
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
------------------------ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ก าหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาเอก 

๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (ต่างชาติ จ านวน ๔๐  คน, คนไทย 
จ านวน ๑๐ คน) 

๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (แบบ ๑.๑ จ านวน  ๕  คน, แบบ 
๒.๑ จ านวน ๒๕ คน  

๑.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  จ านวน ๑๕  คน 
๑.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จ านวน ๑๕  คน 
๑.๕ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย  จ านวน ๕ คน 
 
หลักสูตรปริญญาโท 
๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๔๐ คน 
๑.๗ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๓๐ คน 

 ๑.๘ หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  จ านวน 
๓๕ คน (แผน ก จ านวน ๕ คน (นักศึกษาไทย) แผน ข จ านวน ๓๐ คน (นักศึกษาจีน) ) 
 ๑.๙ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จ านวน ๒๐ คน 
 ๑.๑๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  จ านวน ๒๐ คน 

๑.๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่  จ านวน ๓๐ คน 
๑.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๒๐ คน 
๑.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  จ านวน ๑๕ คน 
๑.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๑๕ คน 
๑.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน ๙๐ คน 
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
๑.๑๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จ านวน ๑๕๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน 
  ๒) ให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๓) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ๔) หลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนด 
 
 ๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 แบบ ๑.๑ แผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาอ่ืนทาง

การศึกษา  
๒) มีประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยทางการศึกษา หรือผลงานการนาเสนองานวิจัยในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ หรือมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI อย่างน้อย ฐาน ๒  
๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยากาหนด  
๔) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบในแต่ละปี  
๕) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ ๑-๓ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย  
 แบบ ๒.๑ แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาอ่ืนๆ  

๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอ่ืนทาง
การศึกษา  

๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาก าหนด  

๓) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป  

๔) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ ๑-๒ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย  

๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
  ๑) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง 
  ๒) มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม หรือ
การท างานอย่างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 



 ๓ 
 
  ๓) มีผลการเรียนในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ ในกรณีที่ผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๔) คุณสมบัติอ่ืนๆเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 ๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านดนตรีหรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่มิใช่สาขาวิชาด้านดนตรี ต้องมี
ประสบการณ์หรือท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศึกษา หรือในสถานศึกษาอย่างน้อย ๕ ปี และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ๓) ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๔) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
  ๕) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑) - ๒) อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๒.๕ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย   

 ๑) จบปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิตเท่านั้น 
๒) จบปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒.๖ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  ๑)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรอง 
  ๒)  มีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษา  หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า  
๒  ปี  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่า
เหมาะสม 
 ๒.๗  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ๑)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาหรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนรับรอง 
  ๒)  มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  การเรียนการสอน  หรือการฝึกอบรม 
หรือการท างานอย่างอ่ืนที่เป็นการให้การศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 

๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ในกรณีท่ีผลการเรียนไม่ถึง ๒.๕๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการ 

๔) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
๕) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 

๒.๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่

ส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  
๓) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

 ๒.๙ หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  ๑) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านดนตรีหรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนที่มิใช่สาขาวิชาด้านดนตรี  ต้องมี
ประสบการณ์หรือท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างน้อย ๑ ปี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  ๓) ผ่านการสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๔) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
  ๕) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑) - ๒) อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๒.๑๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  ๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง  
              ๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ทัศนศิลป์จะต้องน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับทัศนศิลป์ให้คณะกรรมการประจ าสาขาทัศนศิลป์พิจารณา 
              ๓) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ กรณีท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ต้องเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ในการท างานทางทัศนศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กร หรือ
ผู้บังคับบัญชามาแสดงในวันสมัคร กรณีที่ท างานอิสระให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
พิจารณารับรอง 
              ๔) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบในแต่ละ
ปีการศึกษา 

           ๕) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี 
 ๒.๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
  ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  ๒) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบ 
  ๓) คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

๒.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
    ๑) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชาจาก

สถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒) ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
๓) คุณสมบัติอ่ืนๆเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 



 ๕ 
 

 ๒.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 ๑) กลุ่มที่ ๑ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านจิตวิทยาการ

ปรึกษา จิตวิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  

๒) กลุ่มที่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง 
ทางด้านจิตวิทยา การเรียนการสอน การแนะแนวและการให้การปรึกษา ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
หรือการฝึกอบรมหรือการท างานอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านจิตวิทยาอย่างน้อย  ๑ ปี ในกรณีที่ไม่มี 
ประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยวินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

๓) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ
ประกาศ ให้ทราบเป็นรายปี  
 ๒.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
   ๑) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง  

๒) มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย ๑ ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์ให้อยู่ในดุลยวินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

๓) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นรายปี 

๒.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ในกรณีที่ผลการเรียนต่ ากว่า ๒.๕๐ ให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
๓) มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือมีคะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๐ หรือมี

คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือได้คะแนนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ (๓) นักศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องเข้าปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านเกณฑ์ท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดไว้ 

๒.๑๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
 ๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง 
 ๒) มีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 ๓) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๔) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 ๕) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 
๓. การสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา  โ ดยสมั คร ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์  http://www.bsru.ac.th หรื อ  เ ว็ บ ไซต์ ขอ งบัณ ฑิต วิทยาลั ย 
http://grad.bsru.ac.th/grad2019/index.php ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
 



 ๖ 
 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ า            
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร) หากมหาวิทยาลัย ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คืนใน
ทุกกรณ ี
 หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในทุกกรณี 
 
๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 หลังจากผู้สมัครได้ท าการสมัครทางออนไลน์และช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการส่งเอกสาร
การสมัครสอบด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ  1061  ถนนอิสรภำพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหำนคร  ๑๐๖๐๐ ภายใน ๗ วันนับจาก
วันที่สมัคร 
 ๔.๑ หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๑) ใบสมัคร 
  ๒) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
  ๓) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
  ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๕)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๖)  รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๑  รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖  เดือน 
  ๗)  หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวน ๑  ชุด 
  ๘)  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๙)  หลักฐานแสดงผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ (เช่น TOEFL, TOEIC, CEFR เป็นต้น) 
 

 ๔.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท  
  ๑)  ใบสมัคร 
  ๒)  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
  ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ชุด 
  ๕)  รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๑  รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖  เดือน 
  ๖)  หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จ านวน ๑  ชุด (ถ้ามี) 
  ๗)  หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน จ านวน  ๑  ชุด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
 
 

๔.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  (๑) กลุ่มผู้ปฏิบัติการสอน 
   ๑) ใบสมัคร 
   ๒) รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รปู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  
   ๓) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี ๑ ฉบับ 

๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
   ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ชุด 
   ๖) หลักฐานแสดงสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา 
    (๑) ส าเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือ ส าเนา
สมุดประจ าตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจ าหน่ายออก โดยส าเนาสัญญาจ้างต้องระบุต าแหน่งผู้สอน กรณีสัญญา
จ้างไม่ระบุต าแหน่งผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและค าสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่
มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
    (๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจาก
คุรุสภาและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมั คร ผู้สมัครต้องมี
หนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว โดยมีรายชื่อของโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาต ต้องตรงกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ณ 
ปัจจุบัน 
   ๗) หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ศึกษาต่อ 
   ๘) หากปรากฎว่าเอกสารที่น ามาแสดงไม่ถูกต้องเพราะมีการแก้ไขหรือปลอมแปลง ถือ
ว่าผู้สมัครเจตนาไม่สุจริต มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเพิกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ
เพิกถอนการรับรองประกาศนียบัตรเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
   ๙) เอกสารตามข้อ ๓), ๔), ๕), และ ๖) ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง
ทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดท่ีรับไว้ 
 

(๒) กลุ่มบุคคลทั่วไป 
๑)  ใบสมัคร 

   ๒)  ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
จ านวน ๑ ชุด 
   ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ชุด 
   ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ชุด 
   ๕)  รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๑  รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 
๖  เดือน 
 
 ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ๖.๑ หลักสูตรปริญญาเอก 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยช าระเงินตามระบบ
รับช าระเงินของมหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี) 
 ๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  โดยช าระเงินตาม
ระบบรับช าระเงินของมหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี) 
 
 



 ๘ 
 
 
 
๗.  สถานที่ติดต่อ 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร ๑๑  ชั้น  ๕  โทรศัพท์ ๐–๒๔๗๓–๗๐๐๐  ต่อ  ๑๘๑๔  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                
                                                       (อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  



 ๙ 
 

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ประกาศรับสมัคร    วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ   วันที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์   วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เปิดเรียน     วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


