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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 
รหัส บริหำรจัดกำรรับสมัครนิสิตใหม่ 

งบประมาณ ๓๘,420 บำท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   
การประชุมคณาจารย์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” และ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (TCAS)”  

๒. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ 
วิชำกำร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
วิจัย    
ศิลปวัฒนธรรม    
บริกำรวิชำกำรสู่สังคม  
  

๓. ความสอดคล้อง  

 ๓.๑ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

กลยุทธ์ ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านธรรมาภิ
บาล 

ที่ 2 : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านธรร
มาภิบาล 

ยุทธวิธ ี ด้านที่ 2 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพ
ของอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุน 

ด้านที่ 2 : พัฒนาคุณภาพและศักยภาพทาง
วิชาชีพของอาจารย์และบุคคลากรสาย
สนับสนุน 

 
๓.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.(สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้) 
ระดับหลักสูตร   
องค์ประกอบที่ 4. อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ระดับคณะ   



 
 

องค์ประกอบที่ .................................................................................................. ................................. 
ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................................................................................. ....... 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่   1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่    1.1   การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

๓.๒.๒ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ.(ถ้ามี สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้) 
............................................................................................................................. .............................. 

๓.๒.๓ สอดคล้องกับตัวชี้วัดกพร.(ถ้ามี สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งชี้) 
............................................................................................................................. .............................. 

 
ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๓.๓ – ๓.๕ 
๓.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ1 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน2 

๓.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่............................... 3 

๓.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีท าให้เกิดรายได้ 

๔. การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ระบุชื่อวิชา ................................................................................................................ ............... 
ระบุวิธีการบูรณาการ .............................................................. ................................................. 

 โครงการบูรณาการกับการวิจัย 
ระบุชื่องานวิจัย ............................................................................................................ ............ 

............................................................................................................................. ................................................. 
ระบุวิธีการบูรณาการ ............................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

                                                           
1การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ  หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการ  หรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความ
เข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  รวมถึงการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
2การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อ
ด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน  หรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชน
หรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
3โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีท่ีผ่านมา พร้อมทั้งเอกสารทีแ่สดงถึงกระบวนการสรปุผลการด าเนินงานท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการในปีปัจจุบัน 



 
 

 

 

 

๕. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความป็นจริงนั้น ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานด้านการจัดการศึกษา จึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท่ีมีการใช้งาน หรือเทียบเคียงการใช้งาน ยกร่างจัดท าเป็น “ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” โดยมี
คณะท างานของมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการ และผ่านคณะกรรมการพิจารณามาโดยล าดับนั้น ได้รับการอนุมัติ 
“ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐”จาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้น 

  ในกำรนี้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่
ข้อมูลในข้อบังคับดังกล่ำวให้กับสำธำรณชนโดยเฉพำะประธำนสำขำวิชำ และคณำจำรย์โดยเฉพำะอำจำรย์ที่
ปรึกษำของนักศึกษำรหัส ๖๐ เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรง ได้ทรำบและท ำควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงไป  

  นอกจำกนี้ ในกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ที่จะมำถึงนั้น ทปอ. (สมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย) 
ได้จัดระบบกำรคัดเลือกใหม่ โดยมีชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 
๒๕๖๑" ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ไปจำกเดิม จึงเห็นควรชี้แจงรูปแบบกำรรับ
สมัครคัดเลือกนักศึกษำระบบใหม่นี้ให้กับคณำจำรย์โดยเฉพำะประธำนสำขำวิชำได้ทรำบ เพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรท ำงำนของสำขำวิชำต่อไป 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดการประชุมคณาจารย์เพ่ือชี้แจงข้อมูล ๒ เรื่อง
ดังกล่าวให้กับประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษารหัส ๖๐ ทุกสาขาวิชา เป็นการน าร่องในล าดับแรก เพ่ือ
ถ่ายทอดข้อมูลส าคัญดังกล่าวให้กับคณาจารย์ในสาขาต่างๆในล าดับต่อไป  

๖. วัตถุประสงค์     
 ๖.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กับประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส ๖๐ 
 6.2 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง 
Thai university Central Admission System (TCAS) ให้กับทุกสำขำวิชำ 

๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ(สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส ๖๐  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
 สมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน......๑๔๐........คน 



 
 

 บุคคลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน) จ านวน....๓๐......คน 

 

 

 

๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...90.............. 

 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด 
  โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ......80............. 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ..
85... 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ......80............. 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ .......100........... 

 

๙. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล  และน า
ผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA)) 

๙.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ห้องประชุมชั้น ๑๕  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  
 
๙.๒ วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.40 น. 
 
๙.๓  แผนการด าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน 
 

การด าเนินการ 
ตุลาคม ๖๐ /สัปดาห์ 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

- ประชุมกรรมการบริหาร      
-  ป ระสานงานและ เตรี ยมการ
ด าเนินงาน และเสนอโครงการ 

     



 
 

-  ป ร ะ ส า น ง า น ค ณ ะ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ 

     

- จัดการประชุม      
- สรุปผลด าเนินการ      

 
๑๐. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ 

 ๑๐.๑ รายรับงบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๓๘,420 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)  จาก เงินบริหำรจัดกำรรับสมัครนิสิตใหม่ 

๑๐.๒ รายจ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าใช้สอย    
     1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                   ๑๗๐ คน   ๒ มื้อ 35        
 
     1.2 ค่าอาหารกลางวัน   
                           ๑๗๐ คน   150    
        

๒. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด) 
      2.๑ วัสดุส านักงาน  
 

 
 

11,9๐๐ 
 
 

25,5๐๐ 
 
 

 
1,020 

 
 

รวมงบประมาณ ๓๘,420.00 



 
 

๑. ๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -   คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องกับข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๑.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

 -  คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการท างานที่ถูกต้อง และสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับ
สมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได ้
 -  สนับสนุนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 4.1 ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

๑๑.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม 
  - 

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๒.๑ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ   นางสาวอรุณี  คู่วิมล 

 หน่วยงาน.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๒.๒ชื่อหน่วยงานร่วมโครงการ (ถ้ามี) 

หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย............................................................................................  

หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย........................................................................................  

 

(ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสาวอรุณี  คู่วิมล) 

              / ตุลาคม / ๒๕60 
 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (     )   อนุมัติ 
  (     )   ไม่อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (       ) 
              / ตุลาคม / ๒๕60 

 
 
 



 
 

 
 

 

การประชุมคณาจารย์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  

เกี่ยวกับ “ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐”  

และ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)”  
 

วันพฤหัสบดีที ่๑๙ ตลุาคม  2560    

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ ์
------------------------------------------------------------  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม  2560  

 ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
 ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุมโดยท่านอธิการบดี 
                                         ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   อธิการบดี 
 ๐๙.๓๐ – ๑1.3๐ น. การประชุมประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส ๖๐ 
                                         เกี่ยวกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” 
 11.๓๐ – ๑2.0๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน/ตอบข้อซักถาม 
 12.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๓๐ -  ๑๖.0๐ น.  การประชุมประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส ๖๐  
  เกี่ยวกับ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)” 
 16.0๐ – ๑6.4๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน/ตอบข้อซักถาม  
 

 หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

การประชุมคณาจารย์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐”  

และ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)”  
 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม  2560    

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ ์
------------------------------------------------------------  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม  2560  

 ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
 ๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุมโดยท่านอธิการบดี 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   อธิการบดี 
 ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส ๖๐ 
  คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เกี่ยวกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” และ 
   “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)” 
 12.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๒.๓๐ -  ๑๓.๐๐ น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร 
 ๑๓.๐๐ -  ๑๓.๓๐ น. เปิดการประชุมโดยท่านรองอธิการบดี 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   อธิการบดี 
 ๑๓.๓๐ -  ๑๖.๐๐ น.  การประชุมประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส ๖๐ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ 
   เกี่ยวกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” และ 
   “การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)” 
 
 หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 

 

 



 
 

 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สําหรับคณาจารย เพื่อเสริมสรางความเขาใจ 

เกี่ยวกับ“ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐”  

และ “การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๔๐ น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ป ศรีสุริยวงศ 

สามารถดาวนโหลดเอกสารการประชุม 

ผานชองทาง Qr-Code น้ี 



บทนํา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงระเบียบขอบังคับตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน เพ่ือใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับความเปนจริงนั้น ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวของ
โดยตรงกับงานดานการจัดการศึกษา จึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท้ังระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาท่ีมีการใชงาน หรือเทียบเคียงการใชงาน ยกรางจัดทําเปน 
“รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” โดยมี
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยรวมดําเนินการ และผานคณะกรรมการพิจารณามาโดยลําดับนั้น ไดรับการอนุมัติ 
“รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐”จาก
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใชตั้งแตภาค
เรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ เปนตนไปนั้น

ในการนี้สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพรขอมูลในขอบังคับดังกลาวใหกับสาธารณชนโดยเฉพาะประธานสาขาวิชา และคณาจารยโดยเฉพาะ
อาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษารหัส ๖๐ เนื่องจากมีความเก่ียวของโดยตรง ไดทราบและทําความเขาใจใน
สาระสําคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้ ในการศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีจะมาถึงนั้น ทปอ. (สมาคมท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย) ไดจัดระบบการคัดเลือกใหม โดยมีชื่ออยางเปนทางการวา "การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Thai university Central Admission System (TCAS) ป
การศึกษา ๒๕๖๑" ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสมัครนักศึกษาใหมไปจากเดิม จึงเห็นควรชี้แจงรูปแบบ
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระบบใหมนี้ใหกับคณาจารยโดยเฉพาะประธานสาขาวิชาไดทราบ เพ่ือเปน
แนวทางในการทํางานของสาขาวิชาตอไป 

ดังนั้นสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดจัดการประชุมคณาจารยเพ่ือชี้แจงขอมูล 
๒ เรื่องดังกลาวใหกับประธานสาขาวิชา และอาจารยท่ีปรึกษารหัส ๖๐ ทุกสาขาวิชา เปนการนํารองในลําดับ
แรก เพ่ือถายทอดขอมูลสําคัญดังกลาวใหกับคณาจารยในสาขาตาง ๆ ในลําดับตอไป

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



สารบัญ 

เรื่อง  หนา 

- กําหนดการประชุม 1 

- แนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับอาจารยผูสอนตามนโยบายอธิการบดี 2 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง วันหยุดและวันชดเชยการ

เรียนการสอนเพ่ิมเติม ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ 
3 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง ปฏิทินวิชาการ               
ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ และกําหนดวันสอนชดเชย ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ 

4 

- กําหนดการและข้ันตอนดําเนินงานลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ 6 
- กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม  ระดับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ                       

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) 
7 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจาปการศึกษา ๒๕๖๑รอบท่ี ๑ (๑/๑) 
การรับนักศึกษาดวย Portfolio  

8 

 

- รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เปรียบเทียบยอนหลงั 3 ปการศึกษา 

30 

- การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ Thai 
University Central Admission System (TCAS) ของ ทปอ. 

33 

- ขอปฏิบัติในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปการศึกษา 
๒๕๖๑  

38 

- คําถาม-คําตอบ ระบบ TCAS 41 
- คําถาม-คําตอบ ระบบ แอดมิชชั่นกลาง 45 
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

การประชุมคณาจารย์เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจ  

“ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐”  

และ “การรบัสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)”  
 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม  2560 

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสรุิยวงศ์ 
------------------------------------------------------------  

วันพฤหสับดทีี ่๑๙ ตุลาคม  2560  

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุมโดยท่านอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   อธิการบดี 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส ๖๐ 

คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เก่ียวกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” และ 
“การรับสมัครนักศึกษาใหม ่ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)” 

 12.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ -  ๑๓.๐๐ น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร 
๑๓.๐๐ -  ๑๓.๓๐ น. เปิดการประชุมโดยท่านรองอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   อธิการบดี 
๑๓.๓๐ -  ๑๖.๐๐ น.  การประชุมประธานสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส ๖๐ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ 
เก่ียวกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐” และ 
“การรับสมัครนักศึกษาใหม ่ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS)” 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
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แนวปฏบิัติที่ดีสําหรับอาจารยผูสอนตามนโยบายอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับอาจารยผูสอนตามนโยบายอธิการบดี 

  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา เกณฑมา  อธิการบดี  ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีอัตลักษณท่ีกําหนดไววา  “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเปนไทย”  โดยมีนโยบาย
ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของกําหนดแนวทางดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม  สําหรับในสวนของงานดานวิชาการนั้นได
มอบหมายใหคณะตาง ๆ  ดําเนินการตามความเฉพาะทางท่ีโดดเดนของแตละคณะ  อยางไรก็ตามมีการ
ดําเนินการดานการจัดการเรียนการสอนท่ีคณะตาง ๆ  และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมกัน
ดําเนินการ  คือ  การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ซ่ึงจัดเปนรายวิชาพ้ืนฐานสําคัญท่ีจัดใหแก
นักศึกษาท่ีเขาเรียนในชั้นปแรก  จึงควรสรางความประทับใจใหแกผูเรียน ดังนั้น อธิการบดีจึงใหนโยบาย
เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับอาจารยผูสอน  ดังนี ้

 ๑.   การตรงตอเวลาในการเขาสอนและการเลิกสอน รวมท้ังการสงผลการเรียนตาม

กําหนดเวลา 

 ๒. การจัดการเรียนการสอนเต็มระยะเวลาท่ีไดกําหนดในแผนการเรียนวิชานั้น ๆ โดยไม
สิ้นสุดการเรียนการสอนเร็วกวาระยะเวลาการปดภาคเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 ๓. ผูสอนควรมีการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนเปนอยางดีเก่ียวกับเนื้อหาสาระ
และรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ระยะเวลา และบริบทของรายวิชานั้น ๆ 

 ๔.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตาง ๆ ท่ีมีความหลายหลาย           
สนุก นาสนใจ เพ่ือสรางความประทับใจใหแกผูเรียน  อาทิ  การทําโครงงาน การทํากิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ        
ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  เปนตน  
 ๕. ควรใช สื่ อการ เรี ยนการสอนผ านระบบจัดการ เทคโนโลยี  เชน   e- learning 
(http://elearning.bsru.ac.th/)  สําหรับการจัดการเรียนการสอน/เอกสารตําราเรียน รวมท้ังการแนะนํา
แหลงสืบคนขอมูลออนไลนจากบทความหรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
(http://www.bsru.ac.th/identity)   เพ่ือการจัดทํารายงาน 

  สําหรับการจัดการเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน ความพรอมของหองเรียน  และอุปกรณ
สื่อโสตทัศนูปกรณ รวมถึงเกาอ้ีของนักศึกษา และเกาอ้ีของอาจารย อธิการบดีไดมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของ  
เปนผูดูแลใหเรียบรอยกอนเปดเรียน 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

เรื่อง วนัหยุดและวันชดเชยการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประจําภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

เรื่อง ปฏทิินวิชาการ   ประจําภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๐  

และกําหนดวนัสอนชดเชย ประจําภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๐ 
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กําหนดการและข้ันตอนดําเนินงานลงทะเบยีนเรยีน  

ประจําภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ กําหนดการ ภาคปกติ ภาคพิเศษ  
1 คณะตรวจสอบผลการบันทึกตารางสอนในฐานข้อมูลและส่งให้สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ภายในวันที่  25  ตุลาคม  2560 ภายในวันที่  16  ตุลาคม  2560

2 การยื่นคําร้องเปิดวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ

3

รอบแรก

- นักศึกษารหัส  57    และนิสิต / นักศึกษารุ่นตกค้าง เริ่ม 26 ตุลาคม -  สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2560 เริ่ม 17 ตุลาคม -  สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2560

- นักศึกษารหัส  58 เริ่ม 5 พฤศจิกายน -  สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2560 เริ่ม 24 ตุลาคม -  สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2560

- นักศึกษารหัส  59 เริ่ม 10 พฤศจิกายน -  สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2560 เริ่ม 31 ตุลาคม -  สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2560

- นักศึกษารหัส  60 เริ่ม 15 พฤศจิกายน -  สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2560 เริ่ม 5 พฤศจิกายน -  สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2560

- นักศึกษาภาคปกติที่ขอลงสมทบภาคกศ.พ.  ไม่เกิน 3 รายวิชา โดยไม่ต้องยื่นคําร้อง ทั้งนี้หน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 
(ภาคปกติ + สมทบ) ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

เริ่ม 15 พฤศจิกายน -  สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2560

4 คณะพิจารณายุบ / รวมหมู่เรียนและส่งผลคืน สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ภายในวันศุกร์ที่  5  มกราคม  2561 ภายในวันศุกร์ที่  5  มกราคม  2561

6 การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม รอบสุดท้าย

 - ผู้ลงทะเบียนแล้วตามข้อ 3 สามารถลงทะเบียนเพิ่มทาง http://mis.bsru.ac.th  โดย

 นักศึกษาทุกรหัส --> เริ่มและสิ้นสุดพร้อมกัน (หน่วยกิตรวมต้องไม่เกินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

 - ผู้ไม่เคยลงทะเบียน ตามกําหนดข้อ 3 ให้ยื่นคําร้องขอลงฯล่าช้า และชําระค่าปรับที่กองคลัง

 และส่งคําร้องเพื่อลงทะเบียนที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ(งาน IT) อาคาร 5 ชั้น 2 ตามลําดับ

7 การถอนวิชา รอบที่ 3 ภายหลังพ้นกําหนดเวลาลงทะเบียนตามข้อ 3 ให้ติดต่อที่งาน IT อาคาร 5 ชั้น 2  

 หมายเหตุ ให้ถอนเฉพาะกรณีต่อไปนี้  

1.  เป็นรายวิชาที่มีเงื่อนไขการเรียนก่อน - หลัง
2.  เป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เรียนภายหลังการประกาศตารางสอน

3.  เป็นรายวิชาที่ยื่นคําร้องขอโอนหรือยกเว้นผลการเรียน

4. เป็นรายวิชาที่ทราบผลการเรียน  ภายหลังหมดเขตลงทะเบียนตามข้อ 3

      กําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและถอนการลงทะเบียนเรียนทุกขั้นตอนผ่านระบบ Internet  เท่านั้น ไม่รับลงทะเบียนเรียนทางเคาน์เตอร์    และเมื่อพ้นกําหนดเวลาจะถือว่า หมดสิทธิ์การลงทะเบียนในภาคเรียนนี้

การลงทะเบียนเรียน  และ  ถอนการลงทะเบียนเรียนทาง Internet  จาก http://mis.bsru.ac.th โดย

ภาคพิเศษ รอบวันอาทิตย์ เปิด วันอาทิตย์ที่  14  มกราคม  2561

ขั้นตอนดําเนินงานลงทะเบียนเรียน    ประจําภาคเรียนที่  2 / 2560

เมื่อพ้นกําหนดเวลานี้แล้วจะถือว่า

เริ่มตั้งแต่  26 ตุลาคม  2560 -  สิ้นสุด 26 ธันวาคม 2560

5 เปิดภาคเรียน 2 / 2560
ภาคปกติ และภาคพิเศษ รอบวันราชการ เปิด วันจันทร์ที่  8 มกราคม  2561

เริ่มตั้งแต่ 1 -15 มกราคม 2561

 ภาคพิเศษ  วันจันทร์ - วันพุธ   เวลา 17.00 - 18.30 น. และ วันอาทิตย์   เวลา 09.30 - 15.00 น.

ดําเนินการในข้อ 7 ให้ติดต่อตามวัน และเวลาดังนี้
 ภาคปกติ   วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 09.30 - 12.00 น. / เวลา 13.00 - 15.30 น.

เริ่มตั้งแต่ 1 -15 มกราคม 2561

 หมดสิทธิ์การลงทะเบียนในภาคเรียนนี้

(ทั้งนี้ สํานักจะไม่รับพิจารณาบันทึกข้อความใดๆ ทั้งสิ้น)
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กําหนดการรบัสมัครนักศึกษาใหม  

 ระดับระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รหัสมหาวิทยาลัย 174) 
กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561 (TCAS) 

ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย 

รอบ ประเภทการรบั วันที่รับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ ์

วันที่สอบ
สัมภาษณ ์

ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผา่นการสอบ

สัมภาษณ ์
Clearing House ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าศึกษา 

1/1 
Portfolio แบบไม่มี
สอบข้อเขียน  
(รอบ1 ครั้งที ่1) 

2 ต.ค. – 26 พ.ย.2560 29 พ.ย.2560 1-2 ธ.ค.2560 13 ธ.ค.2560 15-19 ธ.ค.2560 22 ธ.ค.2560 

1/2 
Portfolio แบบไม่มี
สอบข้อเขียน  
(รอบ1 ครั้งที ่2) 

22 ธ.ค.2560 - 28 ก.พ.2561 7 มี.ค.2561 10 มี.ค.2561 16 มี.ค.2561 19-22 มี.ค.2561 26 มี.ค.2561 

2 
การรับแบบโควตาที่มี
การสอบข้อเขียนหรือ
ปฏิบัติ 

25 ธ.ค.2560 – 31 มี.ค.2561 จะแจ้งรายละเอียดในเดือนธันวาคม 1 พ.ค.2561 3-6 พ.ค.2561 8 พ.ค.2561 

5 รับตรงอิสระ ให้ติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.bsru.ac.th หรือ admission.bsru.ac.th (ประมาณเดือนมิถุนายน 2561) 
 

ดําเนินการรับสมัครโดย ทปอ.เป็นหน่วยงานกลางรับสมัคร 

รอบ ประเภทการรบั วันที่รับสมัคร Clearing House ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่สอบสัมภาษณ ์ ประกาศรายชือ่ผู้มี

สิทธิเ์ขา้ศึกษา 

3 การรับตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค. 2561 26-28 พ.ค.2561 2 มิ.ย.2561 แจ้งกําหนดการ ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 8 มิ.ย.2561 

4 Admissions 6-10 มิ.ย. 2561 - 2 ก.ค.2561 แจ้งกําหนดการ ใน
เดือนมิถุนายน 2561 13 ก.ค.2561 

หมายเหตุ  1. ข้อมูลกําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. สมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th หรือ admission.bsru.ac.th  
 3. สมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา  (เฉพาะรอบที่ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย) 
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (เฉพาะรอบที่ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย)   
  กรณีสมัคร 1 สาขาวิชา จํานวน 300 บาท 
  กรณีสมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจํานวน 400 บาท 
 5. มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจํานวนรับนักศึกษากรณีที่มีจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนรับ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่  9 ต.ค.2560 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

เรื่อง การรบัสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเขาศกึษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจาปการศกึษา ๒๕๖๑ 

รอบที่ ๑ (๑/๑)  

การรบันกัศกึษาดวย Portfolio 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 1 (1/1) การรับด้วย Portfolio 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป ี
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th 

วันท่ี 2 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 
2560 

2. ช าระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ 
หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

วันท่ี 2 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 
2560 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ท่ีเว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th 

วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

4. วันสอบสัมภาษณ์ 
(พร้อมยื่น Portfolio ฉบบัจริง และส าเนาที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด)  

วันท่ี 1 – 2 ธันวาคม 2560 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ท่ีเว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th 

วันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 

6. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House ท่ีเว็บไซต์ของ ทปอ. วันท่ี 15 – 19 ธันวาคม 2560 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ท่ีเว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th  

วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 

8. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันท่ี 6 – 7 มกราคม 2561 
9. วันตรวจสุขภาพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

10. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

11. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารท่ี 14  สิงหาคม 2561 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมัครที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - 
ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัคร
สอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

  
ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
รอบท่ี 1 (1/1) การรับนักศึกษาด้วย Portfolio 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา          
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (1/1) การรับด้วย Portfolio ระหว่างวันที่       
2 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (1/1)  การรับ
นักศึกษาด้วย Portfolio 
 ทั้งนี้ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการ
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ  
 

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะครุศาสตร์   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  

1 17401000101 การประเมินผลและวิจัยทาง 
การศึกษา  

2 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทยีบเท่า
หรือระดับ ปวช.  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

2 17401000201 จิตวิทยา  15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทยีบเท่า
หรือระดับ ปวช.  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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3 
 

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัต ิ

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะครุศาสตร์  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

3 17401000301 เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร ์
4. มีความคิดสร้างสรรค์และใจรักงานด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น การถ่ายภาพ 
การผลิตสื่อ การท าวิดีทัศน์ เป็นตน้ 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
4 17401005101 การประถมศึกษา  5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

5 17401005201 การศึกษาปฐมวัย  7 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แขง็แรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio ผลงานจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น แบบฝึกหัด ช้ินงานต่างๆ 
เป็นต้น 
2. สอบสัมภาษณ ์

6 17401005301 พลศึกษา  10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ์       
3. ทดสอบสมรรถภาพ    
ทางกาย ตามที่สาขาก าหนด 
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4 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
4. มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนหรือ
ได้รับรางวัล ระดับจังหวดั ระดบัชาติ ระดบั
นานาชาติ 
* ทดสอบในวัน เวลา และสถานท่ี ตามก าหนด 
การสัมภาษณ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม * 

3.1) การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

3.2) การทดสอบทักษะ
ทางกีฬา 
สิ่งที่ต้องเตรียม 

- ชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบ 
- ปากกา 

7 17401005401 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
4. มีประสบการณ์ได้รับการคัดเลอืก/ผ่าน
เข้ารอบการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร ์

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

8 17401005501 ศิลปศึกษา  8 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. สาขาศิลปกรรม, สาขาวิจิตรศิลป์, สาขา
ทัศนศิลป์, สาขาจิตรกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
รายละเอียดในการทดสอบความสามารถ
ด้านศิลปะ 

1. Portfolio (แฟ้มสะสม
ผลงานศลิปะ ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถด้านศลิปะ 
และ/หรือมีประวัตผิลงาน
การประกวด ทักษะด้าน
ศิลปะในระดับสถาบัน 
ระดับจังหวดั ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ) 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบความสามารถ
ด้านศิลปะ 

3.1) ทักษะพื้นฐานด้าน
องค์ประกอบศิลป ์
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

1. ทักษะพื้นฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ : 
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมด้วยตนเอง 

1.1) กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ 
ขนาด A2 

1.2) สีน้ า, สีชอล์ค, สีอะคริลิก, สีโปสเตอร์ 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมเทคนคิตามความ
ถนัด 

1.3) ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คัต
เตอร์, กระดาษกาวกั้นขอบผลงาน, กระดาน
รองเขียน 

1.4) อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม   
(ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทีส่รา้งมลพิษ
ทางอากาศ เช่น สีสเปรย์ สีน้ ามัน เป็นต้น 
2. ทักษะพื้นฐานการวาดเส้น : อุปกรณ์ที่
ต้องเตรียมด้วยตนเอง 

2.1) กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ  
ขนาด A2  

2.2) ดินสอด า ส าหรับการวาดเส้น เช่น EE 
หรือ 6B ขั้นไป 

2.3) ยางลบ, คัตเตอร์, กระดานรองเขียน, 
คลิปหนีบกระดาษ 
* ทดสอบในวัน เวลา และสถานท่ี ตามก าหนด 
การสัมภาษณ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม * 

3.2) ทักษะพื้นฐานการ
วาดเส้น 

รวม 67   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

9 17402000101 ภาษาจีน 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
  

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. หากมีผลคะแนนสอบวดั
ระดับความรูภ้าษาจีน (HSK 
ระดับ 4 ขึ้นไป) โดยมผีล
คะแนน 180 คะแนนข้ึนไป 
จะไดร้ับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
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6 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

4. มีความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน หรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนจากหน่วยงาน 
ที่เป็นท่ียอมรับ 

10 17402000201 ภาษาไทย 30 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

11 17402000401 ภาษาอังกฤษ 30 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษ     
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบั
ปวช. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

12 17402000501 สังคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนา 

5 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
13 17402002001 นาฏยศิลป์  10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าหรือระดบั 
ปวช. 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. มีความสามารถพิเศษ 
ทางด้านนาฏยศลิป์ไทย/
สากล/ศิลปะการแสดง 

14 17402002101 ออกแบบกราฟิกและ 
อินโฟร์ 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ หรือระดับ 
ปวช. สาขาศิลปกรรม หรือพาณิชย์ศิลป ์
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน ไม่
ต่ ากว่า 2.20 
3. มีจ านวนหน่วยกิต วิชาที่เกี่ยวกับศิลปะ และ
การออกแบบในจ านวนที่เหมาะสม 

1. Portfolio (แฟ้มสะสม
ผลงานศลิปะ และงาน
ออกแบบ ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง) 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. (ถ้ามี) ใบประกาศหรือ
วุฒิบัตรที่ไดจ้ากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศลิปะ และการ
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ออกแบบ จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
15 17402003001 นิติศาสตร ์ 35 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
16 17402003101 รัฐประศาสนศาสตร ์ 20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. เคยร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียนหรือ
กิจกรรมช่วยเหลืองานสาธารณะ 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
17 17402005101 นาฏยศิลป์ศึกษา 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio ทางด้าน
นาฏศิลป์ มผีลงานการแสดง 
การประกวดทางนาฏศลิป์
ในระดับสถาบัน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ
2. สอบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์ (ปฏิบตัิทักษะ
นาฏศิลป์)  

18 17402005201 ภาษาไทย 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 
2.75 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

19 17402005301 ภาษาอังกฤษ 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน       
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

20 17402005401 สังคมศึกษา 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

รวม 210   

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

21 17403000101 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ       
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

4. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

22 17403000201 การจัดการโลจิสติกส ์ 20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

23 17403000301 การตลาด 30 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

24 17403000401 การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

30 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

25 17403000501 การประกอบการธุรกิจ  25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. สาขาพาณิชยกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

26 17403000601 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช.  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. มีหลักฐานแสดงการเข้า
ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือการประกวดแข่งขันด้าน
คอมพิวเตอร ์
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
27 17403001001 การโฆษณาและธุรกิจ

บันเทิง 
30 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

28 17403001101 การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

29 17403001201 การสื่อสารมวลชน 5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. หากเป็นนักกีฬา นักแสดง 
นักร้อง           จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

30 17403001301 ภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย 

15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าหรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. มีความคิดสร้างสรรค์ 
ทางด้านศิลปะการสื่อสาร 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
31 17403002001 การบัญชี 45 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ, การบรหิารธรุกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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11 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
32 17403002101 การท่องเที่ยว 20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. มีทักษะในด้านต่างๆ ดังนี ้

3.1) ด้านประวตัิศาสตร์ : 
มีทักษะพื้นฐานข้อมูล
ทางด้านประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนความรู้และ
ความสามารถถ่ายทอดการ
สื่อสารไดเ้ป็นอย่างด ี

3.2) ด้านภาษา 
ต่างประเทศ : สามารถพูด 
อ่าน เขียนได้ในระดับดี และ
สามารถสื่อสารโต้ตอบได้ด ี

3.3) ด้านงานบริการ : มี
ทักษะทางด้านการจัดเลี้ยง 
จัดดอกไม้ในงานต่างๆ บาร์
เทนเดอร์ การจัดงานอีเว้นท์ 
และงานบริการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องทางด้านการ
ท่องเที่ยว 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
33 17403002201 เศรษฐศาสตร ์ 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือ ศิลป์-ค านวณ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

รวม 285   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

34 17404000101 เกษตรและเทคโนโลย ี
การเกษตร  

5 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าหรือระดบั 
ปวช. 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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12 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

35 17404000201 คณิตศาสตร ์ 10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

36 17404000301 เคม ี 15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีนวิทย์-
คณิต  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

37 17404000401 เคมีอุตสาหกรรม 10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

38 17404000501 จุลชีววิทยา 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีนวิทย์-
คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เปน็โรค        
ตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

39 17404000601 ชีววิทยา 5 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน  วิทย์-คณิต 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

40 17404000701 เทคนิคการแพทย ์ 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีนวิทย์-
คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เปน็โรค      
ตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

41 17404000801 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์  

10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

42 17404000901 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

43 17404001001 นวัตกรรมการจดัการ 
เกษตรและซัพพลายเชน  

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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13 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

44 17404001101 ฟิสิกส ์ 20 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน วทิย-์คณิต 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

45 17404001201 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

46 17404001301 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  

30 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

47 17404001401 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

48 17404001501 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. ข้ึนไป 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

49 17404001601 อาชีวอนามัยและ   
ความปลอดภัย 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. ผลการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร์ เฉลีย่ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 
3.00 และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.00 
1.3 ไม่รับผู้ที่มคีวามพิการทางรา่งกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

50 17404001701 แอนิเมชั่นและดจิิทัล
มีเดีย 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีทัศนคติที่ดี และมีความสนใจในด้าน     
แอนิเมชั่น 
3. มีความประพฤตเิรียบร้อย และมีความตั้งใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร 

1. Portfolio  
2. สอบสัมภาษณ ์
3. ผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ 
หรือการ์ตูน หรือคอมพิวเตอร์
กราฟิก 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
51 17404003001 วิศวกรรมการผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ์  
5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่าง

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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14 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ไฟฟ้าก าลัง, สาขาวิชาช่างยนต์ หรอืสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

52 17404003101 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล    
การผลิต 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ หรือระดับ 
ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่าง
เขียนแบบเครื่องกล, สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชา   แมคคาทรอนิกส ์
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
53 17404003201 การจัดการวิศวกรรม

การผลิตและโลจสิติกส ์
 แขนงวิชาการจัดการ

ผลิตและคุณภาพ 
 แขนงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศโลจสิติกส ์

15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช.  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  

54 17404003301 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 วิชาเอกเทคโนโลยี

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

 วิชาเอกเทคโนโลยี       
โลจสิติกส์และ   
ห่วงโซ่อุปทาน 

30 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช.  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 1.80 
 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
55 17404004001 สาธารณสุขศาสตร์  10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.50 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. มีทักษะภาษาอังกฤษ 
ค่อนข้างดี 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  

56 17404004101 การแพทย์แผนไทย  15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

21



15 
 

ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ     
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และ/หรือ การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจาก
สภาการแพทย์แผนไทย และไมเ่ปน็โรค
ต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาแพทย์แผนไทย 
ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

3.1) โรคเรื้อนในระยะตดิต่อ หรือ ใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 

3.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
3.3) โรคเท้าช้าง 
3.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
3.5) โรคติดยาเสพตดิให้โทษอย่าง

ร้ายแรง 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
57 17404004501 ผู้ประกอบการอาหาร  32 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่รับผู้ที่บกพร่องทางการไดย้ิน การมองเห็น 
การเรยีนรู้ (ออทิสติก) 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
58 17404005101 คณิตศาสตร์  10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือ ศิลป์-ค านวณ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

59 17404005201 คอมพิวเตอร์ศึกษา  5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร ์
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

60 17404005301 เคมี  2 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ในวิชาเคมี 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. เคยเข้าร่วมประกวด
ผลงานวิทยาศาสตร ์

61 17404005401 ชีววิทยา  5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
 

62 17404005501 ฟิสิกส์  3 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

รวม 357   

วิทยาลัยการดนตรี 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

63 17405000101 ดนตรตีะวันตก 9 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ และตอ้งการศึกษา
ด้านดนตรีตะวันตกอย่างแท้จริง 
4. ไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เรียนดนตรตีะวันตก ไม่ตดิยาเสพติด 
5. มีความประพฤตดิี และรับรองต่อ
มหาวิทยาลยัว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และยินยอมปฏิบัตติามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเครง่ครัดทุก
ประการ 

1. Portfolio ทางด้าน ดนตรี
ตะวันตก โดยมี ผลงานการ
แสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตก 
   1.1 ระดับสถาบัน  
   1.2 ระดับจังหวัด 
   1.3 ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
2. สอบสัมภาษณ ์
   1) ประวัติส่วนตัว 
   2) ประสบการณ์ทางดา้น
ดนตรตีะวันตก 
   3) ความรู้ความสามารถ 
และทักษะทางดนตรี 
ตะวันตก 
หมายเหตุ : วันสอบ
สัมภาษณ์ให้น าเคร่ืองดนตรี
ที่ถนัดมาด้วย 

64 17405000201 ดนตรไีทย 6 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. ความสามารถในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยและ
ขับร้องเพลงไทย ได้แก่ 
เพลงบังคับ 1 เพลง (เลือก
เฉพาะเพลงใดเพลงหนึ่งตาม
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

3. ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคทางด้านร่างกาย
และสติปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการเรยีน
ดนตร ี
4. มีความประพฤตดิีและสนใจต่อการศึกษา
เรียนรู้วิชาการดนตร ี

รายชื่อเพลงที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย 
ขั้นที่ 4 - 6) และเพลงถนัด 
1 เพลง 
4. ความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎี
ดนตรไีทย คีตกวี ประวัติ 
และพัฒนาการดนตรีไทย 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
65 17405005101 ดนตรตีะวันตกศึกษา 25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวัน
สอบสัมภาษณ์ 
        บันทึกการปฏิบัติเครื่องดนตรีจ านวน 1 
บทเพลง เป็นการปฏบิัติเดี่ยว หรอืมีท านอง
ประกอบ (Backing Track) ให้เห็นหน้าผู้
บรรเลงอย่างชัดเจน เพลงที่บรรเลงต้องจัดอยู่
ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไมต่่ ากว่าเกรด 
4 (Trinity) โดยบันทึกลงแผ่นซดีี-รอม (CD-
ROM) 
 
 

1. Portfolio ทางด้าน ดนตรี
ตะวันตก โดยมี ผลงานการ
แสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตก 
   1.1 ระดับสถาบัน  
   1.2 ระดับจังหวัด 
   1.3 ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
2. สอบสัมภาษณ ์
   1) ประวัติส่วนตัว 
   2) ประสบการณ์ทางดา้น
ดนตรตีะวันตก 
3. การทดสอบความรู้ 
ความสามารถทางดนตรี
ตะวันตก ดังนี ้

 3.1) ความรู้พื้นฐาน
ทฤษฎีดนตรตีะวันตก และ
โสตทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น 

 3.2) ความสามารถใน
การปฏิบัตเิครื่องดนตรี
ตะวันตก ได้แก่  

3.2.1) บันไดเสียง
เมเจอร์ (Major Scale) 
บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor 
Scale) ทุกแบบ และ 
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป 
(Sharp) 4 แฟลต (Flat) 

3.2.2) บทเพลงที่
น ามาปฏิบตัิต้องจัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง หรือมี
ทักษะไม่ต่ ากว่าเกรด 4 
(Trinity) 

3.2.3) การอ่านโน้ต
ฉับพลัน (Sight Reading) 
หมายเหตุ : วันสอบ
สัมภาษณ์ให้น าเคร่ืองดนตรี
ที่ถนัดมาด้วย 

66 17405005201 ดนตรไีทยศึกษา 20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
 

1. Portfolio 
2. สอบสัมภาษณ ์
3. มีความรู้ความสามารถ
ทางดนตรีไทย และมีผลงาน
ทาง ด้านดนตรไีทยในระดับ
สถาบัน ระดับภูมภิาค 
ระดับจังหวดั หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบ
หลักฐานประกอบใน 
Portfolio  
4. การทดสอบความรู้ 
ความสามารถทางดนตรีไทย 
ดังนี ้

4.1) ความรู้พื้นฐาน
ทางดนตรีไทย ทฤษฎดีนตรี
ไทย และคตีกวี  

4.2) ความสามารถใน
การปฏิบัตดินตรีไทย ได้แก่ 
เพลงบังคับ 1 เพลง 
(เครื่องสาย – เพลงนางนาค 
2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลง
สาธุการ) และเพลงถนัด 1 
เพลง 
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ล าดับ 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จ านวน
รับ 

คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

รวม 60   

รวมทั้งหมด 979   
 

 

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1) ผู้สมคัรต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคณุสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 1 (1/1)   
การรับนักศึกษาด้วย Portfolio แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผูส้มัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา 

3.2) ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันท่ี 2 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 

3.3) เลือกสมัครสอบได้ไมเ่กิน 3 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  
กรณสีมัคร 1 สาขาวิชา จ านวน 300 บาท 
กรณสีมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจ านวน 400 บาท  

3.4) ผู้สมคัรทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผูส้มัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง 
เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในข้ันตอนน้ีผู้สมคัรต้องกรอกข้อมลูส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก“ลงทะเบียน” 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.5) หลังจากผูส้มัคร ลงทะเบยีนเข้าใช้ระบบ/เข้าสูร่ะบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมลูการสมัคร 

และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนยีม
สมัครสอบ กรณีสมัคร 1 สาขาวิชา จ านวน 300 บาท กรณีสมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจ านวน 400 บาท 

3.6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยนัการสมคัร” 
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนยีมการสมคัรและสอบคัดเลือก เพื่อน าไปช าระค่าสมัคร 
3.8) ช าระค่าสมัครได้ที่ เคานเ์ตอรเ์ซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 2 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาทีก่ าหนด            
จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมลูที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.9) ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมคัรแล้ว 3 วันท าการ 
(ไม่นับรวมวันช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสูร่ะบบรับสมคัร และ
คลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบรูณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมคัรเข้าคดัเลือก” 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือน“เลขว่า 
ประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 

แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 
ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลบั” และคลิก“เข้าสู่ระบบ” 

หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขทีบ่ัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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4. เง่ือนไขการสมัคร 
4.1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรยีนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครไดห้ลาย 

สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป        
หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสทิธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องท าในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากท านอกเหนือจากระยะเวลาที่ก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์  
แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

4.2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณุสมบัตติรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวทิยาลัยตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผูส้มคัรรายใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามประกาศการรบัสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคณุสมบตัิไมม่ีสิทธิเข้า
ศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
5. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

5.1) ผู้สมคัรสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการสมัครไดไ้มเ่กิน 3 สาขาวิชา 
5.2) ผู้สมคัรทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องเตรียม Portfolio ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผูส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

1 ชุด น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ คือ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 และส าหรับผู้ที่มีการสอบวิชาเฉพาะจะต้อง
เตรียมความพร้อมตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 

5.3) ผู้สมคัรในสาขาวิชาที่มีการก าหนดผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ให้เตรยีมระเบียนแสดงผลการเรยีนฉบับจรงิ พร้อมส าเนา
ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 2 ชุด 

5.4) ผู้สมคัรที่เลือกสาขามากกว่า 1 สาขาวิชา ให้เข้าสอบวิชาที่ก าหนด ในสาขาวิชาที่เลือกสมัครเป็นอันดบัแรก เท่านั้น 
5.5) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 
5.6) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ 
และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่าน   
การคัดเลือกแล้วก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ (หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง มาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ โดยจะต้องมีเลขที่ประจ าตัวประชาชน
พร้อมรูปก ากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ) 

** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยนั ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี ** 
 

6. การประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th            

โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้
ตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2560  ผู้รายงานตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณา
อ่านค าแนะน าในการกรอกอย่างละเอียด) 

 
7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

7.1) ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนในวันท่ี 6 – 7 มกราคม 
2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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7.2) หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี ้
7.2.1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ 
7.2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
7.2.3) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
7.2.4) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบยีนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันท่ี 14 
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ) 

 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ 

จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
10. การปฐมนิเทศ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือตรวจสอบผ่ าน http://admission.bsru.ac.th 
หรือ http://www.bsru.net หรือเว็บไซต์ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา http://dsad.bsru.ac.th  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  29  กันยายน พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการรับสมคัรนักศึกษาใหม  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

เปรยีบเทยีบยอนหลัง ๓ ปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕60 : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดบัปรญิญาตรี  ภาคปกติ  ประจําปกีารศกึษา 2560 
เปรียบเทียบปรีบัเขา้ย้อนหลงั 3 ปกีารศกึษา 

 

ศูนย์/ระดับ/คณะ/สาขาวิชา แผนรับ  
มคอ. 2  

จํานวนผู้มารายงานตัว (คน) 

2560  2559 2558 2557 

ศูนย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ  2,901 3,062 3,541 2,859 2,933 
    คณะครุศาสตร์  125 121 204 183 192 
        การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.) 25 25 23 27 26 
        จิตวิทยา(ศศ.บ.) 60      64 75 70 72 
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.) 40      32 42 21 28 
        คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  ปิดรับ      - 64 65 66 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,076 933 1,105   778  806 
        วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.) 60      61 80 38 54 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.) 40      48 52 22 26 
        เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.) 30      40 25 6 14 
        เคมี(วท.บ.) 25      17 23 11 6 
        คณิตศาสตร์(วท.บ.) 40      37 40 22 14 
        ฟิสิกส์(วท.บ.) 30        4 5    - 2 
        ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.) 40      35 41  33 35 
        ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.) 80      52 68 74 54 
        แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.) 50      31 46 60 41 
        เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.) 25      12 17  4 4 
        จุลชีววิทยา(วท.บ.) 40      33 21 11 9 
        การแพทย์แผนไทย(พท.บ.) 36      28 36 30 26 
        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(ทล.บ.) 30    51 60 36 38 
        เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)
(ทล.บ.) 30      31 54 53 11 

         เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลติ)(ทล.บ.) ปิดรับ     - - 18 33 
        เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.) 50      11 22 19 23 
        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.) 40      38 69 37 44 
        ชีววิทยา(วท.บ.) 50      33 39 20 17 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.) 30 23 28 25 22 
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 50 43 45 27 52 
        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(การจัดการผลิตและคุณภาพ)(อ 40 52 55 28 51 
        การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)(อส. 40 31 56 33 34 
        วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(วศ.บ.) 60 78 77 63 63 
        วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.) 40 22 42 25 30 
        เทคนิคการแพทย์(วท.บ.) 30 36 36 39 20 
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2

ศูนย์/ระดับ/คณะ/สาขาวิชา แผนรับ  
มคอ. 2  

จํานวนผู้มารายงานตัว (คน) 

2560  2559 2558 2557 

        สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.) 50 52 68 44 83 
        นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.)  40 3    -     -     - 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  620   744   829    714   766 
        สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 30      43 107 65 62 
        ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) 80   108 118 139 109 
        รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ) 120 177 138 134 149 
        ภาษาจีน(ศศ.บ.) 60  92 79 47 72 
        ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) 60      22 47 63 60 
        ภาษาไทย(ศศ.บ.) 80   136 79 86 165 
        ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.) 60      37 35 12 - 
        นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 30      33 71 39 54 
        นิติศาสตร์(น.บ.) 100      96 93 70 64 
         การจดัการสารสนเทศ(ศศ.บ.) ปิดรับ - 20 19 20 
         เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา(ศศ.บ.) ปิดรับ - 33 27 11 
        ธุรกิจอิสลาม(ศศ.บ.) ปิดรับ - 9 13 - 
    คณะวิทยาการจัดการ  1,020  1,199 1,238 1,015 1,059 
        การสื่อสารมวลชน(นศ.บ.) 80   99 110 102 78 
        การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง(นศ.บ.) 80      89 102 94 137 
        การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ(นศ.บ.) 80    70 130 83 101 
        ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 60      87 76 21 18 
        การท่องเท่ียว(ศศ.บ.) 80  113 109 92 109 
        การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.) 80  111 89 120 93 
        การตลาด(บธ.บ.) 100   129 111 99 121 
        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) 60      80 89 65 79 
        เศรษฐศาสตร์(ศ.บ.) 50      38 27 26 7 
        การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.) 60      95 149 101 107 
        การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 

        80 
     62 53 48 43 

        การประกอบการธุรกิจ(บธ.บ.)(โครงการความร่วมมือ CP All) 9 - - - 
        การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 60 - - - - 
        การบัญชี(บช.บ.) 150 217 193 164 166 
    วิทยาลัยการดนตรี  60      65   165    169  110 
        ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี) 30        9 17 25 16 
        ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี) 30      56 148 144 94 

  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ  995 974 1,059   831 701 

 คณะครุศาสตร์  230  228 362 270 194 
        การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  30      32 58 44 - 
        การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)  75 76 63 63 60 

31



 
 

รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕60 : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3

ศูนย์/ระดับ/คณะ/สาขาวิชา แผนรับ  
มคอ. 2  

จํานวนผู้มารายงานตัว (คน) 

2560  2559 2558 2557 

        วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 5 ปี)  45      44 114 92 90 
        ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  30      30 60 16 - 
        พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  50 46 67 55 44 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  255  239 176 108 148 
        คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)  75 86 109 71 87 
        คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  90    92 67 37 61 
        ชีววิทยา(ค.บ. 5 ปี)  30 31 - - - 
        ฟิสิกส์(ค.บ. 5 ปี)  30      14 - - - 
        เคมี (ค.บ. 5 ปี)  30      16 - - - 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  360  371 403 371 292 
        ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5 ปี)  90 93 114 102 87 
        ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี)  90   91 97 94 88 
        สังคมศึกษา(ค.บ. 5 ปี)  90  107 135 129 75 
        นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  90      80 57 46 42 
    วิทยาลัยการดนตรี  150  136 118 82 67 
        ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)  90      90 93 61 54 
        ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี)  60   46 25 21 13 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
  ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ  ปิดรับ - 42 23 - 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปิดรับ - 42 23 - 
        รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)  ปิดรับ - 42 23 - 

 รวมทั้งหมด  3,896  4,036 4,642 3,713 3,634 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในสถาบนัอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑  

Thai University Central Admission System (TCAS) 

ของ ทปอ. 

 

 

 

 

 

 



[๑] 

ปฏิทนิการดาํเนินการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
Thai University Central Admission System (TCAS) 

๑. รอบท่ี ๑ การรับดว้ย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขียน 
กล ุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผู้สมคัรโควตา และผู้สมคัรเครือข ่าย 

กําหนดเวลา : ดําเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 

รายละเอียด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 

รอบที ่๑/๑ 
สถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดวิธีการ เกณฑ ์และคุณสมบติัของผูส้มคัร 
 สามารถดาํเนินการไดใ้นภาคเรียนท่ี ๒ ของการเรียนการสอน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ประมาณช่วงเดือนตุลาคม
 ผู ้สมัครยื่น  Portfolio แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาดํา เนินการ

คดัเลือกผูส้มคัรไดจ้าํนวนหน่ึง อาจจะใหมี้การจดัสอบสัมภาษณ์
หรือการทดสอบทักษะเฉพาะทาง  ตามความเหมาะสม
เป็นการ Pre Screening แต่ไม่ใช่ Open for all
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบคอมพิว เตอ ร์

เพ่ือสอบถามขอ้มูล หรือความเห็น หรือคาํถามเชิง Attitude
Test ผา่นระบบ Internet ได ้

๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๐ สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน ๑๒ ธ.ค. ๖๐ สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๑๕ – ๑๙ ธ.ค. ๖๐ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิให้สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไป 

๒๒ ธ.ค. ๖๐ ทปอ. 

รอบที ่๑/๒ 
สถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดวิธีการ เกณฑ ์และคุณสมบติัของผูส้มคัร ๒๒ ธ.ค. ๖๐ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ 

สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๑๙ – ๒๒ มี.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิให้สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไป 

๒๖ มี.ค. ๖๑ ทปอ. 
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[๒] 

๒. รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบขอ้เขียนหรือขอ้ปฏิบติั 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีหรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) 
โครงการความสามารถพเิศษ (Talent) และโควตา ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษาประกาศเกณฑ ์การสอบ และประกาศการรับสมคัร 
ก่อนเวลาท่ีมีการสอบได ้
 ใชข้อ้สอบกลาง วิชาสามญั ๙ วิชา และ GAT/PAT

ธ.ค. ๖๐ – มี.ค.๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๓ – ๖ พ.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธ์ิให้สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือประกาศรายช่ือ
ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อไป 

๘ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 

34



 
 

[๓] 
 

๓. รอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกนั 
กลุ่มเป้าหมาย : โครงการ กสพท. โครงการอ่ืน ๆ และผูส้มคัรทัว่ไป 
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนมิถุนายน 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษาจดัส่งรายละเอียดเกณฑก์ารรับสมคัรให ้ทปอ. ภายใน ๑๒ เม.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซด์ของ ทปอ. 
(http://a.cupt.net) ผู ้สมัครสามารถ เ ลือกสมัครได้  ๔  สาขา วิชา  
ไม่มีลาํดบั 

๙ – ๑๓ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 

ชาํระค่าสมคัร ๙ – ๑๔ พ.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งขอ้มูลการสมคัรใหม้หาวิทยาลยั ๑๖ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประมวลผล  จัดส่งรายช่ือผู ้สมัคร 
ท่ีผา่นการคดัเลือกให ้ทปอ. 

๒๓ พ.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

ผูส้มคัรยนืยนัสิทธ์ิ Clearing House ๒๖ – ๒๘ พ.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้นืยนัสิทธ์ิใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสมัภาษณ์ ๓๐ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 
ผูส้มคัรสอบสมัภาษณ์ในมหาวิทยาลยั/สถาบนัท่ียนืยนัสิทธ์ิ ๔ -๕ มิ.ย. ๖๑ ผูส้มคัร 
สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูผ้า่นสมัภาษณ์ให ้ทปอ. ๖ มิ.ย. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ทปอ. ประกาศผลการสอบสมัภาษณ์ ๘ มิ.ย. ๖๑ ทปอ. 
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[๔] 
 

๔. รอบท่ี ๔ การรับแบบ Admissions โดยใชเ้กณฑแ์ต่ละสาขาเหมือนกนั (ตามเกณฑค่์านํ้าหนกัท่ีกาํหนด
ไวล่้วงหนา้ ๓ ปีมาแลว้) 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรทัว่ไป  
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษา จดัส่งรายละเอียดเกณฑก์ารรับสมคัรให ้ทปอ. 
 ผู ้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๔ สาขาวิชา  แบบมีลําดับ  

ตามเกณฑค่์านํ้าหนกัท่ีกาํหนด 
 สอบสัมภาษณ์ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถาบนัอุดมศึกษา

กาํหนด 

๓๐ ม.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

ทปอ. จัดทาํระเบียบการรับสมคัร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ ์
การคดัเลือก 

ภายใน ๓ พ.ค. ๖๑ ทปอ. 

ทปอ. รับสมคัร Admission ๖ – ๑๐ มิ.ย. ๖๑ ทปอ. 
ผูส้มคัรชาํระค่าสมคัร ๖ – ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ผูส้มคัร 
การประมวลผล 
 ตดัสิทธ์ิผา่น Clearing House รอบท่ี ๑ – ๓ 
 ประกาศคะแนน + ผูถู้กตดัสิทธ์ิ + คณะเภสัชศาสตร์ 
 ทปอ. รวมคะแนน และประมวลผลคะแนน 

 
ภายใน ๑๓ มิ.ย. ๖๑ 
๑๕ – ๑๘ มิ.ย. ๖๑  
ภายใน ๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

ทปอ. 

ทปอ. ส่งรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกใหส้ถาบนัอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ทปอ. 
ผูส้มคัรสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกาย ๔ – ๖ ก.ค. ๖๑ ผูส้มคัร 
สถาบนัอุดมศึกษาส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาให ้ทปอ. ๘ ก.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
ทปอ. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ๑๓ ก.ค. ๖๑ ทปอ. 
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[๕] 

๕. รอบท่ี ๕ การรับตรงอิสระ 
กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้มคัรทัว่ไป  
กาํหนดเวลา : ดาํเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 
รายละเอยีด : 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วนั – เวลา ผู้รับผดิชอบ 
สถาบนัอุดมศึกษา ประกาศเกณฑก์ารรับสมคัร 
 รับเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีตอ้งการ
 สามารถปรับเปล่ียนเกณฑก์ารรับสมคัรได้
 สามารถส่งรายช่ือผูส้มคัรเพ่ือขอตรวจสอบสิทธ์ิรอบก่อนหนา้ได้

ก.ค. ๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 

เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ิน ใหส่้งขอ้มูลให ้ทปอ. ส.ค. - ก.ย.๖๑ สถาบนัอุดมศึกษา 
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ขอปฏบิัติในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในสถาบนัอุดมศึกษา TCAS  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 



ข้อปฏิบัติในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

TCAS ปีการศึกษา 2561 

การรับสมัคร 

1. การรับสมัครและการคัดเลือกรอบที่ 1/1, 1/2, 2 และ 5 ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับ

สมัคร และเป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นๆ 

2. การรับสมัครในรอบที่ 3 ด าเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่วนการ

คัดเลือกด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร และเป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร 

3. การรับสมัครและการคัดเลือกในรอบที่ 4 ด าเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) และเป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
 

การคัดเลือกของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในรอบที่ 4  

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะพิจารณาอันดับการเลือกจากใบสมัครที่ท าการ

สมัครครั้งล่าสุดและมีการช าระเงินเท่านั้น 

2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร หาก

ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครนี้เป็นโมฆะ และจะถูกตัดสิทธิ์ก าร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS เป็นเวลา 3 ปี 

3. สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีผลคะแนน O-NET ใน

ปีที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4. ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าภายในปีการศึกษา 2560 (ภายใน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 

5. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศต้องส่งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมทั้งลงนามรับรอง

ส าเนา ส่งมายังสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

6. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่แต่ละคณะ/สาขาวิชานั้นๆก าหนด หากมีคะแนน

รายวิชาไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้น 
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การสัมภาษณ ์

1. หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ให้น ามาแสดงพร้อมส าเนาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  

- ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร 

- วุฒิบัตรการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดง

ว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 

- หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทาง http://tcas.cupt.net  

2. หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 

การยืนยันสิทธิ์ 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ (ยกเว้นรอบที่ 4) ต้องท าการยืนยันสิทธิ์ที่ http://tcas.cupt.net หาก

ไม่ท าการยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ทั้งหมด 

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ในคณะ/สาขาที่ต้องการได้เพียง 1 คณะ/สาขาเท่านั้น 

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ ในคณะ/สาขาที่ต้องการได้ 3 ครั้งและต้อง

อยู่ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น หากครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ยกเว้นการสละสิทธิ์

ทั้งหมด 

4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครใน

รอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนด

ไว้เท่านั้น 
 

อื่นๆ 

1. รหัสโรงเรียนเป็นไปตามข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก 

http://tcas.cupt.net 

2. สามารถติดต่อเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ที่  
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ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ชั้น 3 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 02-354-5150     โทรสาร 02-354-5155-6 

E-mail admissions@cupt.net     เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net 
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คําถาม-คําตอบ ระบบ TCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

คําถาม – คําตอบ ระบบ TCAS 
 
1. ถาม ระบบ TCAS คืออะไร 
   ตอบ  คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม (Thai university Central Admission 
System : TCAS) ดําเนินการต้ังแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 
  - รมว.ศธ. ไดมอบหมายให ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเขาศึกษา โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ ใหนักเรียนอยู
ในหองเรียนจนจบหลักสูตร ใหจัดการสอบเพื่อการคัดเลือกไดหลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใชขอสอบของ
สวนกลาง และใหมีการบริหารสิทธ์ิในการสมัครเขามหาวิทยาลัย 
  - ทปอ. ไดรับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม โดย
สถาบันอุดมศึกษาในเครือขาย ทปอ. จํานวน 30 แหง รวมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อตองการใหเกิดความเทาเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใชต้ังแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป ดวย
หลักการ 3 ประการ 
  - ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ไดรับหลักการในการเขารวมดําเนินการตามแนวทางน้ีดวย 
 
หลักการสําคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังน้ี 
      1. นักเรียนควรอยูในหองเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
      2. ผูสมัครแตละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค 
      3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเขาระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธ์ิ
ของผูสมัคร 

 
2. ถาม  ระบบ TCAS มีกี่รอบ 

   ตอบ ระบบ TCAS มี 5 รอบ ดังน้ี 
รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน แบงเปน รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2 
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ 
รอบที่ 3 การรับตรงรวมกัน (โดยสมัครที่สวนกลาง เลือกได 4 คณะ/สาขา) 
รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions  
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

 

3. ถาม  นักเรียนจะทราบไดอยางไรวา มีสถาบันอุดมศึกษาใดบางที่เขารวมระบบ TCAS 

   ตอบ  สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมจะแจงใหนักเรียนที่ผานการคัดเลือกทราบ และสามารถดูไดทางเว็บไซต 

http://tcas.cupt.net 
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4. ถาม  เคลียริงเฮาส คืออะไร 

   ตอบ เปนการดําเนินการภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) ในการใหนักเรียนที่ผานการคัดเลือกในระบบรับตรงเขาระบบเคลียริงเฮาสโดยจะตองทําการยืนยันสิทธ์ิเพื่อ

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผานทางเว็บไซต http://tcas.cupt.net ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทยตามวันที่กําหนด 

5. ถาม  การยืนยันสิทธ์ิเคลียริงเฮาสเลือกไดกี่ครั้ง เลือกแลวเปลี่ยนไดไหม 

     ตอบ การยืนยันสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงไดแตตองไมเกิน 3 ครั้ง สมาคม ทปอ. จะยึดขอมูลครั้งหลงัสดุที่นักเรียนยืนยัน

สิทธ์ิ  และสามารถสละสิทธ์ิไดภายในวันที่สมาคม ทปอ. กําหนด ซึ่งการสละสิทธิ์ มี 2 แบบ คือ 1) ไมเขามาทํา

การใดๆ ถือวาสละสิทธิ์  และ 2) เขามากดสละสิทธิ์ในระบบ 
 

6. ถาม  ถายืนยันสิทธ์ิเคลียริงเฮาสไปแลว จะสามารถสมัคร TCAS รอบถัดไปไดหรือไม 

     ตอบ นักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิจะถูกตัดสิทธ์ิในระบบ TCAS รอบถัดไป 
 

7. ถาม เมื่อยืนยันสิทธ์ิแลวตองดําเนินการอยางไร 

     ตอบ หลังจากยืนยันสิทธ์ิ สมาคม ทปอ. จะสงรายช่ือผูที่ยืนยันสิทธ์ิไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัย

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบรับตรง นักเรียนสามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัยที่นักเรียน

สอบติดและเว็บไซต http://tcas.cupt.net ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และ

ดําเนินการอื่นๆ ตามประกาศและขอบังคับของสถาบันแหงน้ัน 
 

8. ถาม วิชาสามัญ 9 วิชา มีวิชาอะไรบาง 

   ตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1 คณิตศาสตร2  ฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา และ วิทยาศาสตรทั่วไป  
 

9. ถาม จะสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ไดที่ไหน 

   ตอบ สมัครสอบไดทางเว็บไซตของ สทศ. http://www.niets.or.th  

10. ถาม นักเรียนสามารถสอบ 9 วิชาสามัญไดกี่ครั้ง 

   ตอบ  นักเรียนสอบวิชาสามัญ 9 วิชาเพียงครั้งเดียว สามารถนําคะแนนไปใชสมัครรับตรงไดทุกมหาวิทยาลัยที่

กําหนดใหใชวิชาสามัญ 9 วิชา  
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11. ถาม  ตองไปสอบสัมภาษณที่ไหน

ตอบ  นักเรียนตองติดตามการประกาศของมหาวิทยาลัยแตละแหงที่นักเรียนไปสมัคร เมื่อมหาวิทยาลัย

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ นักเรียนตองไปสอบสัมภาษณและตรวจรางกายที่มหาวิทยาลัยที่สอบติดใน

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

12. ถาม หลังจากสอบสัมภาษณแลวตองทําอยางไร

ตอบ หลังจากการสอบสัมภาษณ มหาวิทยาลัยจะสงรายช่ือผูที่ผานการสอบสัมภาษณหรือผานการคัดเลือกไป

ยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และ สมาคมฯ จะประกาศรายช่ือนักเรียนที่ไดรับคัดเลือก

ทางเว็บไซต http://tcas.cupt.net ในวันเวลาที่ สมาคมฯ กําหนด นักเรียนท่ีสอบติดรับตรงจะตองเลือกหรือ

ยืนยันสิทธิ์ มหา วิทยาลั ย ท่ี นัก เ รี ยนประสงค เข า ศึกษา ได เ พียงแห ง เ ดียว โดย เข า ไป ท่ี เ ว็บไซต  

http://tcas.cupt.net ใน วันเวลาท่ี สมาคม ทปอ. กําหนด 

รอบที่ 4 (แอดมิชชั่น) 
13. ถาม รอบที่ 4 หรือระบบแอดมิชช่ันกลางใชองคประกอบอะไรบาง

ตอบ  GPAX  20%
O-NET  30%
GAT  10-50%
PAT  0-40%

14. ถาม นักเรียนตองเตรียมตัวอยางไรในการเขามหาวิทยาลัยโดยระบบแอดมิชช่ันกลาง
ตอบ นักเรียนตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะที่ตองการจะเลือกวาใชสัดสวนคะแนน O-NET  GAT และ PAT

เทาไหรบาง แลวสอบ O-NET, GAT, PAT ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ตามวันเวลา
ที่ สทศ. กําหนด และตองจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

15. ถาม การแอดมิชช่ันกลางใชเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) กี่ภาคการศึกษา
ตอบ ใช GPAX 6 ภาคการศึกษา จากใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุวันที่จบภายในวันสุดทายของการรบัสมัครแอด

มิชช่ันกลาง 

16. ถาม ตองใช 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมิชช่ันหรือไม
ตอบ ไมใช
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17. ถาม GPAX ที่ใชในแอดมิชช่ันกลาง เปน GPAX ที่ใช O-NET ถวง หรือ GPAX ที่นักเรียนไดจริง 
   ตอบ ใช GPAX ที่นักเรียนไดจริง และลงวันที่จบการศึกษาภายในวันที่ 15 พ.ค. ของปการศึกษาน้ันๆ 
 
18. ถาม GPAX ใน ปพ. ไมตรงกับที่สมาคม ทปอ. ประกาศ 
   ตอบ สมาคม ทปอ. ยึดคะแนน GPAX จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  ในกรณีน้ี ใหนักเรียน
ดําเนินการติดตอทางโรงเรียนเพื่อประสานงานกับตนสังกัด 
 
19. ถาม เรียนอยูป 1 แลว จะมาแอดมิชช่ันกลางตองลาออกจากมหาวิทยาลัยกอนหรือไม 
   ตอบ อยูป 1 แอดมิชช่ันไดโดยไมตองลาออก ยกเวนผูที่ศึกษาอยูคณะเภสัชศาสตรที่ตองการมาแอดมิชช่ันเขา
คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยอื่น ตองลาออกกอนที่มหาวิทยาลัยสงรายช่ือตัดสิทธ์ิมาที่ สมาคม ทปอ. 
 
20. ถาม เรียนจบสายศิลปจะแอดมิชช่ันเขามหาวิทยาลัยสายวิทยไดไหม 
   ตอบ ใหดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะในหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ซึ่งรายละเอียดเหลาน้ี
มหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนด 
 
21. ถาม สมัครแอดมิชช่ันแลว จะสามารถสมัครใหมเลือกคณะใหมไดไหม 
     ตอบ สมัครได  โดยดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 

1. กรอกขอมูลผูสมัคร และเลือกคณะ/สาขา ที่ตองการ 

2. พิมพใบสมัคร 

3. นําใบสมัครไปชําระเงิน 

การใชใบสมัครประมวลผล 
1. กรณีที่ยังไมไดนําใบสมัครไปชําระเงินแตเปลี่ยนใจ นักเรียนสามารถคียใบสมัครใหมไดและนําใบสมัครที่

ตองการไปชําระเงิน 
2. กรณีที่นําใบสมัครไปชําระเงินแลวตองการเปลี่ยนคณะ นักเรียนตองสมัครใหมและไปชําระเงิน ทั้งน้ีตอง

ดําเนินการภายในวันเวลาที่สมาคม ทปอ. กําหนด 
3. กรณีที่ชําระคาสมัครหลายใบ สมาคม ทปอ. จะใชขอมูลจากใบสมัครที่มีเลขที่สมัครมากที่สุดที่ชําระเงิน

คาสมัครแลว (แมวาจะนําใบสมัครที่มีเลขที่สมัครนอยกวาไปชําระเงินทีหลังใบสมัครที่มีเลขที่สมัครมากกวาก็ตาม 
จะถือวาใบสมัครที่มีเลขที่สมัครนอยกวาเปนโมฆะ) 
 

หากมีขอสงสยัเพ่ิมเติม ติดตอสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย โทร 0-2354-5150-2 
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คําถาม-คําตอบ ระบบแอดมิชช่ันกลาง 
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คาํถาม – คําตอบ แอดมิชช่ันกลาง 

1. ถาม นักเรียนตองเตรียมตัวอยางไรในการเขามหาวิทยาลัยโดยระบบแอดมิชชั่นกลาง 

ตอบ นักเรียนตองศึกษาคุณสมบัติของแตละคณะที่ตองการจะเลือกวาใชสัดสวนคะแนน O-NET, 

GAT, PAT เทาไหรบาง แลวสอบ O-NET, GAT, PAT ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ตามวัน เวลาที่ สทศ. กาํหนด และตองจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา 

2. ถาม การแอดมิชชั่นกลางใชเกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) ก่ีภาคการศกึษา 

ตอบ ใช GPAX 6 ภาคการศึกษา จากใบรบัรองผลการศึกษาทีร่ะบุวันทีจ่บภายในวนัสุดทายของกา

รับสมัครแอดมิชชั่นกลาง 

3. ถาม ระบบแอดมิชชั่นกลางใชองคประกอบอะไรบาง 

ตอบ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0-40%   

4. ถาม ตองใช 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมิชชั่นหรอืไม 

ตอบ ไมใช 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมิชชั่นกลาง 

5. ถาม GPAX ที่ใชในแอดมิชชั่นกลาง เปน GPAXที่ใช O-NET ถวง หรือ GPAX ที่นักเรียนไดจริง 

ตอบ ใช GPAX ที่นักเรียนไดจริง และลงวันที่จบการศกึษาภายในวันสุดทายของการรบัสมัครแอด

มิชชั่น กลาง 

6. ถาม เรียนอยูป 1 แลว จะมาแอดมิชชั่นกลางตองลาออกจากมหาวิทยาลัยกอนหรือไม 

ตอบ อยูป 1 แอดมิชชั่นไดโดยไมตองลาออก ยกเวนผูทีศ่ึกษาอยูคณะเภสัชศาสตรที่ตองการมา

 แอดมิชชั่นเขาคณะเภสชัศาสตรมหาวทิยาลัยอื่น ตองลาออกกอนที่มหาวิทยาลัยสงรายชื่อตัด

 สิทธิ์มาที ่สอท. 

7. ถาม เรียนจบสายศลิปจะแอดมิชชั่นเขามหาวิทยาลัยสายวิทยไดไหม 

ตอบ ใหดูรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะในหนังสอืระเบียบการคัดเลือกฯ ซึ่งรายละเอียด

 เหลาน้ีมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนด 

8. ถาม สมัครแอดมิชชั่นกลางเลือกไดก่ีอันดับ 

ตอบ เลือกได 4 อันดับ 

9. ถาม สมัครแอดมิชั่นแลวจะไปสมัครรบัตรงที่มหาวทิยาลัยอ่ืนที่เปดรับสมัครในชวงเวลาเดียวกัน

 ไดหรือไม 

ตอบ สมัครได 
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10. ถาม ส มั ค ร แ อ ดมิ ช ชั่ น แ ล ว ยั ง ไ ม ไ ด ชํ า ร ะ เ งิ นจ ะส มั ค ร ใ ห ม เ ลื อ กค ณ ะ ใ ห ม ไ ด ไ ห ม 

ตอบ การสมัครแอดมิชชั่นกลางมีหลายขั้นตอน คือ 1. กรอกขอมูลผูสมัคร 2. พิมพใบสมัคร    

 3. นําใบสมัครไปชําระเงิน จึงจะครบถวน 

 1. กรณีที่ยังไมไดนําใบสมัครไปชําระเงินแตเปลี่ยนใจ นักเรียนสามารถคียใบสมัครใหมไดและ

นําใบสมัครที่ถูกตองไปชําระเงิน 

 2. กรณีที่นําใบสมัครไปชําระเงินแลวตองการเปลี่ยนคณะ นักเรียนตองสมัครใหมและไปชําระ

เงิน ทั้งนี้ตองดําเนินการภายในวัน เวลา ที่สอท.กําหนด 

3. กรณีที่ชําระคาสมัครหลายใบ สอท.จะใชขอมูลจากใบสมัครที่มีเลขที่สมัครมากที่สุดที่ชําระ

เงินคาสมัครแลว (แมวาจะนําใบสมคัรที่มีเลขที่สมัครนอยกวาไปชําระเงินทีหลังใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร

มากกวาก็ตาม จะถือวาใบสมัครที่มีเลขที่สมัครนอยกวาเปนโมฆะ) 

หากมีขอสงสยัเพ่ิมเติม ติดตอสามคมอธิการบดีแหงประเทศไทย โทรศัพท 02-354-5150-2 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา  

วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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