
 
ส ำเนำ  

ประกาศมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมคัรเข้าศึกษาต่อระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น  ปีการศึกษา 2554 

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

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมคัรนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาคตน้   ปีการศึกษา  
2554   ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

1. สาขาวชิา หลกัสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เปิดรับสมคัรผูส้นใจเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ของสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ จ านวน 2 หลกัสูตร ดงัน้ี 
  1.1   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 

1.2   ประกาศนียบตัรบณัฑิตแขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 

 ผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

2.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติทางการบริหารการศึกษา 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้

 1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
2.  เป็นบุคลากรประจ าการซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย ์หรือบุคลากร               
ทางการศึกษาอ่ืน หรือ 
3.  เป็นบุคลากรอ่ืนท่ีปฏิบติังานหรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัการศึกษาและตอ้งการพฒันาความรู้ประสบการณ์            
ทางการบริหารการศึกษา 

 

2.2  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
คุณสมบัตเิฉพาะของผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวชิา และ 
2.  เป็นครูผูส้อน หรือบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ 

 

3. ระเบียบการสมัคร และใบสมัคร 
 

  1.  ดาวน์โหลดใบสมคัรฯ ไดฟ้รีทาง    www.stou.ac.th   คลิกท่ี “บณัฑิตศึกษา” ตั้งแต่ วนัที ่ 4  มกราคม – 28 
กมุภาพนัธ์  2554 
 2.  ซ้ือระเบียบการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ซ่ึงก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายตั้งแต่   วันที่  4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์   2554   ในราคาจ าหน่ายชุดละ 200 บาท วิธีการสัง่ซ้ือระเบียบ
การสมคัรฯ ท าได ้ 2 วธีิ  คือ 
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3.1 ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ 

  1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัง่ซ้ือระเบียบการสมคัรฯ ทาง    www.stou.ac.th   คลิกท่ี “บณัฑิตศึกษา” ตั้งแต่ เดือน
ธนัวาคม 2553 เป็นตน้ไป 

2. จ่ายช าระค่าระเบียบการสมคัร ผ่าน Pay at Post สั่งจ่ายปลายทางช่ือและท่ีอยูผู่รั้บเงินเป็น “มสธ.” โดยระบุ
จ านวนเงินใน Pay at Post เป็นเงินจ านวนเท่ากบัราคาระเบียบการสมคัรท่ีสัง่ซ้ือ  
  3. ส่งแบบฟอร์มสั่งซ้ือระเบียบการสมคัรฯ ตามขอ้ 1. ท่ีระบุรหัสไปรษณียท่ี์ช าระเงินผ่าน Pay at Post และระบุ
หมายเลข TR# เรียบร้อยแลว้ พร้อมแนบสลิปรายการช าระเงินสั่งซ้ือ วงเล็บมุมซองว่า “ซ้ือระเบียบการสมคัรระดบับณัฑิตศึกษา” 
ส่งไปยงัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรราธิราช ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
  
 
 

3.2  ซ้ือด้วยตนเอง 
  1.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  วนัจนัทร์ – วนัเสาร์   
เวลา  9.00-16.00 น. 

 1.1  ซ้ือท่ีอาคารบริการ 1 ชั้น 2  (ตึกหนา้เสาธง)  โทร 02 504 7561-4 
 1.2  ซ้ือท่ีส านกัพิมพ ์ฝ่ายเผยแพร่และจดัจ าหน่าย อาคารบริภณัฑ ์ชั้น 1 โทร 02-5047674 , 02-5047678 
2.  ศูนยบ์ริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทุกจงัหวดั และศูนยว์ทิยพฒันา  มหาวทิยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช  10 แห่ง ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทยั ล าปาง อุดรธานี จนัทบุรี ยะลา      และ
นครนายก 
  3.  ศูนยบ์ริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่  
โรงเรียนสารวทิยา โรงเรียนบางกะปิ  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปทุม
วไิล 
 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

 ใหผู้ส้มคัรส่งเอกสารการสมคัร พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรเพื่อรับการคดัเลือกหลกัสูตรละ 500 บาท โดย
ช าระผา่นระบบ  Pay at  Post  ณ ท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่งทัว่ประเทศ แลว้ส่งเอกสารไปยงั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามท่ีอยู่
ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา  ส านกับณัฑิตศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ตู ้ป.ณ. 55 
 ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลกัส่ี 
 กรุงเทพฯ 10210 
          ( ซ้ือระเบียบการสมคัรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ) 

 ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา  ส านกับณัฑิตศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ตู ้ป.ณ. 55 
 ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลกัส่ี 
 กรุงเทพฯ 10210 
        ( ส่งเอกสารการสมคัรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ) 
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 โดยก าหนดส่งเอกสารการสมคัรระหว่างวนัที ่ 4 มกราคม – 28 กมุภาพนัธ์ 2554  

ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมคัรพร้อมค่าธรรมเนียมการสมคัรแก่ผูส้มคัรไม่วา่กรณีใดๆ  
ทั้งส้ิน (หมายเหต ุวนัสุดทา้ยของการรับสมคัร ดูจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั) 
 

5. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 

 เม่ือมหาวทิยาลยัโดยส านกับณัฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรเบ้ืองตน้ของผูส้มคัรเรียบร้อยแลว้ 

ส านกับณัฑิตศึกษาจะแจง้ตอบรับการไดรั้บเอกสารใบสมคัรใหผู้ส้มคัรทราบทางเวบ็ไซต ์  www.stou.ac.th   คลิกท่ี  บัณฑิตศึกษา  
ไปท่ี“รับสมคัรนักศึกษา” เลือก “นักศึกษาปริญญาโทและ ป.บัณฑิต”  และส านกับณัฑิตศึกษาจะส่งหนงัสือตอบรับการไดรั้บ
เอกสารการสมคัรใหผู้ส้มคัรทางไปรษณียอี์กทางหน่ึง  ซ่ึงหากผูส้มคัรส่งเอกสารประกอบการสมคัรไม่ครบถว้น จะตอ้งส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในวนัสุดทา้ยของวนัปิดรับสมคัร คือภายในวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2554  เท่านั้น 
 

6. การแจ้งผลการคัดเลอืก 
 

 ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบผลการคดัเลือกอยา่งเป็นทางการได ้ณ ท่ีท าการมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  11120  หรือทางเวบ็ไซต ์ www.stou.ac.th   คลิกท่ี บัณฑิตศึกษา ไปท่ี“รับสมคัร
นักศึกษา” เลือก “นักศึกษาปริญญาโทและ ป.บัณฑิต”   ภายในวนัท่ี  30 เมษายน  2554  และมหาวทิยาลยัโดยส านกับณัฑิตศึกษา
จะแจง้ผลการคดัเลือกใหผู้ส้มคัรทุกคนทราบทางไปรษณีย ์ ภายหลงัประกาศผลทางเวบ็ไซตป์ระมาณ 2 สปัดาห์  
 

7. การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
  

 ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะไดรั้บเอกสารแนะน าการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ และลงทะเบียน
เรียน ภาคตน้ ประจ าปีการศึกษา 2554 ไปพร้อมใบแจง้ผลการคดัเลือกเขา้ศึกษา และเอกสารแจง้ก าหนดวนัเขา้รับการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่เชิงปฏิบติัการบณัฑิตศึกษา เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ซ่ึงนกัศึกษาใหม่จะตอ้งด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนใหแ้ลว้เสร็จในระหวา่งวนัท่ี 1 -31 พฤษภาคม 2554 หากพน้ก าหนดดงักล่าวมหาวทิยาลยัจะถือวา่
สละสิทธิการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

 จึงประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 

      ประกาศ  ณ วนัท่ี   29   เดือน ธนัวาคม  พ.ศ.  2553 
 
                  ลงนาม   ปราณี  สงัขะตะวรรธน์ 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  สงัขะตะวรรธน)์ 
                           อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช              
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ เป็น
หลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดว้ยการศึกษาในระบบทางไกล โดยผูส้ าเร็จ
การศึกษาสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการสอน การอบรม การเผยแพร่ความรู้ 

 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


