
 
ใบสมัครเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
ปีการศึกษา  2560 

 
ค าช้ีแจง  1. โปรดกรอกขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้ไวแ้ละลงรหสัในกรอบส่ีเหล่ียมใหถู้กตอ้งและชดัเจน 
               2. โปรดพิมพห์รือเขียนดว้ยตวับรรจง 
 ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้เรียนระดบับณัฑิตศึกษา มสธ. ตั้งแต่  ปีการศึกษา   2560  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

  1.ค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล ของผู้สมัคร 

 
2. หลกัสูตรทีส่มัคร 

ช่องนีเ้ฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   เลขทีใ่บสมัคร     เอกสารประกอบการสมัคร 
      ครบ     ไม่ครบ ขาด    
      ใบปริญญาบตัร           ใบรายงานผลการศึกษา 
      ส าเนาทะเบียนบา้น         ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 
 

 

รูปถ่าย 1 น้ิว 

2.1 สาขาวชิา……………………………………………………………………………….……………........ ………….. 
2.2 แขนงวชิา………………………..……………………………………………………..……………………………… 
2.3 วชิาเอก………………………………………………..………………………………………………………………. 
2.4  แบบการศึกษา                 แบบที ่1.1    แบบที ่2.1   

 

1.1 ค าน าหนา้ช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล ภาษาไทย 
 
1.2 ค าน าหนา้ช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล ภาษาองักฤษ 
 
 

1.3  เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน      
 

1.4  เลขท่ีหนงัสือเดินทาง            (กรณีท่ีมี) 

 

 

 

มสธ. อ1 
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3. รายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ทีอ่ยู่ทีใ่ช้ในการติดต่อกบัมหาวทิยาลัย (ส าคัญ ต้องกรอกข้อมูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ทีอ่ยู่ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 

 

  เพศ       หญิง   ชาย  สถานภาพ     โสด     สมรส     หมา้ย     หยา่ร้าง 
  วนัเดือนปีเกิด....................................................... อาย.ุ.............ปี.................เดือน (นบัถึง 1 ก.ค. ของปีการศึกษาท่ีสมคัร) 
  จงัหวดัท่ีเกิด......................................................... ประเทศท่ีเกิด............................................................. 
  เช้ือชาติ................................................................ สญัชาติ...................................................................... 
  ศาสนา................................................................. อาชีพ......................................................................... 
  สถานท่ีออกบตัรประจ าตวัประชาชน...................................................... วนัท่ีหมดอายุ……………………………….. 
 

   

        ท่ีอยูข่องผูส้มคัร    ท่ีอยูข่องผูรั้บฝาก 
   ช่ือสถานท่ีติดต่อเช่นบริษทั/หา้งร้าน หมู่บา้น คอนโด..................................................................................................................... 
   ช่ือผูรั้บฝาก (กรอกเฉพาะกรณีฝากส่งต่อ-ถา้มี).............................................................................................................................. 
   เลขท่ี.................................................................................... หมู่ท่ี............................................................................................. 
   หมู่บา้น.................................................................................. ซอย............................................................................................. 
   ถนน......................................................................................     ต าบล/แขวง.................................................................................. 
   อ  าเภอ/เขต............................................................................. จงัหวดั..........................................................................................  
   รหสัไปรษณีย.์...................................................................... ประเทศ......................................................................................... 
   เบอร์โทรศพัทบ์า้น............................................................... โทรศพัทมื์อถือ.............................................................................. 
   E-mail Address……………………………………………………………………………………………………..…………….. 
* หมายเหตุ จงัหวดัที่อยู่ที่ใช้ในการตดิต่อกบัมหาวทิยาลยั จะเป็นจงัหวดัที่มหาวทิยาลยัใช้จัดสนามสอบให้กับนักศึกษาโดยอตัโนมตัิ 

 
 
  
   ช่ือสถานท่ีท างาน............................................................................................................................................................................. 
   เลขท่ี.................................................................................... หมู่ท่ี.............................................................................................. 
   ซอย..................................................................................... ถนน.............................................................................................. 
   ต าบล/แขวง........................................................................ อ าเภอ/เขต..................................................................................... 
   จงัหวดั............................................................................... รหสัไปรษณีย.์............................................................................... 
   เบอร์โทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อ...................................................................................................................................................... 
   ต าแหน่งปัจจุบนั.............................................................................................................................................................................. 
   บตัรประจ าตวัขา้ราชการเลขท่ี............................สถานท่ีออกบตัรขา้ราชการ.....................................วนัหมดอายุ.......................... 
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     6.1 ค าน าหนา้ช่ือ-ช่ือสกลุ  ตามใบวฒิุการศึกษา   

   6.2 ช่ือเตม็ของวฒิุการศึกษา 

   6.3 ช่ือยอ่ของวฒิุการศึกษา ภาษาไทย 

   6.4 คะแนนเฉล่ียสะสม  .     

   6.5  วนั/เดือน/ปี    ทีส่ าเร็จการศึกษา   

   6.6 ช่ือสถาบนัการศึกษาตามท่ีปรากฏในใบแสดงวฒิุการศึกษา 

     

   6.7 ประสบการณ์การท างานตามท่ีสาขาวชิาก าหนด ในคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัร คือ  

 

      ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในต าแหน่งดงักล่าว (นับถงึ 1 กรกฎาคม ของปีการศึกษาที่สมัคร)……….………..รวมเวลา…………ปี………..….เดือน 

 
 

 
 

6. วุฒิการศึกษาทีใ่ช้สมัคร 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

7. ความสามารถด้านภาษาองักฤษ 
 

วนัทีท่ดสอบ สถาบันทีท่ดสอบ คะแนนรวม 

   

   

   

   

 
8. ความสามารถอืน่ๆ 
 

ความสามารถ สถาบันทีท่ดสอบ วนัทีท่ดสอบ คะแนนรวม คะแนนเตม็ 
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 11.1 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั และขอ้ความท่ีขา้พเจา้กรอกใน มสธ .บ1 
พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีใชส้มคัรทั้งหมด ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ หากขอ้ความขา้งตน้น้ีไม่เป็นความจริงเพียงขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลกัฐาน
ใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามระเบียบการสมคัรฯ หรือเป็นหลกัฐานปลอม หรือมีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัถอนสภาพการเป็น
นกัศึกษา และลบช่ือออกจากทะเบียนนกัศึกษาได ้โดยมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวสัดุการศึกษาท่ีได้
ช าระแก่มหาวทิยาลยัแลว้ไม่วา่กรณีใด และขา้พเจา้ขอใหสั้ญญาวา่จะไม่เรียกค่าเสียหายจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

11.2 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนกัศึกษา ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวทิยาลยั  
ทุกประการ 

 
 

 
9.  รายละเอยีดเพิม่เติม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

10.  การช าระเงิน 
   

 
 
 
 

 

11.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 

 
 
 
 
 

 
 
ลงช่ือ……………………………………….ผูส้มคัร 

ลงช่ือ…………………………………………….(เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ)          (………………………………………) 
วนัท่ี………เดือน………………………พ.ศ……………    วนัท่ี..…..…..เดือน………………….พ.ศ………….. 

 

   9.1  เงินท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจาก (เลือกไดเ้พียง 1 ขอ้)  
   ทุนหน่วยงานตน้สงักดั    ส่วนตวั    บิดามารดา      
   คู่สมรส       ญาติ           การกูย้มื            อ่ืนๆ 

   9.2  ท่านรับรู้ขอ้มูลการสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา จากส่ือใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   แผน่พบั     หนงัสือพิมพ.์..............................     SMS 
   วทิย ุ      โทรทศัน ์       เพื่อน/ญาติ 

   อินเทอรเน็ต        ป้ายโฆษณา       อ่ืนๆ …………………………… 
   9.3  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูส้มคัรมีใช ้ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   คอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์  และมีอินเทอร์เน็ต 

   เคร่ืองเล่น  VCD       เคร่ืองเล่น DVD 

   โทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่ออินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์ Note Book             อ่ืนๆ.................................................. 
 9.4  ส าหรับผูพ้ิการ   สภาพความพิการทางร่างกาย (ถา้มี)   

   ความพิการทางการมองเห็น..................................................................................................................... 

   ความพิการทางการไดย้นิหรือการส่ือความหมาย..................................................................................... 

   ความพิการทางกายหรือความเคล่ือนไหว................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

 

   Pay  at  Post เลขท่ี............................................................... วนัท่ี................................................. 

   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เล่มท่ี/เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ........................................ วนัท่ี......................................... 

   ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.  ระบุจงัหวดั…………………… เล่มท่ี/เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ................................วนัท่ี................................. 
 

ส่วนที่  1 
 



 5 

 
 

                            แบบข้อมูลประกอบการคดัเลอืก                   ส่วนที ่2 

เข้าศึกษาระดบัปริญญาเอก 
  ปีการศึกษา 2560 

             มสธ.อ1 - ข. 

 

ข้อ 1. หลกัสูตรทีส่มัคร 

 

ข้อ 2. ค าน าหน้า - ช่ือ - ช่ือสกุล - ของผู้สมัคร 

 

ข้อ 3. รายละเอียดเกีย่วกบัผู้สมัคร 

 

ช่องนีส้ าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

                     เลขทีใ่บสมคัร                          เอกสารประกอบการสมคัร 

         ครบ    ไม่ครบ ขาด................................... 

 
 
 

  ค 

 
 

 

รูปถ่าย 
1 นิว้ 

1.1 หลกัสูตร..........................................................................................… 1.2 แขนงวชิา................................................................................. 

1.3   วชิาเอก……………………………………………………………….1.4  แบบทีศึ่กษา   แบบท่ี 1.1..แบบทีศึ่กษา   แบบท่ี 2.1 
 

 

3.1 เพศ………[   ] 3.2 วนั/เดอืน/ปีเกดิ………………………[   ] [   ] [   ] 3.3 อายุ………..ปี…………เดอืน (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก) 

3.4 จงัหวดัทีเ่กดิ………………………….…………[    ] [   ] [   ] [   ] [   ] 3.5 ประเทศ………………………......................………..…[   ]  
3.6 เช้ือชาต…ิ…………[   ] 3.7 สัญชาต…ิ…………[   ] 3.8 ศาสนา…………………[   ] 3.9 สถานภาพ [   ] โสด  [   ] สมรส  [   ] หย่า   
3.10 อาชีพ………………..…………..…. [   ] [   ] 3.11 ต าแหน่งงานปัจจุบัน……………………………………………………………....... 
3.12 ช่ือสถานทีท่ างาน……………………………………………………..................เลขที…่……………ถนน.............................................

ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ างาน ..................................................โทรสาร......................................มอืถือ................................................................. 
        ทีอ่ยู่ทีบ้่าน เลขที…่…………หมู่ที.่.......หมู่บ้าน.......................................…ซอย......................……ถนน................................................

ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย์   
3.13 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน................................................................………...............…..3.14 โทรสาร………………...................……….. 
3.15 E-mail: address ……………………………………………………………………...…………………………………………………. 

3.16 เลขประจ าตวัประชาชน   
       ออกบตัร ณ ทีว่่าการอ าเภอ…………………………………………………….บัตรหมดอายุวนัที…่….………………………………... 
3.17 เลขประจ าตวัข้าราชการ/พนักงาน……………………………………………………..เลขที…่…………………………...……………. 
        ออกโดย………………………………………………………………….บัตรหมดอายุวนัที…่………………………………………..... 
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ข้อ 4. ประวตัิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบันการศึกษา 
 

ประเทศ ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

คะแนนเฉลีย่ 
สะสม 

 
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 

 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………….....................…… 

 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

 
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 

 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

 

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาทีใ่ช้สมัคร (แนบหลกัฐานประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ช่ือเตม็ของวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีใชส้มคัรเขา้ศึกษา..…………………………………………………………………………. 
5.2 ช่ือยอ่ของวฒิุการศึกษา ภาษาไทย……………………………………………………………………………………………………... 
   ภาษาองักฤษ………………………………………………………………………………………………….. 
5.3 วชิาเอก(ถา้มี)…………………………………………………….. 
5.4 แผนการศึกษาท่ีศึกษา     แผน ก ท าวทิยานิพนธ์   แผน ข ท าสารนิพนธ์/ศึกษาคน้ควา้อิสระ 
5.5 คณะท่ีส าเร็จการศึกษา…………………………………………....5.6 ช่ือสถาบนัการศึกษา......………………………………………… 
5.7 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา……………………………………………….5.8 คะแนนเฉล่ียสะสม……………………………………………… 
5.9 ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์/คน้ควา้อิสระ ในระดบัปริญญาโทท่ีไดจ้ดัท า...........................…………………………………………. 

 วทิยานิพนธ์ เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สารนิพนธ์/คน้ควา้อิสระ เร่ือง………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อ 6. วุฒิการศึกษาอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ข้อ 7. ประสบการณ์การท างาน (ตามล าดับเวลา จากอดตี - ปัจจุบัน) 

ระยะเวลา 
ท่ีปฏิบติังาน 

ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน ลกัษณะงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ข้อ 8. ความสามารถพเิศษทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตรทีส่มัครเข้าศึกษา 

(1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(4)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(5)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(6)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(7)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(8)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(9)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(10)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.1 ช่ือเตม็ของวฒิุการศึกษาระดบั ปริญญาตรี ปริญญาโท  หรือสูงกวา่.………….……………………………………………….. 
6.2 ช่ือสถาบนัการศึกษาตามท่ีปรากฏในใบแสดงวฒิุการศึกษา ……………………………………………………………………………… 
6.3 คะแนนเฉล่ียสะสม………………………………….6.4 ผลของการสอบวทิยานิพนธ์………………………………………………….. 
6.5 วนั เดือน ปี ท่ีส าเร็จการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………. 
6.6 ช่ือเตม็ของวฒิุการศึกษาอ่ืนๆ (ถา้มีเพ่ิมเติม)..………….…………………………………………………………………………………. 
6.7 ช่ือสถาบนัการศึกษาตามท่ีปรากฏในใบแสดงวฒิุการศึกษา ตามขอ้ 6.6..…………………………………………………………………. 
6.8 คะแนนเฉล่ียสะสม………………………………6.9 วนั เดือน ปี ท่ีส าเร็จการศึกษา…………………………………………………….. 
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ข้อ 9. ผลงานทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสูตรทีส่มัคร (โปรดกรอกขอ้มูลโดยละเอียด กรณีผลงานทางวชิาการใหเ้ขียนในรูปบรรณานุกรม) 

9.1 ผลงานวิจยั (ระบุดว้ยว่าท าคนเดียวหรือร่วมกบัผูอ่ื้น) (แนบบทคดัยอ่มาดว้ย) 
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.2 หนงัสือ / ต  ารา /บทความทางวิชาการ / เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน / ส่ิงประดิษฐ์หรือนวตักรรมต่างๆ  
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.3 การไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีจะศึกษา (ระบุต  าแหน่ง ช่ือคณะกรรมการท่ีหน่วยงานแต่งตั้ง ช่วงระยะเวลาท างาน ) 

พ.ศ. ช่ือต าแหน่งในคณะกรรมการ ช่ือคณะกรรมการ ช่ือหน่วยงาน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

โปรดแนบส าเนาหลกัฐานมาพร้อมใบสมคัร(ถา้มี) 
9.4 รางวลัเกียรติคุณท่ีไดรั้บ 

     พ.ศ. ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ ช่ือหน่วยงานท่ีให้รางวลั 
   
   
   
   
   

โปรดแนบส าเนาหลกัฐานมาพร้อมใบสมคัร 
 

(โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติมถา้ท่ีว่างท่ีเวน้ไวไ้ม่เพียงพอ) 
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ข้อ 10. ความรู้ ความช านาญพเิศษ (แนบหลกัฐานประกอบ) 

 
ข้อ 11. ส่ิงทีจ่ะเอือ้อ านวยท่านในการศึกษา 

10.1  ภาษองักฤษ    
(1) การทดสอบของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 STOU-EPT    ทดสอบคร้ังหลงัสุด พ.ศ…………………………......….คะแนนท่ีได.้..........................…………………. 
     การทดสอบคร้ังหลงัสุดจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน (โปรดระบุ)……………………..........คะแนนท่ีได…้……………….. 

(2) การทดสอบระดบัสากล  
 TOEFL   ทดสอบคร้ังหลงัสุด พ.ศ……………………………..คะแนนท่ีได…้…………………………….................... 
 IELTS     ทดสอบคร้ังหลงัสุด พ.ศ…………………………….คะแนนท่ีได.้....................……………………………… 
 อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................ทดสอบเม่ือ พ.ศ.............................................................. 

คะแนนท่ีได.้....................................................................................................................................................................... 
10.2   คอมพิวเตอร์    
         โปรดระบุความสามารถในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและอ่ืนๆ       

 Microsoft Word    Microsoft Excel    Microsoft Access 

 โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………..……………………………… 
 โปรแกรมอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………................ 

                    ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

  แหล่งทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เทคโนโลย ีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีมี(ท่ีบา้น หรือท่ีท างาน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ข้อ 12. โครงการวจัิยทีค่าดว่าจะเสนอเป็นดุษฎนิีพนธ์ ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก  ให้ผู้สมัคร
น าเสนอโครงการตามประเด็นต่าง  ๆ ดังกล่าว โดยมีรายละเอยีดทีชั่ดเจนในทุกข้อ และจัดพมิพ์เป็นเอกสารประกอบ  
ใบสมัครนี ้ความยาวไม่น้อยกว่า 3-5 หน้า กระดาษ A4 
 12.1 ช่ือเร่ืองท่ีท าการวจิยั 
 12.2 หลกัการและเหตุผลหรือความส าคญัและความเป็นมาของปัญหาการวจิยั 
 12.3 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 12.4 ขอบเขตการวิจยั 
 12.5 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 12.6 สมมติฐานการวจิยั 
 12.7 นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 12.8 การทบทวนวรรณกรรม   โดยน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมจาก แนวคิด ทฤษฎี และการวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 12.9 วธีิการด าเนินการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย ประเภทการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผลการวจิยั 
 12.10 แผนการด าเนินการวิจยั 
 12.11 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

หมายเหตุ   ขอ้ 12.7 และ 12.8  ก าหนดไวเ้ฉพาะสาขาวชิาศิลปศาสตร์(แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์) และสาขาวชิา
นิเทศศาสตร์ เท่านั้น 
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 14.1 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั และขอ้ความ
ท่ีขา้พเจา้กรอกใน มสธ.อ1ข พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีใชส้มคัรทั้งหมด ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ หาก
ขอ้ความขา้งตน้น้ีไม่เป็นความจริงเพียงขอ้หน่ึงขอ้ใดหรือหลกัฐานใดท่ีใชส้มคัรไม่ถูกตอ้งตามระเบียบการสมคัรฯ หรือ
เป็นหลกัฐานปลอม หรือมีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยินยอมใหม้หาวทิยาลยัถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา และลบช่ือ
ออกจากทะเบียนนกัศึกษาได ้โดยมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวสัดุ
การศึกษาท่ีไดช้ าระแก่มหาวิทยาลยัแลว้ไม่วา่กรณีใด และขา้พเจา้ขอใหส้ัญญาวา่จะไม่เรียกค่าเสียหายจาก
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

14.2 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนกัศึกษา ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และ
ประกาศของมหาวทิยาลยัทุกประการ 
 

ข้อ 13. แผนงานหรือโครงการทีต้่องการจัดท าภายหลงัการส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้ว 
โปรดน าเสนอแผนงานหรือโครงการท่ีตอ้งการจดัท าภายหลงัการส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกแลว้อยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยจดัท าเป็นเอกสารแนบใบสมคัร ตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าหนดให ้และจดัพิมพเ์ป็นเอกสารประกอบใบสมคัรน้ี ความยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 5 หนา้ กระดาษ A4 

13.1 ช่ือแผนงานหรือโครงการท่ีน าวชิาการจากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 
13.2 ความส าคญัของแผนงานหรือโครงการ 
13.3 วตัถุประสงคข์องแผนงานหรือโครงการ 
13.4 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินตามแผนงานหรือโครงการ 
13.5 การน าความรู้จากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในหนา้ท่ีการงาน 
13.6 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (ต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อสังคม) 

 
14.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 

  
         ลงช่ือ………………………………...ผูส้มคัร 
                  (………………………………..) 
         วนัท่ี………เดือน…..……..……พ.ศ……… 
 



มสธ.อ1ร 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (Recommendation) 
ประกอบการสมคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก สาขาวิชา....................................................................... 
****************************  

ผูส้มคัรช่ือ (นาย / นาง / นางสาว /ชั้นยศ).............................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................ต าแหน่ง............................................................. 
ช่ือหน่วยงาน.....................................................................................................................................เลขท่ี............................................. 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์...................................โทรสาร......................................... 
e-mail address................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรโดยเป็น..........................................................ของผูส้มคัร 
และไดรู้้จกักบัผูส้มคัรมาเป็นเวลา.................ปี ขอรับรองวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท้ายข้อให้ตรงกบัคุณสมบัต ิ

คุณสมบัต ิ ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง หมายเหตุ 
1.ความรู้ในสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา      
2.ความรู้รอบตวั      
3.ความสามารถในการปฏิบติังาน      
4.ความสามารถในการเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น      
5.ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น      
6.ความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอด      
7.ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ      
8.ความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
9.ความสามารถในการคิดวเิคราะห์      
10.ความสามารถในการส่ือสารระหวา่งบุคคล      
11.ภาวะผูน้ า      
12.บุคลิกภาพ      
12.มารยาทและบุคลิกภาพ      
13.วฒิุภาวะทางอารมณ์      
14.ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน      
15.โอกาสท่ีจะไดท้  างานตามสาขาท่ีจะเรียนต่อ      

2.  โปรดให้ข้อมูลเพิม่เตมิ 
1. ลกัษณะเด่นของผูส้มคัรท่ีน่าจะเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จในการศึกษา คือ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
2. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
       ลงนามผูรั้บรอง............................................................... 
                (..............................................................) 
                      วนัท่ี........................................... 



 
 

 

ส ำหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล 
1) ปีกำรศึกษำ /ภำค  .......2560/1............ 
2) เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก  (โปรดระบุ)………………………………………… 
3) ค ำน ำหน้ำชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………… 
4) สำขำวิชำที่สมัคร (โปรดระบุตัวเลข 2 หลัก)   
5) รหัสแขนงวิชำท่ีสมัคร (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้ำไม่มีหรือท ำโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้ำตัว 
 

6) รหัสแขนงวิชำท่ีสมัคร (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้ำไม่มีหรือท ำโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้ำตัว 
 

7) จ ำนวนเงินค่ำสมัครท่ีต้องช ำระ   3,000 บำท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมคัรผา่นระบบ Pay @ Post  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีไปรษณีย ์
โปรแกรมด าเนินการ  607  (ค่าธรรมเนียมการสมคัรระดบัปริญญาเอก) 
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รหัสสาขาวิชา/ แขนงวิชา/ วิชาเอก 
 

สาขาวิชา แขนงวิชา วิชาเอก 
ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส 

วิทยำกำรจัดกำร 30 บริหำรธุรกิจ 30108 - - 
วิทยำกำรจัดกำร 30 รัฐประศำสนศำสตร์ 30208   

รัฐศำสตร์ 80     
ศิลปศำสตร์ 10 สำรสนเทศศำสตร์ 10108   
นิเทศศำสตร์ 15     
เกษตรศำสตร์ 
และสหกรณ์ 

90 ส่งเสริมกำรเกษตร 90108 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเก๖ร 90118 

ค่าสมัครระดับปริญญาเอกหลักสูตรละ 3,000 บาท  

เอกสารประกอบการสมัคร  รายการอื่นๆ 
1.ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท    จ ำนวน  2 ฉบับ 
2.ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript)  ระดับปริญญำตรีและโท จ ำนวน  2 ฉบับ 
3.ส ำเนำบัตรประชำชน  จ ำนวน 2 ฉบับ 
4.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน 2 ฉบับ 
5.ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน 2ฉบับ 
6.ส ำเนำใบทะเบียนสมรส-กรณีได้รับวุฒิกำรศึกษำก่อนกำรสมรส จ ำนวน 2 ฉบับ 
7.คะแนนทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษรำยละเอียดตำมประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช หรือในรำยละเอียดคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
อัตราเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
 

หลักสูตร 
 

สาขาวิชา 
 

แขนงวิชา 
 
อัตราเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ช าระครั้งเดียวตลอด
หลักสูตร 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ - 105,000 บาท 5,000 บาท 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ 65,000 บาท 5,000 บาท 

รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ - 65,000 บาท 5,000 บาท 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร ์ 65,000 บาท 5,000 บาท 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       นิเทศศาสตร์  65,000 บาท 5,000 บาท 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      เกษตรศาสตร์ 

     และสหกรณ์ 
ส่งเสริมการเกษตร 65,000 บาท 5,000 บาท 
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