
หน้า 1 จาก 9 
 

  
** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)  

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) 
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 

2. ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบ๊ิกซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 

4. วันสอบสัมภาษณ ์ วันเสารท์ี่ 8 พฤษภาคม 2564 
5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ ์ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2564 

6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
วันที่ 17  พฤษภาคม – 1 มิถนุายน 2564 

7. วันเปิดภาคเรียน เดือนสิงหาคม 2564 
 

หมายเหตุ 
  ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้น 1) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร  0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 
1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 

เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ    
 วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  
  *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 

 ** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
    ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
    ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาจำนวนน้อย 
ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

 
    
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปรญิญาตรี ภาคพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี
การศึกษา 2564 (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564  จึงขอประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื ่อง) จะต้องสำเร ็จการศึกษาระดับอนุปร ิญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที ่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที ่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจำนวนรับ 

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเร ียนแรกเข้า 
14,000 บาท 
 

100 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 รวม 100  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
14,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

3 วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (วศ.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
16,000 บาท 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน.) หรือ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน หรือ
สาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 
2.00 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

4 
 

วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
16,000 บาท 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 
2.00 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์  

(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

5 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
(ต่อเน่ือง) (ทล.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
14,000 บาท 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 รวม 120  
คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

6 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
14,000 บาท 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 
2.00 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์  

(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

7 การตลาด (บธ.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
14,000 บาท 

100 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน.) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. 
สาขาการตลาด 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
14,000 บาท 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 
2.00 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
16,000 บาท 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
กำล ังศ ึกษา  หร ือสำเร ็จการศ ึกษาในระด ับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
(ไม่รับวุฒิ ปวส.) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
10 การบัญชี (บช.บ.) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
14,000 บาท 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา 
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
พิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 รวม 360  
 รวมทั้งหมด 580  

 
3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขัน้ตอนสมัคร 

3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี
การศึกษา 2564 (รอบ 2) แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.2 ผ ู ้สนใจสม ัครเข ้าศ ึกษา  สามารถทำการสม ัครผ ่านระบบร ับสม ัครออนไลน ์  ท ี ่ เว ็บไซต์  
http://admission.bsru.ac.th ต้ังแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 

3.3 กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการ “ยืนยัน
การสมัคร” 

3.4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนำไปชำระค่าสมัคร 
3.5 ชำระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรบัสมัครออนไลนท์าง
อินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชำระค่าสมัครแล้ว  
3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้า
คัดเลือก” 

3.7 ผู ้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หาก
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร
จะถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

 
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

4.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 
2564 (รอบ 2) ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนด ทั้งน้ี 
การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2 รูปแบบการสอบคัดเลือก : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2564 
4.3 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศรับสมัคร หรือ กรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะ
ถือว่าการสมัครครั ้งนี ้เป็นโมฆะ หากได้ร ับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ ์เข้าศึกษา และไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน 
สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการสมัคร 
จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” 
 
6. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564) เป็นการรายงานตัวผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย 

6.1 บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว (ผู้สมัครต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์ใบชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า) 
6.1.1 เข้าเว็บไซต์ mis.bsru.ac.th 
6.1.2 กดปุ่ม “ระบบรับสมัครนักศึกษา” 
6.1.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และกรอกรหัสบัตรประชาชน ทั้ง 2 ช่อง (ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่าน

ใหม่) จากน้ัน กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
6.1.4 กดปุ่ม “ผลการสมัคร” 
6.1.5 กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว” 
6.1.6 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” หากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏ

หน้าจอ “ผลการสมัคร” เหมือนขั้นตอนที่ 7.1.4 ** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ** 
หน้าจอก็จะอยู่ที่ขั้นตอนน้ี เหมือนเดิม และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า “เกิดข้อผิดพลาดในการ
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

กรอกข้อมูล กรุณาตรวจสอบ” วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ หลังจากน้ันให้กดปุ่ม “บันทึก” อีกคร้ัง 

6.1.7 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏหน้าจอ “ผลการสมัคร” จากน้ัน กดปุ่ม “ถอยกลับ” 
6.1.8 กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 
 

6.2 พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
6.2.1 เข้าเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
6.2.2 กดปุ่ม ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบ 
6.2.3 กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใส่ 

รหัสผ่าน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน) จากน้ันกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  
6.2.4 กดปุ่ม พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
6.2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้  ที่หน้าข้อความ ข้าพเจ้าฯ 

ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลดังข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ จากนั้นกดปุ่ม 
พิมพ์ใบชำระเงิน (หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปแก้ไขข้อมูลที่เว็บไซต์ mis.bsru.ac.th 
ตามข้ันตอนที่ 7.1) 

6.2.6 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า/ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นนำไปชำระผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน 2564 

6.3 ตรวจสอบรห ัสน ักศ ึกษา  หล ั งจากว ันท ี ่ ชำระค ่าธรรมเน ียมแรกเข ้ าแล ้ว  3 ว ันทำการ                    
(ไม ่น ับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ได้ท ี ่ เว ็บไซต์ระบบบริการการศึกษา
http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp  

6.4 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที ่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th กดปุ่ม     
“เข้าสู ่ระบบ” โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที ่ได้จากข้อ 7.3 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้เลขที ่บัตร
ประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

6.5 ติดตามรายละเอ ียดเก ี ่ยวก ับการส ่งหล ักฐานการรายงานต ัวเป ็นน ักศ ึกษา ผ ่านเว ็บไซต์ 
http://mis.bsru.ac.th ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่งหลักฐานในภายหลัง 

6.6 หลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย  
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  
- สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ 

ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ใหชั้ดเจน  
และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
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** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
   ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

ภาคเรียนฤดูรอ้น เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
   

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเขา้ศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

6.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยได้รับชำระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้กับ
นักศึกษาไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

6.8 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ 

6.9 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

7. การปฐมนิเทศ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา 

http://dsad.bsru.ac.th 
 

8. สถานที่ติดต่อสอบถาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1 
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 

         
 
       ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

   


