ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒)
-----------------------มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา กาหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจานวนที่รับเข้าศึกษา
๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จานวน ๑๕๐ คน
๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๒.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (สารนิพนธ์ จานวน ๔๕ คน,วิทยานิพนธ์ จานวน ๕ คน)
๑.๒.๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิทยานิพนธ์ จานวน ๔๐ คน)
๑.๓ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย (วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๐ คน)
๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สารนิพนธ์ จานวน
๑๕ คน,วิทยานิพนธ์ จานวน ๕ คน)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๒.๑.๑ รูปแบบการศึกษา เป็นแบบนอกเวลาราชการ (ภาคพิเศษ) เรียนวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๒.๑.๒ การจัดการศึกษา เป็นแบบไตรภาค
๒.๑.๓ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต
๒.๑.๔ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่ ก.พ.รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการ
สาเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
๒.๑.๕ เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดารงตาแหน่งที่ป ฏิบัติการสอน
บางเวลา
๒.๑.๖ ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว หรือ
(๒) เป็นผู้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และได้รับหนังสือ
อนุญาตผู้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อน
ผัน โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน
(๓) หรือ เป็นผู้สอนในกลุ่มสาขาขาดแคลน หรือ กลุ่ม STEM ศึกษา
๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒.๒ มีประสบการณ์การทางานด้านการศึกษา หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสม

๒
๒.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๒.๓.๑ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒.๓.๒ มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอน หรือการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอน
หรือการฝึกอบรมมาก่อน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม
๒.๔ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
๒.๔.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กาหนดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
๒.๔.๑.๑ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายตรงด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนตะวันออก
๒.๔.๑.๒ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๔.๑.๓ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการแพทย์แผน
ไทยที่เพียงพอ
๒.๔.๒ ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
๒.๔.๓ ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
๒.๔.๔ ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
๒.๔.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สมัครเข้า
ศึกษาโดยเป็นนักศึกษาทดลองเรียน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๒.๕.๑ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยไม่จากัดสาขาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
๒.๕.๒ คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป
๒.๕.๓ คุณสมบัติตรงตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓. การรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๔. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร) หากมหาวิทยาลัย ตรวจพบว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิ เข้ารับการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ทุกกรณี

๓
๔.๑ วิธีการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครต้องนาเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ มาทาการสมัคร
๔.๒ มหาวิทยาลัยจะไม่รับสมัครผู้ที่นาเอกสารมาแสดงไม่ครบตามที่ระบุ
๕. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
๕.๑.๑ ใบสมัคร
๕.๑.๒ รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๕.๑.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วสาเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา โดยนาฉบับจริงมาแสดงด้วย
๕.๑.๔ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
๕.๑.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๕.๑.๖ หลักฐานแสดงสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา
ก. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานต่อไปนี้
(๑) สาเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึง
วันที่รับสมัคร หรือ สาเนาสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก
(๒) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ข. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐานต่อไปนี้
(๑) สาเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สาเนา
สมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่ายออก โดยสาเนาสัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งผู้สอน กรณีสัญญา
จ้างไม่ระบุตาแหน่งผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและคาสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่
มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
(๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจาก
คุรุสภาและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมี
หนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว โดยมีรายชื่อของโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาต ต้องตรงกับโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ณ
ปัจจุบัน
ค. กรณีผู้สอนในกลุ่ มสาขาที่ขาดแคลน หรือ กลุ่ม STEM
ที่มีความประสงค์จะ
พัฒ นาตนเองให้ มีคุ ณ วุ ฒิ ทางการศึก ษาและได้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชีพ ครู ให้ มี ห นั ง สื อ รั บ รองการเป็น ครู จ าก
สถานศึกษาที่สังกัด
๕.๑.๗ หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ศึกษาต่อ
๕.๑.๘ หากปรากฎว่าเอกสารที่นามาแสดงไม่ถูกต้องเพราะมีการแก้ไขหรือปลอมแปลง ถือว่า
ผู้สมัครเจตนาไม่สุจริต มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเพิกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ หรือ
เพิกถอนการรับรองประกาศนียบัตรเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
๕.๑.๙ เอกสารตามข้อ ๕.๑.๓, ๕.๑.๔, ๕.๑.๕, และ ๕.๑.๖ ให้ผู้สมัค รลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้

๔
๕.๒ หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
๕.๒.๑ ใบสมัคร
๕.๒.๒ สาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวน ๑ ชุด
๕.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๕.๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด
๕.๒.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา) ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน
๕.๒.๖ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จานวน ๑ ชุด
๕.๒.๗ หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน จานวน ๑ ชุด
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยชาระเงินในวัน
สมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี)
๗. สถานที่ติดต่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๑ ชั้น ๕ โทรศัพท์ ๐–๒๔๗๓–๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๑๐, ๑๘๑๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๕
กาหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๒)
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศ
เปิดเรียน

วันที่ ๑๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

