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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)
ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
4. วันสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
7. วันปฐมนิเทศ
8. วันเปิดภาคเรียน

วัน / เดือน / ปี
1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เดือนสิงหาคม 2563

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้น 1) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.40 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ
1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
** หมายเหตุ : ภาคพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาจำนวนน้อย
ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2564
---------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าที ่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ ก ั บ สาขาวิ ช าที ่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาหรื อ
ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้อง
สำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน
1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

-32. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจำนวนรับ
ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
จำนวน
เกณฑ์
ที่
คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติ
รับ
การพิจารณา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
60 1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
14,000 บาท
2. มี ผ ลการเรี ย นเฉลี ่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่ต่ำกว่า 2.00
2 การตลาด (บธ.บ.)
60 กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น 1. GPAX
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช. สาขาวิชา 2. สอบสัมภาษณ์
14,000 บาท
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา หรือ ปวส. สาขาวิชา
การตลาด
3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
60 กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น 1. GPAX
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
14,000 บาท

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

60

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
16,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
5 การบัญชี (บช.บ.)
80
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
14,000 บาท

กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์

กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา

รวม
320
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
6 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
50 กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น 1. GPAX
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
14,000 บาท
หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา
* หมายเหตุ
ส า ข า ว ิช า รัฐประศาสนศาสตร์
ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ไ ม่ เ ปิ ด ในกรณี จ ำนวน
ผู้สมัครไม่ถึง 30 คน
รวม
50

-42. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจำนวนรับ
ภาคเรียน 1 และ 2 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน เรียนวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
จำนวน
ที่
คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติ
รับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
7 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
40 กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)
14,000 บาท
หรือ ปวส. สาขาวิชาโลจิสติกส์
8 ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ุ ต สาหกรรม 20 กำลั ง ศึ ก ษา หรื อ สำเร็จ การศึ ก ษาในระดับชั้น
(วท.บ.)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)

เกณฑ์
การพิจารณา

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
14,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
9 วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เครื ่ อ งกลการผลิ ต 40 1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น
(วศ.บ.)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน.) หรือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ปวช. หรื อ ปวส. สาขาวิ ช าช่ า งยนต์ ช่ า งกล
16,000 บาท
โรงงาน ช่างเขียนแบบ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคา
ทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.)
10 เทคโนโลยี ก ารจั ด การอุ ต สาหกรรม 30 กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.
(ต่อเนื่อง) (ทล.บ.)
ทุกสาขาวิชา

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
14,000 บาท

รวม
รวมทั้งหมด

130
500

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขัน้ ตอนสมัคร
3.1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3.2) ผู ้ ส นใจสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา สามารถทำการสมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ที ่ เ ว็ บ ไซต์
http://admission.bsru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
3.3) เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท
3.4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการ “ยืนยันการสมัคร”
3.5) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อนำไปชำระค่าสมัคร

-53.6) ชำระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายใน
ระยะเวลาที ่ ก ำหนด จะถื อ ว่ า การสมั ค รไม่ ส มบู ร ณ์ และข้ อ มู ล ที ่ ก รอกในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ท าง
อินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
3.7) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากวันที่ชำระค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ
(ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และคลิก
“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผูส้ มัครเข้าคัดเลือก”
3.8) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการ
สมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิน้ ถึงแม้วา่ จะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
4. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ (สอบวันที่ ………………………….)
4.1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา
4.2) เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผูเ้ ข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
อนุญาตให้ใช้บตั รอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขที่ประจำตัวประชาชนพร้อมรูปกำกับ เช่น ใบขับขี่
หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้)
** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทีแ่ สดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
หรือ กรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ
หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้ที่
สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สำหรับ ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน
สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการกรอกข้อมูล
ผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ผู้รายงานตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านคำแนะนำในการ
กรอกอย่างละเอียด)

6. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
6.1 ผู้ส มั ครที่ผ่ านการคั ดเลือก และมีสิ ทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา (เต็มจำนวน) ตามประกาศการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าของมหาวิทยาลัย
ในวั น เสาร์ ท ี ่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยแต่ ง กายให้ ส ุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย

-6ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้า
แตะ และชุดกีฬา
6.2 หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4) สำเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 1 ฉบับ
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
ผู้สมัครทีผ่ ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ ***
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ
จะถือว่าผูส้ มัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. การปฐมนิเทศ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
8. สถานที่ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

