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ให้เลือก 1 จำก 4 ประเด็นต่อไปนี้ 

  1. กำรวจิัย  หมำยถึง  กำรค้นคว้ำหำควำมรู้หรือค ำตอบในเรื่องที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวธิีวิจยัเป็นเครื่องมือ โดยมุ่งเนน้กำรวิจยัที่มีขอบเขตจ ำกัดไม่
กว้ำงขวำงมำกเกินไป มีจ ำนวนตัวแปรทีศึ่กษำ และกลุ่มตัวอย่ำงไม่มำก 

 ดังนั้นกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระประเภทวจิัยจึงเป็นกำรศึกษำที่มีลักษณะส ำคัญดังนี้คือ 
1.1 เป็นกำรศึกษำเพื่อมุ่งแสวงหำค ำตอบส ำหรับปัญหำใดปัญหำหนึ่ง 
1.2 เป็นกำรศึกษำเพื่อมุ่งค้นหำค ำอธบิำยส ำหรับปรำกฏกำรณ์ใดปรำกฏกำรณ์หนึ่ง หรือ 
1.3 เป็นกำรศึกษำเพื่อมุ่งแสวงหำขอ้เท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  2. กำรสังเครำะห์ทฤษฎีหรืองำนวจิัย หมำยถึง กำรรวบรวมทฤษฎีและงำนวิจยัที่มีอยู ่มำอธิบำยสรุปตำมประเด็นที่ตอ้งกำร โดยค ำนึงถึงขอบเขตใน
เชิงปริมำณว่ำทฤษฎีและผลงำนวิจยัเหลำ่นั้นมีจ ำนวนมำกพอหรือไม่ รวมทั้งขอบเขตในเชิงคุณภำพวำ่ทฤษฎแีละผลงำนวิจัยที่น ำมำศึกษำนั้นเป็นที่เชื่อถือ
ยอมรับมำกน้อยเพยีงใด ผู้วิจยัต้องมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห ์และสำมำรถมองเห็นควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีและงำนวจิัยเหลำ่นั้นได้ 

  3. คู่มอืและเอกสำร/หนังสือทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรเขียนและเรียบเรียงเอกสำรเสนอเรื่องรำว/ควำมรู ้ที่ได้กลั่นกรองอย่ำงรอบคอบเป็นระบบ 
ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเชีย่วชำญเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ มีกำรใช้ภำษำที่ถกูต้องตำมหลักวิชำกำร 

  4. กำรพัฒนำต้นแบบชิ้นงำน/นวัตกรรม หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์หรือกำรประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นใหม่/องค์ควำมรู้ใหม่ จำกสิ่งที่ผู้อื่นสร้ำงไว้
ก่อนแล้ว หรือจำกควำมคิดริเริ่มของผู้พัฒนำ โดยมุ่งให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงใดอยำ่งหนึ่งได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

 ทั้ง 4 ประเด็นจะต้องจัดท ำเป็นโครงกำรโดยมีหัวขอ้ต่อไปนี้ 
1. ชื่อโครงกำรวิจยั 
2. หลักกำรเหตุผล 
3. วัตถุประสงค์ 
4. วิธีกำรศึกษำ / วิธีกำรด ำเนินกำร 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

ผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีคาดว่าจะเสนอเป็นการศึกษาคน้คว้าอิสระตามแบบฟอร์มหรือพิมพ์ในกระดาษ A4 เพ่ิมเติม 
และแนบท้ายแบบฟอร์มการสมัคร เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 



มสธ.บ1 - ร 

1.1 ต ำแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
1.2 หน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหนง่ปัจจุบัน…………………………………..…….ปี………………………………….เดอืน 

 

 

 
 
 

หนังสือรับรอง 
 

 ผู้สมัครชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว)……………..………………………นำมสกุล……………………………..……….…………………… 
สมัครหลักสูตรระดับ………………………………………………..…………สำขำวิชำ………………………..………………………….……… 
แขนงวิชำ……………………………………………..………….……………….วิชำเอก……………………………….…………………….……… 
 ผู้รับรองชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว)………………….………………………..นำมสกุล……………………………….…….……...……. 
ต ำแหน่ง……………………………………………………สถำนที่ท ำงำน……………………………………………….….………………….…… 
……………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์………………………………….……………..……. 
ควำมสัมพันธ์กับผู้สมัคร…………………………………………………………………………………….…………….…………………….…..… 
ระยะเวลำที่รู้จักกับผู้สมัคร………………………ปี…………………..เดือน ขอรับรองผู้สมัครในด้ำนต่ำงๆ ต่อไปนี้ 

     1. หน้าที่การงานของผู้สมัคร 

     2. คุณลักษณะของผู้สมัคร 

คุณลักษณะ         ดีเด่น        ดีมาก      ดี      ปานกลาง 
 
1. ควำมประพฤต…ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2. มนุษยสัมพันธ์…………………………………………………………………………….…………………………….…………………………….………………… 
3. ควำมเสยีสละเพื่อส่วนรวม………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………. 
4. ควำมขยันหมั่นเพยีร……………………………………………………………………………………………………………....……………………….………… 
5. กำรรักษำระเบียบวินัย…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……….. 
6. ควำมอดทน……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………… 
7. ควำมเป็นผู้น ำ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………….. 
8. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ………………………………………………………………………………….………………...……………………….……. 
9. ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์ข้อมลู……………………………………………………………………………………………...……………………….….. 
10. สติปัญญำ……………………………………………………………………………………………………….………………...……………………….…………… 
11. ควำมรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………. 
12. ควำมคิดรเิริม่……………………………………………………………………………………………………………………...……………………….…………. 
13. ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู…้…………………………………………………………………………………………...………………………….. 
14. ควำมสำมำรถในกำรเขียน……………………………………………………………………………………………………….....……………………….……. 
15. ควำมสำมำรถในกำรพดูแสดงควำมคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………….……. 
16. ควำมสำมำรถในกำรน ำหลักกำรและวิธีกำรใหม่ๆ มำใช้ในงำน………………………………………………………………….……………………. 



2 
มสธ.บ1 - ร 

 

     3. ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือสังคมจะได้รับภายหลังส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาของผู้สมัคร 

 

    4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 
 

        ลงชื่อ………………………………………ผู้รับรอง 
                (………………………………………) 
        วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ……….… 

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นเอกสำรปกปิด  มหำวิทยำลัยขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้รับรอง  กรุณำใส่ซอง
ปิดผนึกหนังสือรับรองฉบับนี้  แล้วมอบให้ผู้สมัคร  เพ่ือส่งพร้อมใบสมัคร 

 

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

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



 
 
 
 

 
ส าหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล 
1) ปีการศึกษา/ภาค    2560/1     
2) เลขทีบ่ัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (โปรดระบุ)...................................................................................... 
3) ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล   นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ....................................................................................... 
4) สาขาวิชาที่สมัคร  (โปรดระบุตัวเลข 2 หลัก)  
5) รหัสแขนงวิชาที่สมัคร (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้าไม่มีหรือท าโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้าตัว)  
6) รหัสวิชาเอก(ถ้ามี) (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้าไม่มีหรือท าโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้าตัว)  
7) จ านวนเงินค่าสมัครที่ต้องช าระ   500   บาท   
 

โปรดอ่านระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโดยละเอียดก่อนสมัครเรียน 
ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารการสมคัร 

 
ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบณัฑิตศกึษำ ส ำนักบัณฑิตศึกษำ  

มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช  
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่  

กรุงเทพฯ 10210  
(ส่งเอกสำรกำรสมัครระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ...........................................................)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมัครผ่านระบบ  Pay @ Post  ส าหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์  
โปรแกรมด าเนินการ 473 (ค่าธรรมเนียมการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา) 

 



รหัสส าหรับกรอกแบบฟอร์มช าระค่าสมัครเรียน 

สาขาวชิา สาขาวชิา แขนงวิชา แขนงวิชา วิชาเอก วิชาเอก 

ศิลปศำสตร์ 10 สำรสนเทศศำสตร์ 10106 - 00000 

นิเทศศำสตร์ 15 นวัตกรรมกำรสือ่สำรทำงกำรเมืองและกำร

ปกครองทอ้งถิ่น 

15206 - 00000 

  กำรบูรณำกำรกำรสื่อสำร 15306 - 00000 

  กำรบริหำรกจิกำรสื่อสำร 15406 - 00000 

  หลักสูตรและกำรสอน 20106 ปฐมวัยศึกษำ 20116 

ภำษำไทย 20236 

คณิตศำสตร์ 20246 

สังคมศึกษำ 20256 

ภำษำอังกฤษ 20276 

อำชีวศึกษำและกำรงำนอำชีพ 20287 

ศึกษำศำสตร์ 20 บริหำรกำรศึกษำ 20306 - 00000 

  กำรแนะแนวและกำรปรึกษำเชิง

จิตวิทยำ 

20806 - 00000 

  กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย 

20906 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย 

20916 

   20906 บริหำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย 

20926 

  เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 20706 - 00000 

  - 00000 วิทยำศำสตร์ศึกษำ 20296 

วิทยำกำรจัดกำร 30 บริหำรธุรกิจ 30106 - - 

  บริหำรรัฐกิจ 30206 รัฐประศำสนศำสตร์ 30216 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 50 - 00000 กลุ่มวิชำบริหำรสำธำรณสุข 00000 

  กลุ่มวิชำบริหำรโรงพยำบำล 00000 

  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม 50127 

พยำบำลศำสตร์ 51 กำรบริหำรกำรพยำบำล 51106 - - 

  กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 51206 - - 

เศรษฐศำสตร์ 60 - 00000 เศรษฐศำสตร์ 60116 

เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 60126 

มนุษยนิเวศศำสตร์ 70 วิทยำกำรอำหำรและโภชนำกำร 70206 กำรจัดกำรระบบอำหำรเพื่อโภชนำกำร 70216 

รัฐศำสตร์ 80 - 00000 กำรเมืองกำรปกครอง 80000 

กำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น 80001 

เกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 90 ส่งเสริมกำรเกษตร 90116 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 90126 

 สหกรณ์ 90206 - 00000 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 96 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 96106 - - 

เทคโนโลยีอุสำหกรรม 96206 - - 

 

 



 

โปรดตรวจสอบ และเรียงล าดับเอกสารในการสมัคร 
 

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครทั้งหมดอยำ่งละเอยีด  และจัดเรียงล ำดับโดยแยกเป็น  2  ชุด  ก่อนส่งไปยังมหำวิทยำลัย 
ชุดที่  1                   เรียบร้อย 

1. ใบสมัครเข้ำศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำปริ้นจำกใบสมัครออนไลน์ หรือกรอกด้วยลำยมือ (มสธ.บ1) หรือ (มสธ.ป1)  

2. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ส ำเนำปริญญำบัตร) ฉบับท่ี 1 จำกท้ังหมด 2 ฉบับ       

3. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับท่ี 1 จำกท้ังหมด 2 ฉบับ      

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนด้ำนที่มีช่ือผู้สมัครปรำกฏอยู่  จ ำนวน 1 ฉบับ       

5. ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรทั้ง  2  ด้ำน  จ ำนวน 1 ฉบับ     

6. ส ำเนำเอกสำรอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกำรสมคัร เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)    

7. Slip ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำรบักำรคัดเลือกผ่ำนระบบ  Pay @ Post จ ำนวน  500  บำท    
ชุดที่  2 
1. แบบข้อมูลประกอบกำรคดัเลือกเข้ำศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข)    

2. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ส ำเนำปริญญำบัตร) ฉบับท่ี 2 จำกท้ังหมด 2 ฉบับ      

3. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับท่ี 2 จำกท้ังหมด 2 ฉบับ      

4. ส ำเนำเอกสำรอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกำรสมคัร เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)    

5. หนังสือรับรองที่ใส่ซองปิดผนึกเรยีบร้อย          

6. ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมรู้ภำษำอังกฤษ ในระดับที่สำมำรถศึกษำเอกสำรกำรสอน     
     ทำงวิชำกำรได้ (ตำมทีส่ำขำวิชำก ำหนด) 

7. ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตำมที่สำขำวิชำก ำหนด)    

8. ส ำเนำหลกฐำนใบประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบันและส ำเนำ    
หลักฐำนกำรเป็นสมำชิกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย (ส ำหรับสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชำ) 
มีวุฒิประกำศนยีบัตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงเวชปฏิบัติทั่วไป (กำรรกัษำโรคเบื้องต้น)  
(ส ำหรับสำขำวิชำพยำบำลศำสตร ์แขนงวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบตัิชุมชน) 

9. เอกสำรอื่นๆ นอกเหนือจำก 8 รำยกำรข้ำงต้น         
 

บรรจุเอกสารการสมัคร  ชุดที่  1  1 - 7 และ ชุดที่  2  1 - 9   ลงในซองบรรจุเอกสารการสมัคร  พร้อมระบุเลขที่ค่าธรรมเนียม
การสมัครที่ช าระผ่านระบบ  Pay @ Post ด้านหลังซอง 
 หากท่านมิได้ปฏิบัติตามนี้  อาจมขี้อผิดพลาดในเอกสารการสมัครจนอาจเปน็เหตุให้ท่านพลาดโอกาสเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 


