
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

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

หลักสูตรปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    ๑. แผน ก.๑ จ านวน ๓ คน 

๒. แผน ก.๒ จ านวน ๑๐ คน  
๓. แผน ข. จ านวน ๑๕ คน 

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก ๑  (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
   ๑.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา 
การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเ พ่ือการสื่อสาร ภาษาไทยเ พ่ือการอาชีพ การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสากล จารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก และวัฒนธรรมศึกษา  
   ๒.) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
  ๓.) มีประสบการณ์วิจัย และมีบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒ ขึ้นไป หรือ
บทความที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
   ๔.) ส่งโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันสมัครสอบและน าเสนอโครงร่างงานวิจัยในการสอบ
สัมภาษณ์ 
   ๕.) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก ๒ (ท าวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา)  
   ๑.) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์  คติชน
วิทยา การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสากล จารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก หรือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทย และวัฒนธรรมศึกษา 
   ๒.) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
   ๓.) คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแผน ข (ท าสารนิพนธ์ และศึกษารายวิชา) 
    ๑.) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

 ๒.) มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐  
   ๓.) คุณสมบัติอื่น ๆ  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
   หมายเหตุ: หากคุณสมบัติในข้อ ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
               คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
๓. การสมัคร 
 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เ จ้ าพ ระย า  โ ดยสมั ค ร ได้ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  http://mis.bsru.ac.th หรื อ  เ ว็ บ ไ ซต์ ขอ งบัณ ฑิต วิทยา ลั ย 
http://grad.bsru.ac.th/grad2019/index.php ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 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 
 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) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 
๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
 หลักสูตรปริญญาโท 
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  โดยช าระเงินตาม
ระบบรับช าระเงินของมหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี) 
 
๗.  สถานที่ติดต่อ 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร ๑๑  ชั้น  ๕  โทรศัพท์ ๐–๒๔๗๓–๗๐๐๐  ต่อ  ๑๘๑๔  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                
                                                 (อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประกาศรับสมัคร    วันที่ ๒๐ 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 


