
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี เวลา 

1. เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน 2557 – 9 กรกฎาคม 2557 
25 มิถุนายน 2557 – 14 กรกฎาคม 2557 

 
* แก้ไข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 * 

สมัครผ่านเว็บไซต์ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 กรกฎาคม 2557 
17 กรกฎาคม 2557 

 
* แก้ไข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 * 

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
(ประกาศผ่านเว็บไซต์) 

3. วันสอบคัดเลือก   
- สอบวิชาพ้ืนฐานคณะ 19 กรกฎาคม 2557 (รอบเช้า) 09.00 – 11.00 น. 
- สอบสัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2557 (รอบบ่าย) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 

23 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
(ประกาศผ่านเว็บไซต์) 

5. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เต็มจ านวน 

25 กรกฎาคม 2557 09.00 – 16.00 น. 

6. วันปฐมนิเทศ 4 สิงหาคม 2557  
7. วันเปิดภาคเรียน 15 สิงหาคม 2557  

 

หมายเหตุ  1. ศูนย์รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เปิดท าการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.   
                 ยกเว้น วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
              2. ผู้สมัครที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว   
 หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ในขั้นตอนที่ 2 ให้ติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนิสิต-

นักศึกษาด้วยตนเองในวัน/เวลาท าการ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย  
 หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 กรุณาติดต่อ ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) 
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 
2557 (รอบสาม) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังน้ี 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  
1.1 เป็นผู้ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

(ฉบั บป รับป รุง  พ .ศ .2533) ห รือหลักสู ตรการศึ กษา ข้ัน พ้ื นฐาน  พุ ทธศั กราช  2544 ห รือประกาศนี ยบั ตร อ่ืน  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 ท่ี มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.5 ต้องเปน็ผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 

2.  คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวิชา  
 

คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 
คณะครศุาสตร์  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา - ไม่มีคุณสมบติัเฉพาะ - 
สาขาวิชาจิตวิทยา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
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2.  คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวิชา  
คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 
สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ  * 1. สาขาวิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  * ชิ้นใดก็ได้
สาขาวิชาภาษาจนี 2.  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ           -  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ข้ึนไป 
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) 3.  สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน) 3.1  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทย
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรมไทย)      หรือสากล)
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)        3.2  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็น
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา)       อุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ) 3.3   เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ)         และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชานาฏยศลิป์ (นาฏยศิลป์ไทย) *
สาขาวิชานาฏยศลิป์ (นาฏยศิลป์สากล) * 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  * 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเคมี  * 2. สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  * 3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  * 4. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์  * 5. สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  * 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาชีววิทยา  * 7. สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  * 8. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      *** สาขาวิชา 8 สาขาวิชา ท่ีกล่าวมาข้างต้น
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์      ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีกําลังศกึษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์      ระดับชั้น ม.6 สายการศึกษา วิทย์-คณิต เท่านั้น ***
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคช่ัน)  
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2.  คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวิชา  
 

คณะ / สาขาวิชา คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร บางสาขาวชิา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์  และ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อสบ.) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  รับเฉพาะผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)  ปวส. (ทุกสาขาวิชา)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) *  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) *   
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ)  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต)  
คณะวิทยาการจัดการ  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คุณสมบัติเฉพาะบางสาขาวิชา  (*) 
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  :  รับเฉพาะผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) *** ไม่รับวุฒิ ปวส. *** 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการตลาด ก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   * 
 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชบีัณฑิต (บช.บ.) 
สาขาวิชาการบญัชี  
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ  

รหัส 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ รหัสวิชาสอบ
สาขาวิชา (คน) พ้ืนฐาน สัมภาษณ์
คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

2148 การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 8 001 
2154 จิตวิทยา 30 001 
2156 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 30 001 
2161 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 40 001 

รวมคณะครศุาสตร ์ 108   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)

2307 ภาษาอังกฤษ 30 002 
2340 ภาษาจีน 20 002 
2344 ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) 10 002 
2345 ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน) 10 002 
2346 ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรมไทย) 10 002 
2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 30 002 
2376 การจัดการสารสนเทศ 20 002 
2378 ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ 30 002 
2348 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์) 10 002 
2350 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 10 002 
2379 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ) 5 002 
2380 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ) 5 002 
2377 นาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ไทย) 10 002 
2382 นาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์สากล) 10 002 

รวมคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 210  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 
2207 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 003 
2211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 003 
2215 เกษตรศาสตร์ 20 003 
2216 เคมี 20 003 
2240 เคมีอุตสาหกรรม  50 003 
2222 คณิตศาสตร ์ 40 003 
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ  

รหัส 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ รหัสวิชาสอบ
สาขาวิชา (คน) พ้ืนฐาน สัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)

2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 003 
2236 เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 10 003 
2237 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 10 003 
2238 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟต์แวรแ์ละโมบายแอพพลิเคช่ัน) 10 003 
2251 จุลชีววิทยา              30 003 
2254 ฟิสิกส์ประยุกต์ 20 003 
2260 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 003 
2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20 003 
2282 แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 50 003 
2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 003 
2284 ชีววิทยา 30 003 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
2602 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 30 003 
2603 วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 60 003 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
2285 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 20 003 
2286 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 20 003 
2287 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 50 003 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
3270 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 20 003 
3271 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) 20 003 
3272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 20 003 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนือ่ง) อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.)
3285 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) 20 003 
3286 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) 20 003 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 760  

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

2374 สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 20 002 
2381 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 40 002 
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3.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ  

รหัส 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ รหัสวิชาสอบ
สาขาวิชา (คน) พ้ืนฐาน สัมภาษณ์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

2412 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 004 
2413 สาขาวิชาการตลาด 20 004 
2414 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    20 004 
2415  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 60 004 
2418 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 10 004 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
2417 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 50 004 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชบีัณฑิต (บช.บ.) 
2501 สาขาวิชาการบญัชี 30 004 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 270  

รวมท้ังสิ้น 1,348  
 

 
4.  รายวชิาพื้นฐานท่ีใชส้อบคัดเลือกสําหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดบัปรญิญาตรี 

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 
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5.  การสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เร่ือง 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 
ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) แล้วจึงดําเนินการสมัคร  โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
 ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ 

 
6. ขั้นตอนการสมัครสอบคดัเลือก 
 6.1 ผู้ ส มัครบัน ทึก ข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอิน เตอร์ เน็ ต ท่ี  www.bsru.ac.th หรือ 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp เพ่ือบันทึกข้อมูลและเลือกคณะ/สาขาวิชาท่ีจะสมัคร  
 6.2 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร (หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของ

ผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครท่ีบันทึกในระบบ 

INTERNET เป็นสําคัญ) 

 6.3 นําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร ไปย่ืนชําระได้ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ หาก

ผู้สมัครรายใด มิได้ดําเนินการชําระค่าเงินค่าสมัคร ตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัคร

ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

 6.4  ผู้ ส มั ค ร ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ะ  ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น ค่ า ส มั ค ร ไ ด้ ท่ี  www.bsru.ac.th ห รื อ 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หลังจากชําระค่าสมัครแล้วภายใน 3 วันทําการ (ไม่นับรวมวันชําระเงินค่า

สมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

 
7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวันสอบคัดเลือก 
 7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ 
www.bsru.ac.th หรือ http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 
 7.2 ผู้ท่ีมีรายชื่อให้มาสอบคัดเลือก ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. 

 
8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัตินักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซต์ 
www.bsru.ac.th หรือ http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp ผู้สมัครท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องดําเนินการกรอก
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ต้ังแต่วันท่ี  23 - 25  กรกฎาคม 2557 นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลประวัติ                
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (กรุณาอ่านคําแนะนําในการกรอกอย่างละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 




