
 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 

(ช าระเงินและส่งใบสมัครภายใน 31 ตุลาคม 2558) 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ(โปรดระบุ) .............................................................................................ขอสมัคร
เป็นนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี   
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร ีในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558  ใน
สาขาวิชา...................................................แขนงวิชา....................................................วชิาเอก....................................................... 
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้...................................................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ.รหัสนักศึกษาเดิมคือ......................................... 
 สาขาวิชา...........................................................แขนงวิชา.................................................. ...............วชิาเอก
.............................................................แต่ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ. ตั้งแต่ปีการศึกษา
..........................เน่ืองจาก    

  ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
  ใช้เวลาศึกษาครบ 3 เท่าของหลักสูตร 
  ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

 
ข้าพเจ้า ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา หรือค่าธรรมการเทียบ

แทนชุดวิชา ตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
       
 
        ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
        วันที่............เดือน.................................พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปริญญาโท(โครงการเฉลมิพระเกียรติฯ) 

ปีการศึกษา  2/2558 

 
 

ค าชี้แจง  1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน 
             2. โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 
 ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ตั้งแต่  ภาคปลาย  ปีการศึกษา   2558  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

2. หลักสูตรที่สมัคร 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

   สถานภาพนักศึกษา  เอกสารประกอบการสมัคร 

     สามัญ     ครบ                    ไมค่รบ ขาด    

     ทดลองเรียน    ใบปริญญาบัตร           ใบรายงานผลการศึกษา 

      ส าเนาทะเบียนบ้าน         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

2.1 สาขาวิชา…………………………………………………………………………………………………………….……………........………….. 
2.2 แขนงวิชา……………………………………………………...……………………………………………………..……………………………… 
2.3 วิชาเอก………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………. 

2.4 แผนการศึกษา     แผน ก วิทยานิพนธ์     แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 

1.1  ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาไทย 
 
 
1.2 ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ 
 

1.3  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน    
1.4  เลขที่หนังสือเดินทาง          (กรณีที่มี) 

 

 

 

มสธ. บ1 

ชุดที่  1 

 ส าหรับบันทึกประวัติผู้สมคัร 



 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย (ส าคัญ ต้องกรอกข้อมูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ที่อยู่ท่ีท างาน 
 
 
 
 

 

  เพศ     หญิง   ชาย  สถานภาพ     โสด     สมรส     หม้าย     หย่าร้าง 
  วันเดือนปีเกิด....................................................... อายุ..............ปี.................เดือน (นับถึง 15 ก.ย. ของปีการศึกษาที่สมัคร) 
  จังหวัดที่เกิด......................................................... ประเทศที่เกิด............................................................. 
  เชื้อชาติ................................................................ สัญชาติ...................................................................... 
  ศาสนา................................................................. อาชีพ......................................................................... 
  สถานที่ออกบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................... วันที่หมดอาย…ุ…………………………….. 
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       ที่อยู่ของผู้สมัคร   ที่อยู่ของผู้รับฝาก ชื่อผู้รับฝาก (กรณีฝากส่งต่อ).......................................................................... 
   ชื่อสถานทีต่ิดต่อเช่นบริษัท/ห้างร้าน/คอนโด............................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่......................................................................................... 
   หมู่บ้าน.................................................................................. ซอย.......................................................................................... 
   ถนน......................................................................................     ต าบล/แขวง............................................................................. 
   อ าเภอ/เขต............................................................................. จังหวัด...................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย์....................................................................... ประเทศ.................................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์บ้าน............................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 

   เครือข่ายให้บริการโทรศัพท์มือถือ         AIS       DTAC      TRUE MOVE        อ่ืนๆ ระบุ ………………..…….. 
   E-mail Address…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

* หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใช้จัดสนามสอบให้กับนกัศึกษาโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 

   ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่......................................................................................... 
   ซอย..................................................................................... ถนน......................................................................................... 
   ต าบล/แขวง........................................................................ อ าเภอ/เขต............................................................................... 
   จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์.......................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอ่................................................................................................................................................ 
   ต าแหน่งปัจจุบนั........................................................................................................................................................................ 
   บัตรประจ าตัวข้าราชการเลขที่..........................สถานที่ออกบัตรข้าราชการ..................................วันหมดอายุ......................... 

ชุดที่  1 
 



  

   

     6.1 ค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล  ตามใบวุฒิการศึกษา   

   6.2 ช่ือเต็มของวุฒิการศึกษา 

   6.3 ช่ือย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย 

   6.4 คะแนนเฉลีย่สะสม  .  

   6.5 ปีที่ส าเร็จการศึกษา   

   6.6 ช่ือสถาบันการศึกษาตามทีป่รากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา 

     

   6.7 ประสบการณ์การท างานตามที่สาขาวิชาก าหนด ในคณุสมบตัิเฉพาะของผูส้มัคร คือ  

 

      ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งดังกล่าว (นับถึง 15 กันยายน ของปีการศึกษาที่สมัคร)…………..รวมเวลา……ปี………...เดือน 

 
 

6. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

7. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 

วันที่ทดสอบ สถาบันที่ทดสอบ คะแนนรวม 

   
   
   
   

 
8. ความสามารถอ่ืนๆ 
 

ความสามารถ สถาบันที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ คะแนนรวม คะแนนเต็ม 
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ชุดที ่ 1 
 



 11.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจา้เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอก
ใน มสธ.บ1 พร้อมท้ังหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็นความจริงเพยีงข้อ
หนึ่งข้อใดหรือหลักฐานใดท่ีใช้สมคัรไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมขี้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลยัถอนสภาพการเปน็นักศึกษา และลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลยัไม่ต้องคืนเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวสัดุการศึกษาที่ได้ช าระแก่มหาวิทยาลยัแล้วไม่ว่ากรณีใด และข้าพเจ้าขอใหส้ัญญาว่าจะไม่เรียก
ค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
 11.2 ข้าพเจ้ารับทราบว่าลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นลิขสิทธ์ิร่วมของมหาวิทยาลัยกับนักศกึษา 

11.3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไดร้ับการคดัเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดทีี่จะปฏิบัตติามระเบยีบข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลยัทุกประการ 
 
 

 
 

 
9.  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

10.  การช าระเงิน 
   

 
 

 
 
 

11.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ลงช่ือ………………………………….……….ผู้สมัคร 

ลงช่ือ…………………………………………….(เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจสอบ)          (………………………………………) 
วันท่ี………เดือน………………………พ.ศ……………    วันท่ี..…..…..เดือน………………….พ.ศ………….. 

 

 

   9.1  เงินที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจาก (เลือกไดเ้พียง 1 ข้อ)  
   ทุนหน่วยงานต้นสังกัด    ส่วนตัว    บิดามารดา      
   คู่สมรส       ญาติ           การกู้ยืม            อื่นๆ 

   9.2  ท่านรับรู้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   แผ่นพับ      หนังสือพิมพ์...............................     SMS 
   วิทยุ       โทรทัศน ์       เพื่อน/ญาต ิ

   อินเทอร์เน็ต        ป้ายโฆษณา       อื่นๆ ………………… 
   9.3  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผูส้มัครมีใช้  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

   คอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์  และมีอินเทอร์เนต็ 

   เครื่องเล่น  VCD       เครื่องเล่น DVD 

   โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอรเ์น็ต     คอมพิวเตอร์ Note Book             อื่นๆ................................... 
 9.4  ส าหรับผู้พิการ   สภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี)   

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

   ความพิการทางการไดย้ินหรือการสื่อความหมาย..................................................................................... 

   ความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว................................................................................................... 
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   Pay  at  Post เลขท่ี............................................................... วันที่................................................. 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มที/่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ........................................ วันที่..................................... 

   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ระบุจังหวัด……………………………… เล่มที/่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ..................................................... 
                                                        วันท่ี………………………………  ผู้รับเงิน ................................................................ 

 
 

ชุดที่  1 
 



 

 
 

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปริญญาโท
 ปีการศึกษา2/2558 

 

 
โปรดพิมพ์หรือเขียนดว้ยตัวบรรจงให้ชัดเจน 

ข้อ 1. ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

 

ข้อ 2. หลักสูตรที่สมัคร 
 

 

ข้อ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 

2.1  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา………………………….………………………………………………………………..………… 
2.2  แขนงวิชา………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2.3  วิชาเอก…………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………. 

2.4  แผนการศึกษา     แผน ก  วิทยานิพนธ์    แผน ข  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

3.1  ปัจจุบนัประกอบอาชีพ ........................................................ต าแหน่ง ............................................................................... 
ที่อยู่ที่ท างาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์     
3.2  ที่อยู่ปัจจุบนั………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์    
3.3  วัน เดือน ปีเกิด ……………………….………………………..   3.4  โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก…………………………………………………..  
3.5  โทรศัพท์มือถือ…………………….……………………………    3.6  โทรสาร……………………………………………….….…………………...  
3.7  E-mail: address …………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

มสธ. บ1-ข 

 
รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

สถานภาพนักศึกษา  เอกสารประกอบการสมัคร 

     สามัญ       ครบ     ไม่ครบ ขาด    

     ทดลองเรียน      ใบปริญญาบัตร           ใบรายงานผลการศึกษา 
    

 

 

ส าหรับสาขาวิชาพิจารณา 
ชุดที่  2 

แบบประกอบการคัดเลือก 



  
 
ข้อ 4. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาและ/หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยสะสม 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 

 
 

ข้อ 6. ประสบการณ์การท างาน (ตามล าดับเวลา จากอดีต-ปัจจุบัน) 
 

ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
ระยะเวลาที ่

ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ลักษณะงาน 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

5.1 ช่ือเต็มของวุฒิการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……… 
5.2 ช่ือย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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ข้อ 7. ความสามารถพิเศษ (จากการท างาน) 
 

 

ข้อ 8. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร (โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด) 

8.1 ผลงานด้านวิชาการ/บทความ/ต ารา/เอกสารการสอน (ระบุด้วยว่าท าคนเดียวหรือรว่มกับคนอื่น ปีที่จัดท า จัดพิมพ ์สถานที่พิมพ์) (ควรส่งตัวอย่างผลงาน
มาด้วย) 
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 
8.2 ผลงานวิจัย (ระบุด้วยว่าท าคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น) /เวลาและสถานที่เผยแพร่ (แนบบทคัดย่อมาดว้ย) 
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
8.3 การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือคณะท างาน (ระบุชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง หน่วยงานที่แต่งตั้ง ช่วงระยะเวลาท างาน  
ตั้งแต่เมื่อใด สิ้นสุดเมื่อใด) 
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
(4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..….…… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...……… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
8.4 ผลงานอื่น ๆ (รางวัลเกียรติคุณ) 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………      
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………      
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………      
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………      
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………      
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………      

(1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(4)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(5)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อ 9. ความรู้ ความช านาญพิเศษ (โปรดแนบหลักฐาน) 

 
ข้อ 10. รายละเอียดเพิ่มเติม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)   ภาษาอังกฤษ        ด ี       ปานกลาง        พอใช้ 

(2)   คอมพิวเตอร ์        ด ี       ปานกลาง        พอใช้ 
(3)   อื่น ๆ (ระบ)ุ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   10.1  เงินท่ีใช้ในการศึกษา ไดม้าจาก (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
           ทุนหน่วยงานต้นสังกัด    ส่วนตัว     บิดามารดา      
           คู่สมรส       ญาติ                  การกู้ยืม              อื่นๆ โปรดระบุ ................... 
     
   10.2  ท่านรับรู้ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            แผ่นพับ      หนังสือพิมพ์...............................    SMS 
            วิทยุ       โทรทัศน ์      เพื่อน/ญาต ิ

            อินเทอร์เน็ต        ป้ายโฆษณา      อื่นๆ …………………………… 
 
   10.3  ส าหรับผู้พิการ สภาพความพิการทางร่างกาย (ถ้ามี)   

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

    ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย..................................................................................... 

    ความพิการทางกายหรือความเคลื่อนไหว................................................................................................... 
 
   10.4  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้สมคัรมีใช้  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            คอมพิวเตอร์ ไมม่ีอินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์ และมีอินเทอร์เนต็ 

            เครื่องเล่น  VCD      เครื่องเล่น DVD 

            โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์ Note Book 

            อื่นๆ.......................................................................................................................  
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ข้อ 11. โครงการวิจัยท่ีคาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ (ส าหรับผู้สมัครที่เลือกศึกษาหลักสูตรแผน ก ทุกสาขาวิชา) 
 

 
 11.1 ช่ือเรื่องที่ท าการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 11.2 หลักการและเหตผุลหรือความส าคญัและความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 11.3 วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.4 วิธีการวิจัย และรายละเอียดการด าเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 11.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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ข้อ 12. โครงการที่คาดว่าจะเสนอประกอบการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  หรือ Independent Study   
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือกศึกษาหลักสูตร แผน ข  ทุกสาขาวิชา) โดยผู้สมัครจัดพิมพ์ลงในกระดาษ  A4 และแนบท้าย
แบบฟอร์ม 
  

 

ข้อ 13. ท่านจะน าความรู้ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากส าเร็จการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกรอกแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
         ลงชื่อ……………………………………...ผู้สมัคร 
               (…………………….………………..) 
                 วันที…่…..…เดือน…..………………พ.ศ……..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ให้เลือก 1 จาก 4 ประเด็นต่อไปนี้ 

  1. การวจิัย  หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือค าตอบในเรื่องที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวธิีวิจัยเป็นเครื่องมือ โดยมุ่งเนน้การวิจยัที่มีขอบเขตจ ากัดไม่
กว้างขวางมากเกินไป มีจ านวนตัวแปรทีศึ่กษา และกลุ่มตัวอย่างไม่มาก 

 ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าอิสระประเภทวจิัยจึงเป็นการศึกษาที่มีลักษณะส าคัญดังนี้คือ 
1.1 เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
1.2 เปน็การศึกษาเพื่อมุ่งค้นหาค าอธบิายส าหรับปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง หรือ 
1.3 เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งแสวงหาขอ้เท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  2. การสังเคราะห์ทฤษฎีหรืองานวจิัย หมายถึง การรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยัที่มีอยู ่มาอธิบายสรุปตามประเด็นที่ตอ้งการ โดยค านึงถึงขอบเขตใน
เชิงปริมาณว่าทฤษฎีและผลงานวิจยัเหลา่นั้นมีจ านวนมากพอหรือไม่ รวมทั้งขอบเขตในเชิงคุณภาพวา่ทฤษฎแีละผลงานวิจัยที่น ามาศึกษานั้นเป็นที่เชื่อถือ
ยอมรับมากน้อยเพยีงใด ผู้วิจยัต้องมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห ์และสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของทฤษฎีและงานวิจัยเหลา่นั้นได้ 

  3. คู่มือและเอกสาร/หนังสือทางวิชาการ หมายถึง การเขียนและเรียบเรียงเอกสารเสนอเรื่องราว/ความรู ้ที่ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบเป็นระบบ 
ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชีย่วชาญเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ มีการใช้ภาษาที่ถกูต้องตามหลักวิชาการ 

  4. การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน/นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นใหม่/องค์ความรู้ใหม่ จากสิ่งที่ผู้อื่นสร้างไว้
ก่อนแล้ว หรือจากความคิดริเริ่มของผู้พัฒนา โดยมุ่งให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างใดอยา่งหนึ่งได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

 ทั้ง 4 ประเด็นจะต้องจัดท าเป็นโครงการโดยมีหัวขอ้ต่อไปนี้ 
1. ชื่อโครงการวิจยั 
2. หลักการเหตุผล 
3. วัตถุประสงค์ 
4. วิธีการศึกษา / วิธีการด าเนินการ 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีคาดว่าจะเสนอเป็นการศึกษาคน้คว้าอิสระตามแบบฟอร์มหรือพิมพ์ในกระดาษ A4 เพ่ิมเติม 
และแนบท้ายแบบฟอร์มการสมัคร เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
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มสธ.บ1 - ร 

1.1 ต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
1.2 หน้าท่ีความรับผดิชอบ………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ปัจจุบัน…………………………………..…….ปี………………………………….เดอืน 

 

 

 
 
 

หนังสือรับรอง 
 

 ผู้สมัครชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)……………..………………………นามสกุล……………………………..……….…………………… 
สมัครหลักสูตรระดับ………………………………………………..…………สาขาวิชา………………………..………………………….……… 
แขนงวิชา……………………………………………..………….……………….วิชาเอก……………………………….…………………….……… 
 ผู้รับรองชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)………………….………………………..นามสกุล……………………………….…….……...……. 
ต าแหน่ง……………………………………………………สถานที่ท างาน……………………………………………….….………………….…… 
……………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์………………………………….……………..……. 
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร…………………………………………………………………………………….…………….…………………….…..… 
ระยะเวลาที่รู้จักกับผู้สมัคร………………………ปี…………………..เดือน ขอรับรองผู้สมัครในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

     1. หน้าที่การงานของผู้สมัคร 

     2. คุณลักษณะของผู้สมัคร 

คุณลักษณะ         ดีเด่น        ดีมาก      ดี      ปานกลาง 
 
1. ความประพฤต…ิ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2. มนุษยสัมพันธ์…………………………………………………………………………….…………………………….…………………………….………………… 
3. ความเสยีสละเพื่อส่วนรวม………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………. 
4. ความขยันหมั่นเพยีร……………………………………………………………………………………………………………....……………………….………… 
5. การรักษาระเบียบวินัย…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……….. 
6. ความอดทน……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………… 
7. ความเป็นผู้น า……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………….. 
8. ความสามารถในการแก้ปญัหา………………………………………………………………………………….………………...……………………….……. 
9. ความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมลู……………………………………………………………………………………………...……………………….….. 
10. สติปัญญา……………………………………………………………………………………………………….………………...……………………….…………… 
11. ความรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………. 
12. ความคิดรเิริม่……………………………………………………………………………………………………………………...……………………….…………. 
13. ความสามารถในการแสวงหาความรู…้…………………………………………………………………………………………...………………………….. 
14. ความสามารถในการเขียน……………………………………………………………………………………………………….....……………………….……. 
15. ความสามารถในการพดูแสดงความคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………….……. 
16. ความสามารถในการน าหลักการและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในงาน………………………………………………………………….……………………. 



2 
มสธ.บ1 - ร 

 

     3. ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือสังคมจะได้รับภายหลังส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาของผู้สมัคร 

    4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 
 

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

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นเอกสารปกปิด  มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากท่านผู้รับรอง  กรุณาใส่ซอง
ปิดผนึกหนังสือรับรองฉบับนี้  แล้วมอบให้ผู้สมัคร  เพ่ือส่งพร้อมใบสมัคร 

 
 

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

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



 
 



 
 
 
 

 
 
 
ส าหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล 

1) ปีการศึกษา/ภาค    2558/2     
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 
ช าระค่าธรรมเนียมและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกภายใน 31 ตุลาคม 2558 

 
ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร 
 
 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

ตู้ ป.ณ. 55 ที่ท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลักสี ่ 
กรุงเทพฯ 10210  

(ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท กลุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ 
สาขาวิชา.........................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 



รหัสส าหรับกรอกแบบฟอร์มช าระค่าสมัครเรียน 

สาขาวชิา สาขาวชิา แขนงวิชา 
แขนง
วิชา 

วิชาเอก วิชาเอก 

ศิลปศาสตร์ 10 สารสนเทศศาสตร์ 10106 - - 

นิเทศศาสตร์ 15 - - - - 
ศึกษาศาสตร์ 20 หลักสูตรและการสอน 20106 ปฐมวัยศึกษา 20116 

ภาษาไทย 20236 
คณิตศาสตร์ 20246 
สังคมศึกษา 20256 
ภาษาอังกฤษ 20276 
อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 20286 

  - - วิทยาศาสตร์ศึกษา 20296 
  บริหารการศึกษา 20306 - - 
  การวัดและประเมินผลการศึกษา   20506 การประเมินการศึกษา 20516 
  การแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 
20806 - - 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20906 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20916 

   20906 บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20926 

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20706 - - 
  ประกาศนียบัตรทางการบริหาร

การศึกษา 
20105 - - 

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและ
การสอน 

20205 - - 

วิทยาการจัดการ 30 บริหารธุรกิจ 30106 - - 
บริหารรัฐกิจ 30206 รัฐประศาสนศาสตร์ 30216 
การตลาด 30306 - - 

นิติศาสตร์ 40 - - กฎหมายธุรกิจ 40116 
    กฎหมายมหาชน 40126 
    กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 40136 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 - - บริหารสาธารณสุข 50116 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 50126 
  บริหารโรงพยาบาล 50136 

พยาบาลศาสตร์ 51 การบริหารการพยาบาล 51106 - - 
  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 51206 - - 
เศรษฐศาสตร์ 60 - - เศรษฐศาสตร์ 60116 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60126 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 70 - - การพัฒนาครอบครัวและสังคม 70116 

วิทยาการอาหารและโภชนาการ - การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 00000 
รัฐศาสตร์ 80 - - การเมืองการปกครอง 80116 

การเมืองการปกครองท้องถิ่น 80126 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 90 ส่งเสริมการเกษตร 90116 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 90126 

สหกรณ์ 90206 - - 
การจัดการการเกษตร 90306 การจัดการทรัพยากรเกษตร 90316 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 96 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 96106 - - 
เทคโนโลยีอุสาหกรรม 96206 - - 

 



 
ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนส่งใบสมัคร 

 
อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม 

อย่าปลอมแปลง–หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 
 
 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้ัน 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน 

โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน 
หรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับน้ัน 

หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมวุฒิการศึกษา  
หรือเอกสารหลักสตูรเหล่าน้ัน 

มหาวิทยาลัยจะถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และจะด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร  โปรดติดต่อ 
ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตู้ ปณ.  55  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร  10210 

โทรศัพท์  0  2504  7560 - 4 
www.stou.ac.th 

http://www.stou.ac.th/


 

โปรดตรวจสอบ และเรียงล าดับเอกสารในการสมัคร 
 
 
 

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารการสมัครทั้งหมดอยา่งละเอยีด  และจัดเรียงล าดับโดยแยกเป็น  2  ชุด   
ก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัย 
ชุดที่  1                  เรียบร้อย 

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ปริ้นจากใบสมัครออนไลน์ หรอืกรอกด้วยลายมือ (มสธ.บ1)   

2. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตร) ฉบับท่ี 1 จากท้ังหมด 2 ฉบับ      

3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับท่ี 1 จากท้ังหมด 2 ฉบับ     

4. ส าเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีช่ือผู้สมัครปรากฎอยู่  จ านวน 1 ฉบับ      

5. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการทั้ง  2  ด้าน  จ านวน 1 ฉบับ    

6. ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมคัร เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

7. Slip ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารบัการคัดเลือกผ่านระบบ  Pay @ Post จ านวน  500  บาท   
ชุดที่  2 
1. แบบข้อมูลประกอบการคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (มสธ.บ1-ข)     

2. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตร) ฉบับท่ี 2 จากท้ังหมด 2 ฉบับ     

3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับท่ี 2 จากท้ังหมด 2 ฉบับ     

4. ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมคัร เช่น ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

5. หนังสือรับรองที่ใส่ซองปิดผนึกเรยีบร้อย         

6. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารการสอน    
ทางวิชาการได้ (ตามทีส่าขาวิชาก าหนด) 

7. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามที่สาขาวิชาก าหนด)   

8. ส าเนาหลกฐานใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบันและส าเนา   
หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชา) 
มีวุฒิประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องต้น)  
(ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน) 

9. เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 รายการข้างต้น        
 

บรรจุเอกสารการสมัคร  ชุดที่  1  1 - 7 และ ชุดที่  2  1 - 9   ลงในซองบรรจุเอกสารการสมัคร  
พร้อมระบุเลขที่ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ช าระผ่านระบบ  Pay @ Post ด้านหลังซอง 
 หากท่านมิได้ปฏิบัติตามนี้  อาจมขี้อผิดพลาดในเอกสารการสมัครจนอาจเปน็เหตุให้ท่านพลาดโอกาส 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


