
 
 
 

ใบสมัครเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา  2560  (หลกัสูตร 1 ปี) 
 

ค ำชี้แจง   1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน 
            2. โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 
  ข้ำพเจ้ำขอสมัครเข้ำเรียนระดับบัณฑิตศึกษำ มสธ. ตั้งแต่  ภาคต้น  ปีการศึกษา   2560  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

 
2. หลักสูตรที่สมัคร 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

         ครบ 

         ไม่ครบ ขำด    ใบปริญญำบัตร               ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 

   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน          ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

มสธ. ป1 

 

รูปถ่าย 1 น้ิว 

2.1  สาขาวิชา   ศึกษาศาสตร์  
2.2  แขนงวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

 

1.1 ค ำน ำหน้ำชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ภำษำไทย 
 
1.2 ค ำน ำหน้ำชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ภำษำอังกฤษ 
 
 

1.3 เลขประจ ำตัวประชำชน      
 

1.4 เลขหนังสือเดินทำง            (กรณีที่มี) 

 

 

 

ส าหรับบันทึกประวัติผู้สมัคร 

ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 



 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ที่อยู่ท่ีท างาน 
 

 
 
 

 

  เพศ       หญิง   ชำย  สถานภาพ     โสด     สมรส     หม้ำย     หย่ำร้ำง 
  วันเดือนปีเกิด....................................................... อำยุ..............ปี.................เดือน (นับถึง 1 ก.ค. ของปีกำรศึกษำที่สมัคร) 
  จังหวัดที่เกิด......................................................... ประเทศที่เกิด...................................................................................... 
  เชื้อชำติ................................................................ สัญชำติ................................................................................................ 
  ศำสนำ................................................................. อำชีพ................................................................................................... 
  สถำนที่ออกบัตรประจ ำตัวประชำชน...........................................................วันที่หมดอำยุ……………………….……………………….. 
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        ที่อยู่ของผู้สมัคร    ที่อยู่ของผู้รับฝำก 
   ชื่อสถำนที่ติดต่อเชน่บริษัท/ห้ำงร้ำน/คอนโด...............................................................................................................................  
   ชื่อ   ผู้รับฝำก (กรณีฝำกส่งตอ่-ถ้ำมี)............................................................................................................................................. 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่........................................................................................... 
   หมู่บ้ำน.................................................................................. ซอย............................................................................................ 
   ถนน......................................................................................     ต ำบล/แขวง............................................................................... 
   อ ำเภอ/เขต........................................................................... จังหวัด....................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย์..................................................................... ประเทศ..................................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์บ้ำน.............................................................. โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
   E-mail Address…………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………….. 
* หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใชใ้นการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใชจ้ัดสนามสอบให้กบันักศึกษา  
   โดยอัตโนมัต ิ
 

 

 

   ชื่อสถำนที่ท ำงำน......................................................................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่.......................................................................................... 
   ซอย..................................................................................... ถนน.......................................................................................... 
   ต ำบล/แขวง......................................................................... อ ำเภอ/เขต............................................................................... 
   จังหวัด................................................................................. รหัสไปรษณีย์........................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดตอ่.................................................................................................................................................... 
   ต ำแหน่งปัจจุบนั.......................................................................................................................................................................... 
   บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรเลขที่............................สถำนที่ออกบัตรข้ำรำชกำร.................................วันหมดอำยุ.......................... 
 

 
 
 

ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 



   

    6.1 ค ำน ำหน้ำช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล (ภำษำไทย) ตำมใบวุฒิกำรศึกษำ   

   6.2 ช่ือเต็มของวุฒิกำรศึกษำ (ภำษำไทย) 

   6.3 ช่ือย่อของวุฒิกำรศึกษำ (ภำษำไทย) 

   6.4 คะแนนเฉลีย่สะสม  .     

   6.5 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ 

   6.6 ช่ือสถำบันกำรศึกษำตำมทีป่รำกฎในใบแสดงวุฒิกำรศึกษำ (ภำษำไทย) 

     

   6.7 ประสบกำรณ์กำรท ำงำนตำมที่สำขำวิชำก ำหนด ในคณุสมบตัิเฉพำะของผูส้มัคร คือ  

 
 

      ระยะเวลำที่ปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งดังกล่ำว (นับถึง 15  กันยายน  ของปีการศึกษาที่สมัคร)……….………..รวมเวลำ…………ปี………..….เดอืน 

 
 
 
 

 

 
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

7. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 

วันที่ทดสอบ สถาบันที่ทดสอบ คะแนนรวม 

   
   

   
   

8. ความสามารถอ่ืนๆ 
 

ความสามารถ สถาบันที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ คะแนนรวม คะแนนเต็ม 

     

     

     

     

9.  การช าระเงิน 
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ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 

 

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

   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เล่มที/่เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ........................................ วันที่......................................... 

   ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  ระบุจังหวัด…………………………..……………… เล่มที่/เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ............................................ 
                                                                     วันท่ี………………………………  ผู้รับเงิน ................................................... 
 
 



 11.1 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย และข้อควำมท่ีข้ำพเจ้ำกรอกใน มสธ.ป1 
พร้อมท้ังหลักฐำนท่ีใช้สมัครท้ังหมด ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร หำกข้อควำมข้ำงต้นน้ีไม่เป็นควำมจริงเพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือหลักฐำนใดท่ี
ใช้สมัครไม่ถูกต้องตำมระเบียบกำรสมัครฯ หรือเป็นหลักฐำนปลอม หรือมีข้อควำมอันเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยถอนสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ และลบชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำได้ โดยมหำวิทยำลัยไม่ต้องคืนเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำวัสดุกำรศึกษำท่ีได้
ช ำระแก่มหำวิทยำลัยแล้วไม่ว่ำกรณีใด และข้ำพเจ้ำขอให้สัญญำว่ำจะไม่เรียกค่ำเสียหำยจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

11.2 ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำ ข้ำพเจ้ำยินดีท่ีจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย 
ทุกประกำร 
 

 
10.  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

   9.1  เงินที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้มำจำก (เลือกไดเ้พียง 1 ข้อ)  
   ทุนหน่วยงำนต้นสังกัด    ส่วนตัว    บิดำมำรดำ      
   คู่สมรส       ญำติ          กำรกู้ยืม            อื่นๆ 

   9.2  ท่ำนรับรู้ข้อมูลกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ จำกสื่อใด (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

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

   อินเทอรเน็ต        ป้ำยโฆษณำ       อื่นๆ …………………………… 
   9.3  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผูส้มัครมีใช้  (เลือกไดม้ำกกว่ำ 1 ข้อ) 

   คอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์  และมีอินเทอร์เนต็ 

   เครื่องเล่น  VCD       เครื่องเล่น DVD 

   โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอรเ์น็ต     คอมพิวเตอร์ Note Book             อื่นๆ................................... 
 9.4  ส ำหรับผู้พิกำร   สภำพควำมพิกำรทำงร่ำงกำย (ถ้ำมี)   

   ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น..................................................................................................................... 

   ควำมพิกำรทำงกำรไดย้ินหรือกำรสื่อควำมหมำย..................................................................................... 

   ควำมพิกำรทำงกำยหรือควำมเคลื่อนไหว................................................................................................... 
 
 
 

4 ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบ 
              การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผูส้มัครไม่ว่ากรณีใดๆ 



 
 

 

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปีการศึกษา 2560  (หลักสูตร 1 ปี) 

 

 

โปรดพิมพ์หรือเขียนดว้ยตัวบรรจงให้ชัดเจน 
ข้อ 1. ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

 

ข้อ 2. หลักสูตรที่สมัคร 

 

ข้อ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 

 

2.1  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.2  แขนงวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

มสธ. ป1-ข 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

    ครบ 

    ไม่ครบ ขำด    ใบปริญญำบัตร               ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
 

 

ส าหรับสาขาวิชาพิจารณา 

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

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

….…………………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์    
3.3 วันเดือนปีเกิด ……………………………………………..   3.4 โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก………………………………….……………..……..  
3.5 โทรศัพท์มือถือ…………………………………….………    3.6 โทรสาร……………………………………………………….………………….....  
3.7 E-mail: address …………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 



 
 

ข้อ 4. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาและ/หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยสะสม 

     
     
     
     
     
     

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 

 
 

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

 
ข้อ 7. ความสามารถพิเศษ (จากการท างาน) 
 

5.1 ชื่อเต็มของวุฒิกำรศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5.2 ชื่อย่อของวุฒิกำรศึกษำ ภำษำไทย…………………………………………………………………….…………………………………………….……… 
   ภำษำอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 วิชำเอก……………………………………………………..………….5.4 วิชำโท…………………………………………………………………….……… 
5.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………………….………5.6 คณะที่ส ำเร็จกำรศึกษำ………………………….……………………….… 
5.7 วัน เดือน ปี ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ………………..………….……5.8 ชื่อสถำบันกำรศึกษำ……………….……………………...……….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

    ต าแหน่ง             สถานที่ท างาน              ระยะเวลาที่   ลักษณะงาน 
           ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 

2 
ชุดที่  2 

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 

 

(1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
(3)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
(4)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……… 

(5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 



 
ข้อ 8. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร (โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด) 

 
 

ข้อ 9. ความรู้ ความช านาญพิเศษ (โปรดแนบหลักฐาน) 

 
8.1 ผลงำนด้ำนวิชำกำร / ด้ำนบทควำม / ต ำรำ / เอกสำรกำรสอน    (ระบุด้วยว่ำท ำคนเดียวหรือร่วมกับคนอื่น ปีทีจ่ัดท ำ จัดพิมพ์ สถำนทีพ่ิมพ์)    (ควรส่ง
ตัวอยำ่งงำนมำด้วย) 
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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ในปีการศึกษา 2560  จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในการน าไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนและถ่ายทอดความรู้  
การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม  ซึ่งใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 11 มาตรฐาน เท่านั ้น   
ไม่สามารถน าไปเทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้ หรือน าวุฒิการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้”   



 
 

หนังสือรับรอง 
 

ผู้สมัครชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว)...........................................................นำมสกุล.................................... .............................. 
สมัครหลักสูตรระดับ....................................................................................สำขำวิชำ....................................... .......................... 
แขนงวิชำ................................................................................................ .....วิชำเอก.................................................................... 

ผู้รับรองชื่อ (นำย, นำง, นำงสำว).........................................................นำมสกุล................................ .................................. 
ต ำแหน่ง............................................................สถำนที่ท ำงำน.......................................................... .......................................... 
........................................................................................ .............................โทรศัพท์.................................................................  
ควำมสัมพันธ์กับผู้สมัคร...................................................................................................... ......................................................... 
ระยะเวลำที่รู้จักกับผู้สมัคร..........................ป.ี...................................เดือน ขอรับรองผู้สมัครในด้ำนต่ำงๆ ต่อไปนี้ 

1. หน้าที่การงานของผู้สมัคร 
 
 
 
 
 

2. คุณลักษณะของผู้สมัคร 
คุณลักษณะ ดีเด่น ดีมาก ดี ปานกลาง 

1.   ควำมประพฤต ิ     
2.   มนุษยสัมพันธ์     
3.   ควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม     
4.   ควำมขยันหมั่นเพียร     
5.   กำรรักษำระเบยีบวินัย     
6.   ควำมอดทน     
7.   ควำมเป็นผู้น ำ     
8.   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ     
9.   ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะหข์้อมูล     
10. สติปัญญำ     
11. ควำมรับผิดชอบ     
12. ควำมคิดริเริ่ม     
13. ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู ้     
14. ควำมสำมำรถในกำรเขียน     
15. ควำมสำมำรถในกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น     
16. ควำมสำมำรถในกำรน ำหลักกำรและวิธีกำรใหม่ๆ  มำใช้ในงำน     

มสธ. ป1- ร 

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

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



 
3. ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือสังคมจะได้รับภายหลังส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาของผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นเอกสำรปกปิด  มหำวิทยำลัยขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้รับรอง                  กรุณำ

ใส่ซองปิดผนึกหนังสือรับรองฉบับนี้  แล้วมอบให้ผู้สมัคร  เพ่ือส่งพร้อมใบสมัคร 
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มสธ. ป1- ร 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
ส าหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล (ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 1 ปี) 
 
1) ปีการศึกษา/ภาค    2560/1 
2) เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (โปรดระบุ)..................................................................... 
3) ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล     นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ................................................................... 
4) สาขาวิชาที่สมัคร  (โปรดระบุตัวเลข 2 หลัก)  2   0    
5) รหัสแขนงวิชาที่สมัคร  (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้าไม่มีหรือท าโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้าตัว)      2   0   2  0  5 
6) รหัสวิชาเอก (ถ้ามี)  (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้าไม่มีหรือท าโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้าตัว)    0   0   0   0   0 
7) จ านวนเงินค่าสมัครที่ต้องช าระ   500   บาท 
 
 

โปรดอ่านระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโดยละเอียดก่อนสมัครเรียน 
ช าระค่าธรรมเนียมและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกภายใน 30 เมษายน 2560 

 
 
 
ที่อยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ  ส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

ตู้  ป.ณ.  55  ท่ีท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ 
กรุงเทพฯ  10210 

(ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 1 ปี) 


