
 
 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมคัรเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2554 
-------------------------- 

 

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมคัรนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  แขนงวชิาบริหารการศึกษา 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ภาคตน้   ปีการศึกษา  2554       
 
   

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
แขนงวชิาบริหารการศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
เปิดรับทั้งแผน ก (วทิยานพินธ์ ) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการศึกษา หรืออ่ืนๆ  
2.  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรี ไม่ต ่ากวา่ 2.50  
3.  เป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผูท้  าหน้าท่ีบริหาร สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือ
ใหบ้ริการการศึกษา 
4.  มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี หลงัจบปริญญาตรี 
หมายเหตุ  ผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3, 4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต ่ากว่า 2.50 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาไดต้ามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชให้ความ
เห็นชอบ 
 

 
2. ระเบียบการสมคัร และใบสมคัร 
 

 1.  ดาวน์โหลดใบสมคัรฯ ไดฟ้รีทางเวบ็ไซต ์   www.stou.ac.th   คลิกท่ี “บณัฑิตศึกษา” ตั้งแต่ วนัที ่ 15  
กมุภาพนัธ์ - 15 มนีาคม  2554 
 2.  ซ้ือระเบียบการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ซ่ึงก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายตั้งแต่   วันที่  15 กุมภาพันธ์   – 15 มนีาคม 2554   ในราคาจ าหน่ายชุดละ 200 บาท วิธีการสั่งซ้ือ
ระเบียบการสมคัรฯ ท าได ้ 2 วธีิ  คือ 

- ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ 
  1.  จ่ายช าระค่าระเบียบการสมคัร ผ่าน Pay at Post สั่งจ่ายปลายทางช่ือและท่ีอยูผู่รั้บเงินเป็น “มสธ.” โดย
ระบุจ านวนเงินใน Pay at Post เป็นเงินจ านวนเท่ากบัราคาระเบียบการสมคัรท่ีสัง่ซ้ือ (ตอ้งช าระค่าระเบียบการสมคัรท่ีสั่งซ้ือเป็น 
Pay at Post เท่านั้น) 
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  2.  เขียนจดหมายสัง่ซ้ือระเบียบการสมคัรโดย ระบุช่ือ ช่ือสกลุ ท่ีอยูข่องผูส้ั่งซ้ือ จ านวนระเบียบการท่ีสั่งซ้ือ 
พร้อมดว้ยจ านวนเงินและเลขท่ี Pay at Post อยา่งชดัเจน และวงเล็บมุมซองวา่ “ซ้ือระเบียบการสมคัรระดบัปริญญาโท” โดย 
ส่งไปยงัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
  
 
 

   -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 7560-4 
 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      
และนครนายก 
  3.  ศูนยบ์ริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่  
โรงเรียนสารวทิยา โรงเรียนบางกะปิ  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียน   
ปทุมวไิล 
 

3. การสมคัรเข้ารับการคดัเลอืก 
 

 ใหผู้ส้มคัรส่งเอกสารการสมคัร พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรเพ่ือรับการคดัเลือกหลกัสูตรละ 500 บาท 
โดยช าระผา่นระบบ  Pay at  Post  ณ ท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่งทัว่ประเทศ แลว้ส่งเอกสารไปยงั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 โดยก าหนดส่งเอกสารการสมคัรระหว่างวนัที ่ 15  กมุภาพนัธ์  – 15  มนีาคม  2554  

ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมคัรและค่าธรรมเนียมการสมคัรแก่ผูส้มคัรไม่วา่กรณีใดๆ  
 

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

 ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา  ส านกับณัฑิตศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ตู ้ป.ณ. 55 
 ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลกัส่ี 
 กรุงเทพฯ 10210 
   ( ส่งเอกสารการสมคัรระดบัปริญญาโท ) 
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ภายหลงัการสมคัรไม่ได ้ (หมายเหต ุวนัสุดทา้ยของการรับทั้งส้ิน และ/หรือ ผูส้มคัรจะขอเปล่ียนแปลงสาขาวชิา / แขนงวชิา

สมคัร ดูจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั) 
 

4. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมคัร 
 

 เม่ือมหาวทิยาลยัโดยส านกับณัฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรเบ้ืองตน้ของผูส้มคัรแต่ละราย

เรียบร้อยแลว้ ส านกับณัฑิตศึกษาจะแจง้ตอบรับการไดรั้บเอกสารใบสมคัรใหผู้ส้มคัรทราบทางเวบ็ไซต ์  www.stou.ac.th   คลิก
ท่ี  บัณฑิตศึกษา  เลือก“ตรวจสอบการส่งใบสมคัรเพือ่รับการคดัเลอืกเข้าศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2554”  และส านกั
บณัฑิตศึกษาจะส่งหนงัสือตอบรับการไดรั้บเอกสารการสมคัรใหผู้ส้มคัรทางไปรษณียอี์กทางหน่ึง  ซ่ึงหากผูส้มคัรส่งเอกสาร
ประกอบการสมคัรไม่ครบถว้น จะตอ้งส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวนัสุดทา้ยของวนัปิดรับสมคัร คือภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2554  
เท่านั้น 
 

5. การแจ้งผลการคดัเลอืก 
 

 ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบผลการคดัเลือกอยา่งเป็นทางการได ้ณ ท่ีท าการมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  11120  หรือทางเวบ็ไซต ์ www.stou.ac.th   คลิกท่ี บัณฑิตศึกษา เลือก 
“ตรวจสอบผลการคดัเลอืก”  ในวนัท่ี  31  มีนาคม  2554  และมหาวทิยาลยัโดยส านกับณัฑิตศึกษาจะแจง้ผลการคดัเลือกให้
ผูส้มคัรทุกคนทราบทางไปรษณีย ์ ภายหลงัประกาศผลทางเวบ็ไซตป์ระมาณ 2 สปัดาห์  
 

6. การขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
 ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะไดรั้บเอกสารแนะน าการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ และลงทะเบียน
เรียน ภาคตน้ ประจ าปีการศึกษา 2554 ไปพร้อมใบแจง้ผลการคดัเลือกเขา้ศึกษา และเอกสารแจง้ก าหนดวนัเขา้รับการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่เชิงปฏิบติัการบณัฑิตศึกษา เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ซ่ึงนกัศึกษาใหม่จะตอ้งด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนใหแ้ลว้เสร็จในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2554 หากพน้ก าหนดดงักล่าว
มหาวทิยาลยัจะถือวา่สละสิทธิการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 

 จึงประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 

      ประกาศ  ณ วนัท่ี  9  เดือน กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2554 
       
 
                        ลงนาม  ปราณี  สงัขะตะวรรธน์ 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  สงัขะตะวรรธน)์ 
                                                                                                               อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช              
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