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ประกาศรบัสมัคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหต ุ

1. เปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2558 
ถึง 

4 สิงหาคม 2558 

สมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง 
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

ผู้สมัครต้องน าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัคร  
ยื่นช าระที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1  

ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558  
เวลา 09.00 – 16.30 น. เท่านั้น 

ซึ่งจะปิดระบบรบัสมัครรวมไปถงึการช าระค่าสมัคร  
ในวันที่ 4 สงิหาคม 2558 เวลา 16.30 น. 

2. วันสอบคัดเลือก วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558  
- สอบข้อเขียน สอบข้อเขียน (09.30 – 12.00 น.)  
- สอบสมัภาษณ/์สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ/์ปฏิบัติ (13.00 เป็นต้นไป) สถานที่สอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 ** มีการสอบปฏิบัติ เฉพาะสาขาวิชา
นาฏยศิลป์ (ไทยและสากล) และดนตรี
ไทยเพื่อการอาชีพ 

 

3. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลยั 

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบรายช่ือที่ www.bsru.net หรือ 
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

4. วันรายงานตัวพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจ านวน 

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 
09.00 – 15.00 น. 

สถานที่รายงานตัว 
ส านักส่งเสริมวชิาการฯ (อาคาร 5 ชั้น 1) 

5. วันปฐมนิเทศ - วัน เวลา และสถานที่ ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

6. วันเปิดภาคเรียน 17 สิงหาคม 2558  
 

 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
   วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
   *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 
* เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่เต็มแผนรับ *  
 

 
 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 
--------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น ยังมีบางรายสาขาวิชาที่มีจ านวนไม่เต็มแผน
รับ จึงด าเนินการเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  และขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี ้
 

1.  คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  

1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู ่หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า   

*** ทั้งนี้ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู ่จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 *** 
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

1.3 เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรอืโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

1.4 ไม่เคยหรอืป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบรอ้ยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยูใ่นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา  

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

พื้นฐาน 
พื้นฐานสาขาวิชา/
ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2369 ธุรกิจอิสลามศึกษา 30 001   

2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 30 001   

2391 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 50 001   

2376 การจัดการสารสนเทศ 50 001   

2378 ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ 30 001 702 
ปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทยตามความถนัด 

 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 
ชิ้นใดก็ได ้

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  

 นาฏยศิลป์   704 
สอบปฏิบัตินาฏยศิลป์ 
ตามความถนัด 

  
2377 - นาฏยศิลป์ไทย 30 001   
2382 - นาฏยศิลป์สากล 30 001   

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 250     
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2.   จ านวนที่รบั จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

พื้นฐาน 
พื้นฐานสาขาวิชา/
ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  

2215 เกษตรศาสตร์ 30 002   ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2216 เคมี 30 002   1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. นิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี  
สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ 

2254 ฟิสิกส์ประยุกต์ 30 002   ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2251 จุลชีววิทยา              25 002   ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ      
2236 - การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 002    
2237 - เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 40 002   ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเท่า 
2238 - เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบาย

แอพพลิเคชั่น 
40 002    

2240 เคมีอุตสาหกรรม 50 002   ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวชิาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิช

า 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

รหัสวิชาสอบ 
สัมภาษณ์ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

พื้นฐาน 
พื้นฐานสาขาวิชา/
ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  

 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า  
2. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  

2285 - การจัดการคุณภาพ 30 002   

2286 - การจัดการผลิต 30 002 
 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 

3270 - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 20 002   

3271 - เทคโนโลยีการผลิต 30 002   

3272 - เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 30 002   

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 425     

คณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)   

2387 
การสื่อสารมวลชน (กลุ่มข่าวและการ
เขียนเชิงวารสารศาสตร์ 

20 001    

รวมคณะวิทยาการจัดการ 20    

รวมทั้งสิ้น 695    

 



 

 
3.  รายวิชาพื้นฐานที่ใช้สอบคัดเลือกส าหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ 
001  วิชาพื้นฐาน 1 
 

1) คณิตศาสตร์ 
2) ภาษาไทย 
3) ภาษาอังกฤษ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

002  วิชาพื้นฐาน 2 1) คณิตศาสตร์ 
2) ภาษาไทย 
3) ภาษาอังกฤษ 
4) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) 

003  วิชาพื้นฐาน 3 1) คณิตศาสตร์ 
2) ภาษาไทย 
3) ภาษาอังกฤษ 

 

4.  การสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจ าปี
การศึกษา 2558 แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

      ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคดัเลือก และรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
     *** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวชิาได้ *** 

 

5. ขั้นตอนการสมัคร และสอบคัดเลือก 
1) ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่  www.bsru.net หรือ

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp เพื่อบันทึกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร  

2) ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัคร (หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของ

ผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ 

INTERNET เป็นส าคัญ) 

3) น าแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัคร ไปยื่นช าระได้ที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. เท่านั้น 

4) ผู้สมัครจะต้องมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยให้ผู้สมัครติดต่อที่คณะที่ตนเองสมัคร ซึ่งจะมีการสอบ

ข้อเขียน (รอบเช้า) เวลา 09.30 – 12.00 และสอบสัมภาษณ์ (รอบบ่าย) เวลา 13.00 เป็นต้นไป 
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