอบ



 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 2557 
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 
2557 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ  
การรับสมัครสอบคัดเลือกดังน้ี 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  
1.1 เป็นผู้ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

(ฉบับป รับปรุง พ .ศ .2533) หรือหลักสูตรการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน  ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับผู้สมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544   

*** ทั้งนี้ ผู้ทีกํ่าลังศึกษาอยู่ จะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 *** 
1.3 เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4 เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.5 ต้องเปน็ผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวิชา  

คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 
คณะครศุาสตร์  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยา  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ - 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
สาขาวิชานิติศาสตร์    
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
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คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  * 1. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ  *         1.1  มีความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีและมีทักษะพ้ืนฐาน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทางดนตรี 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  *         1.2  มีวินัย ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ 
สาขาวิชาภาษาจนี         1.3  มีความสนใจท่ีต้องการศึกษาอย่างแท้จริง  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 1.4  ไม่เป็นโรคท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนดนตรี เช่น หอบ หืด 
สาขาวิชาภาษาไทย ช่องหูผิดปกติ 

- ภาษาไทยทางธุรกิจ  2. สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 
- ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน          2.1  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทยชิ้นใดก็ได้ 
- ภาษาและวรรณกรรมไทย 3. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา    3.1  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 4. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
- ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 4.1  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ข้ึนไป 
- ภูมิสารสนเทศ         4.2  มีความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ 
- การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ 5. สาขาวิชานาฏยศิลป ์

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)         5.1  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์ * 5.2  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นอุปสรรค      
สาขาวิชานาฏยศลิป ์ *                ต่อการเรียนการสอน 

- นาฏยศิลป์ไทย 5.3  เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจ       
- นาฏยศิลป์สากล                ภาษาไทยเป็นอย่างดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  * 2. สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาเคมี  * 3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  * 4. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  * 5. สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ 
สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์  * 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  * 7. สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาชีววิทยา  * 8. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  *       *** สาขาวิชา 8 สาขาวิชา ท่ีกล่าวมาข้างต้น 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์       ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีกําลังศกึษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       ระดับชั้น ม.6 สายการศึกษา วิทย์-คณิต เท่านั้น *** 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  
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คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม  
- เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น  

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ - ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ - 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

- เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
- เทคโนโลยีการผลิต  
- เทคโนโลยีโลจิสติกส์  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

- การจัดการคุณภาพ  
- การจัดการผลิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) *  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 

- เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม      หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง)  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
- เทคโนโลยีการผลิต      และ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อสบ.) 
- เทคโนโลยีโลจิสติกส์      รับเฉพาะผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.  

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) *       (ทุกสาขาวิชา)  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

- การจัดการคุณภาพ ก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
- การจัดการผลิต  

คณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (*) 
สาขาวิชาการตลาด        รับเฉพาะผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   *        ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น  *** ไม่รับวุฒิ ปวส. *** 
สาขาวิชาการเปน็ผู้ประกอบการ ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
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คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 
คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง  
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  

- ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย  
- สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ  

- สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ - ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ - 
- ผู้ประกาศและการแสดง  
- ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชบีัณฑิต (บช.บ.)  
สาขาวิชาการบญัชี  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

 
 
3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ  

รหัส 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ 

สาขาวิชา (คน) พ้ืนฐาน พ้ืนฐานเฉพาะทาง ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

2148 การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 25 001    
2154 จิตวิทยา 30 001    
2156 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 30 001    
2161 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 30 001    

รวมคณะครุศาสตร ์ 115     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

2307 ภาษาอังกฤษ 60 002 201  
ความรู้ภาษาอังกฤษท้ัง 
4 ทักษะ  
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

  

2340 ภาษาจีน 50 002 202 
ความรู้พ้ืนฐานภาษา
และวัฒนธรรมจีน 
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ (ต่อ) 

รหัส 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ 

สาขาวิชา (คน) พ้ืนฐาน พ้ืนฐานเฉพาะทาง ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

 ภาษาไทย 60 002    
2344 - ภาษาไทยทางธุรกิจ     
2345 - ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน     
2346 - ภาษาและวรรณกรรมไทย     
2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 50 002    
2375 ดนตรีตะวันตก 60 002 203  

ทฤษฎีและความรู้
พ้ืนฐานทางดนตรี 

701 
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี และ
ทดสอบการฟังเสียงดนตรี 



2376 การจัดการสารสนเทศ 30 002    
2378 ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 30 002  702 

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย
ตามความถนัด 

 

 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 50 002   
2348 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต ์     
2350 - ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา     
2379 - ภูมิสารสนเทศ     
2380 - การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ      

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
2338 ออกแบบนิเทศศิลป์ 60 002 204 

ความรู้ทางศิลปะ และ
งานออกแบบนิเทศศิลป ์

703 
ปฏิบัติการวาดภาพเพ่ือ
การออกแบบ 

 

 นาฏยศิลป์ 50 002  704 
สอบปฏิบัตินาฏยศิลป์
ตามความถนัด 

 
2377 - นาฏยศิลป์ไทย 
2382 - นาฏยศิลป์สากล 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 
2310 รัฐประศาสนศาสตร์ 60 002 205 

พ้ืนฐานทางด้าน 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นติิศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 
2903 นิติศาสตร์   60 002 206 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

  

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 620     
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ (ต่อ) 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ 

พ้ืนฐาน พ้ืนฐานเฉพาะทาง 
ปฏิบัติ

เฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 
2203 คหกรรมศาสตร์ 30 003 301 

โภชนาการพ้ืนฐานด้านอาหาร, ตัดเย็บเสื้อผ้า 
  

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 003 302 
ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร 

  

2211 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

30 003 303 
สอบวัดความรู้เบื้องต้นด้านการแปรรูปอาหาร, 
เคมีอาหาร และจุลชีววิทยาทางอาหาร 

  

2215 เกษตรศาสตร์ 30 003 304 
ความรู้การปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์ และการประมง 

  

2216 เคมี 30 003 305 
ทักษะพ้ืนฐานด้านเคมี ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เช่น สสาร, ปริมาณสารสัมพันธ์,  
สารชีวโมเลกุล, เคมีอินทรีย์ 

  

2222 คณิตศาสตร ์ 40 003 306 
ทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ระดับ ม.4 – ม.6 

  

2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

40 003 307 
ความรู้พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 60 003 308 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
และ การสื่อสารข้อมูล 

  
2236 - การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2237 - เทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

2238 - เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และ 
โมบายแอพพลิเคช่ัน 

2251 จุลชีววิทยา              40 003 309 
ทักษะพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น 

  

2254 ฟิสิกส์ประยุกต์ 30 003 310 
พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ 

  

2260 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 003 311 
ทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, 
มลพิษสิ่งแวดล้อม, การป้องกันและควบคุม
มลพิษสิ่งแวดล้อม 

  

2284 ชีววิทยา 40 003 312 
ทักษะพ้ืนฐานทางชีววิทยาเบื้องต้น 
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ 

พ้ืนฐาน พ้ืนฐานเฉพาะทาง 
ปฏิบัติ

เฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 

2240 เคมีอุตสาหกรรม  50 003 313 
ทักษะพ้ืนฐานด้านเคมี ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เน้นด้านเคมีอินทรีย์ ปิโตรเคมี  
พอลิเมอร์ และสิ่งแวดล้อม 

  

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ 

50 003 314 
ทักษะอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

  

2282 แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 80 003 315 
การวาดการ์ตูน และการเขียนเล่าเร่ืองการ์ตูน 

  

2283 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

50 003 316 
โรคจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงาน 

  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
 การจัดการอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี 
70 003 317 

ความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการผลติ, 
การจัดการคุณภาพ, การจัดการอุตสาหกรรม 

ปรนัย ร้อยละ 40 
อัตนัย ร้อยละ 30 

  

2285 - การจัดการคุณภาพ 
2286 - การจัดการผลิต 

2287 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
โลจิสติกส์อุตสาหกรรม 

70 003 318 
ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ด้านโลจิสติกส์ 

ปรนัย ร้อยละ 40 
อัตนัย ร้อยละ 30 

  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 003 319 

ทักษะด้านอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน 
  

2270 - เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2271 - เทคโนโลยีการผลิต 
2272 - เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
2602 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
40 003 320 

ทักษะอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น , ไฟฟ้าเบื้องต้น 
  

2603 วิศวกรรมเคร่ืองมือและ
แม่พิมพ์ 

40 003 321 
ทักษะวิศวกรรมข้ันพ้ืนฐาน 
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ์ 
พ้ืนฐาน พ้ืนฐานเฉพาะทาง ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 003 319 
ทักษะด้านอุตสาหกรรม
ข้ันพ้ืนฐาน 

  
3270 - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
3271 - เทคโนโลยีการผลิต 
3272 - เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนือ่ง) อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 
 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 50 003 317 

ความรู้พ้ืนฐาน  
ด้านการจัดการผลิต,  
การจัดการคุณภาพ,  
การจัดการอุตสาหกรรม 

ปรนัย ร้อยละ 40 
อัตนัย ร้อยละ 30 

  
3285 - การจัดการคุณภาพ 
3286 - การจัดการผลิต 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,070     

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 60 002    
2381 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 100 002    

 การสื่อสารมวลชน 60 002   
2383 - ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย 
2384 - สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ 
2385 - สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ 
2386 - ผู้ประกาศและการแสดง 
2387 - ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 
2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60 004    
2413 การตลาด 60 004    
2414 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 004    
2415 การเป็นผู้ประกอบการ 60 004    
2418 การจัดการโลจิสติกส์ 60 004    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บญัชีบัณฑิต (บช.บ.) 
2501 การบัญชี 150 004    
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ์ 
พ้ืนฐาน พ้ืนฐานเฉพาะทาง ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

2390 การท่องเที่ยว 60 004 401 
พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
1) สถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญประจําภูมิภาค

ต่างๆของไทย 
2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
3) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจบริการท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4) สถานการณ์ปัจจุบันของการท่องเท่ียว

ไทย 
5) หน่ วย งาน  – องค์ ก าร ท่ี มี บทบ าท

ทางด้านการท่องเที่ยว 

  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) 
2417 เศรษฐศาสตร์ 50 004 402 

พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 
1) อุปสงค์ อุปทาน 
2) ราคาดุลยภาพ 
3) การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล 
4) ความยืดหยุ่น 
5) พฤติกรรมผู้บริโภค 
6) ราคา ต้นทุน รายรับ กําไร 
7) รายได้ประชาชาติและความหมาย 
8) การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง 
9) เงินและนโยบายการเงิน 
10) การค้าระหว่างประเทศ 
11) วัฏจักรธุรกิจ ภาวะเงินเฟ้อ และปัญหา

การว่างงาน 

  

รวมคณะวิทยาการจัดการ 780     

รวมทั้งสิน้ 2,585     
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4.  รายวิชาพื้นฐานที่ใช้สอบคัดเลือกสําหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชาและชื่อวิชาทีส่อบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ 
001  วิชาพ้ืนฐาน 1 
 

1) คณิตศาสตร์ 
2) ภาษาไทย 
3) ภาษาอังกฤษ 
4) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) 
5) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

002  วิชาพ้ืนฐาน 2 1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 
3) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

003  วิชาพ้ืนฐาน 3 1) ภาษาอังกฤษ 
2) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) 
3) คณิตศาสตร์ 
4) สอบข้อเขียนวัดความรู้ท่ัวไป 

004  วิชาพ้ืนฐาน 4 1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 
3) คณิตศาสตร์ 

 

4.  การสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 
ประจําปีการศึกษา 2557 แล้วจึงดําเนินการสมัคร  โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเทา่นั้น  
 ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ 
 

5. ขั้นตอนการสมัครสอบคดัเลือก 
 1) ผู้ ส มัครบัน ทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ รับสมัครออนไลน์ทางอิน เตอร์ เน็ ต ท่ี  mis.bsru.ac.th หรือ 

www.bsru.ac.th เพ่ือบันทึกข้อมูลและเลือกคณะ/สาขาวิชาท่ีจะสมัคร (สําหรับผู้ท่ีมีความประสงค์เดินทางมาสมัครด้วย

ตนเองท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถติดต่อสมัครได้ท่ีศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1)  

*** ศูนย์รับสมัครนิสิต – นักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการ ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร *** 

 2) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร (หากพบว่ามีการกรอกข้อมูล

ของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกใน

ระบบ INTERNET เป็นสําคัญ) 

 3) นําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร ไปย่ืนชําระได้ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ หาก

ผู้สมัครรายใด มิได้ดําเนินการชําระค่าเงินค่าสมัคร ตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัคร

ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

 4) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชําระเงินค่าสมัครได้ท่ี mis.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th หลังจาก

ชําระค่าสมัครแล้วภายใน 3 วันทําการ (ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

 




