
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ระเบียบการสมัครเข้ารบัการคัดเลือก 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 

ภาคต้น  ปีการศึกษา  2560 
 

เอกสารนี้แทนใบเสร็จรับเงิน 200 บาท 

 
 

หมายเหตุ  มหาวทิยาลัยจะไม่พจิารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบ 
              การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 



ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ภาคต้น /2560  

1 มี.ค.2560-20 เม.ย.2560 รับสมคัรเพื่อรับการคดัเลือกเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบณัฑติ 
31 พ.ค.2560 แจ้งผลการคัดเลือก/จดัส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนพร้อมใบแจ้งก าหนดปฐมนิเทศใหผู้้ผ่านการคัดเลือก 
10-25 มิ.ย.2560 นักศึกษาท่ีไม่ได้รับแจ้งผลการคัดเลือกตรวจสอบผลการคดัเลือกกับส านักบัณฑิตศึกษา 
1 - 7 ก.ค.2560 จัดส่งเอกสารการลงทะเบยีนเรยีนให้นักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
1-31 ก.ค.2560 ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก) 
15 ส.ค.2560 วันสุดท้ายของการขอเพ่ิมชุดวิชา (เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
 วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน(เฉพาะนักศึกษาเก่า) 
31 ส.ค.2560 วันสุดท้ายของการขอเพ่ิมชุดวิชา (ระดับบณัฑติศึกษาทุกหลักสูตร) 
 วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน(เฉพาะนักศึกษาใหม่) 
ส.-อา. ตลอดเดือน ส.ค. 2560 จัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการส าหรบันักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสตูร  
15 ก.ย.2560 วันเปิดภาคการศึกษา 
30 ก.ย.2560 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคต้น/2560 และภาคพิเศษ/2559 
15 ต.ค.2560 วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา/โอนย้ายชุดวิชาข้ามภาค (ระดับบณัฑิตศึกษาทุกหลักสตูร) 
ส.4 – อา.5 พ.ย.2560 สอบประมวลความรู้ ภาคต้น/2560 และภาคพิเศษ/2559 
20 ธ.ค.2560 ประกาศผลสอบสอบประมวลความรู้ ภาคต้น/2560 และภาคพิเศษ/2559 
20 ม.ค.2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
ส.27 – อา.28 ม.ค. 2561 สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
28 ก.พ. 2561 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
15 ม.ีค. 2561 แจ้งผลการสอบไล่ประจ าภาค 
31 มี.ค.2561 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคต้น/2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชา

หลักสตูรและการสอน 
ส.5 - อา.6 พ.ค.2561 สอบซ่อมหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคต้น/2560  
15 มิ.ย.2561 ประกาศผลสอบซ่อมหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคต้น/2560 
  

ภาคปลาย /2560  

2-31 ม.ค.2561 ลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก) 
15 ก.พ.2561 วันสุดท้ายของการขอเพ่ิมชุดวิชา 
 วันสุดท้ายของการขอลาพักการศกึษา 
 วันสุดท้ายของการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 
15 มี.ค.2561 วันเปิดภาคการศึกษา 
31 มี.ค.2561 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศกึษาสามัญ 
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาทดลองเรียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญั  
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย /2560 
15 เม.ย. 2561 วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา 
 วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอโอนย้ายชุดวิชาข้ามภาคการศึกษา 
ส.5 – อา.6 พ.ค.2561 สอบประมวลความรู้ ภาคปลาย/2560 
15 มิ.ย.2561 ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย/2560 



20 ก.ค.2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
ส.28 – อา.29 ก.ค.2561 สอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
31 ส.ค.2561 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
14 ก.ย.2561 แจ้งผลสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
30 ก.ย.2561 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบซ่อมภาคปลาย/2560 หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ แขนงวิชา

หลักสตูรและการสอน 
ส.3- อา.4 พ.ย.2561 สอบซ่อมภาคปลาย/25609 หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
20 ธ.ค.2561 ประกาศผลสอบซ่อมภาคปลาย/2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
  

ภาคพิเศษ /2560 
1 – 30 มิ.ย. 2561 ลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชา (เฉพาะชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคพิเศษเท่านั้น) 
15 ก.ค.2561 วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอโอนย้ายชุดวิชาข้ามภาคการศึกษา 
15 ส.ค.2561 วันเปิดภาคการศึกษา 
15 ก.ย.2561 วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
30 ก.ย.2561 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2560  และภาคต้น/2561  
31 ต.ค.2561 วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์  และสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 วันสุดท้ายของการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
ส.3- อา.4 พ.ย.2561 สอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ/2560 และภาคต้น/2561 
20 ธ.ค.2561 ประกาศผลสอบการสอบประมวลความรู้ ภาคพเิศษ/2560  และภาคต้น/2561 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงาน 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล 
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ส านักบัณฑิตศึกษา 



1 
 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เพื่อเป็นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รัฐบาลจึงด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ด าเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอน
ทางไกล ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่  9    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ 
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศเป็น “กรม
หลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์น ามา
ประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย 
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9   ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยในฐานะที่
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอ านาจให้ปริญญาและประกาศนียบัตรที่มีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ทุกประการ 
 ในวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9   ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คนแรก ต่อมาได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม  ฉายางาม ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คนที่ 2 ในวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2543  ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร .ทองอินทร์  วงศ์โสธร  เป็นอธิการบดี คนที่  3  ในวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9   ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  
เวสารัชช์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คนที่ 4 ในวันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัช
การที่ 9   ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คนที่ 
5 ในวันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 2061/2555 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 แต่งตั้งรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 30 
มิถุนายน 2555  ในวันท่ี 31  มกราคม  พ.ศ. 2556  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9   ได้ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ งรองศาสตราจารย์  ดร .นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  คนที่  6 และค าสั่ ง 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 10/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 
 หลังจากได้ใช้เวลาเตรียมการด้านต่างๆ  เพื่อให้พร้อมที่จะเปิดสอนเป็นเวลาประมาณ  2  ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึง
ได้เปดิรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก เมื่อวันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2523  สาขาวิชาที่เปิดสอน  3  สาขาวิชาแรก คือสาขาวิชา 
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
 ต่อมาในปี   พ.ศ.  2525  มหาวิทยาลัยได้ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในสาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีการศึกษา  2526  มหาวิทยาลัยได้เปิด
สอนสาขาวิชารัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก  1  สาขาวิชา  ปีการศึกษา  2527  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ปีการศึกษา   
2538  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปีการศึกษา  2543  ได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
เพิ่มขึ้นอีกสาขาวิชาหนึ่ง  รวมเป็น   12  สาขาวิชาจนถึงปัจจุบัน 

 ภายหลังการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยระบบการศึกษาทางไกลได้รับความส าเร็จและได้รับการยอมรับว่ามี
มาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกันกับมหาวิทยาลัยระบบปิดโดยทั่วไป  จึงมีเสียงเรียกร้องจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้
มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้เพราะไม่อาจจะละภารกิจงานประจ ามาเรียนในระบบปิดได้  และเมื่อพิจารณาความ
ต้องการบุคลากรระดับสูงกว่าปริญญาตรีประกอบกับความพร้อมในด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย  ทั้งด้านจ านวนอาจารย์  สื่อ  และ
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ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยในระยะเริ่มแรกเปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ต่อมาปีการศึกษา   2542  ได้เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา   2543  ได้เปิด
สอนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีการศึกษา  2544  ได้เปิด
สอนสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  ปีการศึกษา   2545  ได้เปิดสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ในปีการศึกษา   2546   ได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก  1  หลักสูตร  ปีการศึกษา   
2547  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการค้าปลีก  
เพิ่มอีก  2  หลักสูตร และปีการศึกษา 2548 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรการบริหารการพยาบาล เพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร 
ส าหรับปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ไทยคดีศึกษา) และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่คือ บริหารธุรกิจสหกรณ์มหาบัณฑิต ส าหรับปีการศึกษา 2550 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอน
หลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ส าหรับปีการศึกษา 2551 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ได้เปิดหลักสูตรใหม่คือ เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ส าหรับปีการศึกษา 2552 สาขาวิชานิติศาสตร์
ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพิ่ม 1 หลักสูตร 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ และวิชาเอกกฎหมายมหาชน ส าหรับ  
ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่อีก 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศษฐศาสตร์ธุรกิจ ส าหรับปีการศึกษา 2554 
สาขาวิชานิติศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่ม 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับปีการศึกษา 2555 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่ม 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น ส าหรับปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่ม 1 
หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  ส าหรับปีการศึกษา 2558 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่ม 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิด 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ
โภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

 

ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่ง เน้นให้นักศึกษา
สามารถศึกษาค้นคว้าอย่างมีอิสระด้วยตนเอง  ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างมีระบบด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ การเข้ารับการสัมมนาเสริม  การเข้ารับการสัมมนาเข้ม
เพื่อการท าวิทยานิพนธ์และเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ และการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 
 ในด้านการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการนั้น  จะจัดท าผ่านสื่อประสมซึ่งประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์   
สื่อโสตทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสื่อโทรคมนาคม  การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ทางวิชาการจะจัดท าเป็นชุดวิชาที่มีลักษณะ
บูรณาการ  แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 การจัดการเรียนการสอนจะใช้ระบบทวิภาค  คือแบ่งปีการศึกษาออกเป็น  2  ภาคการศึกษา  คือภาคต้น  และภาคปลาย   
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  แต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า   
6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  12  หน่วยกิต 
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1. โครงสร้างของหลักสูตร 
 1.1  หลักสูตรระดับปริญญาโท  มี  2  แผน คือหลักสูตรแผน ก และหลักสตูรแผน ข 

1)  หลักสูตรแผน  ก  จัดส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์  และประสงค์จะเพิ่มพูนทักษะการวิจัยและการน าผลวิจัย  
ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  โดยต้องศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต  และท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  และเมื่อรวม
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อท าวิทยานิพนธ์ได้  โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

หลักสตูร 6 หน่วยกิต : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ชุดวิชา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

2)  หลักสูตรแผน ข  จัดส าหรับนักศึกษาท่ีไม่เลือกท าวิทยานิพนธ์แต่มีความสนใจในด้านการวิจัยและน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

หลักสูตร 6 หน่วยกิต : ต้องศึกษาชุดวิชาไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  ศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  และต้องสอบ
ประมวลความรู้  ทั้งนี้เมื่อรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรแล้วไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิตนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ได้ต่อเมื่อศึกษาไปแล้วไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00  จาก  5  ชุดวิชาที่ศึกษาและสอบผ่านและได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
 1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จัดพัฒนาความรู้ทักษะ  เพิ่มพูนวิทยฐานะและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง   
โดยต้องศึกษาชุดวิชารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  4  ชุดวิชา หรือ 24  หน่วยกิต และผ่านการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
ประกาศนียบตัรบณัฑติตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 
2. ระยะเวลาในการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องใช้เวลาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปี การศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน  3  ปีการศึกษา  ในกรณีที่นักศึกษาไม่อาจเรียนจนจบหลักสูตรได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้อีกโดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว  จะต้องลงทะเบียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษา  หากมีความจ าเป็นต้องลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาตอ่มหาวิทยาลยัก่อน และลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ส าหรับ
ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษานับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษาขาดการติดตอ่กับมหาวิทยาลัยโดยไมล่งทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษาตดิต่อกันตั้งแต่ 2 ภาคการศึกษา
ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช เรื่อง การลาพักการศกึษา และการคืนสถานภาพนักศึกษา 
ระดับบณัฑติศึกษา 

 

3. การสมัครเข้าศึกษา 
การสมัครเข้าศึกษา สมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร แต่ถ้าผ่านการคัดเลือก มากกว่า 1 หลักสูตร ต้องเลือกศึกษาเพียงหลักสูตร

เดียว ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติบางประการที่ส าคัญคือ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตาม
เกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร ตามระยะเวลาที่แต่ละสาขาวิชาจะก าหนดขึ้นตามลักษณะของหลักสูตร นอกจากนั้นอาจต้องมีคุณสมบัติประการอื่นอีก
ตามที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการ
รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจะรับเข้าเรียนได้ฐานะนักศึกษาทดลองเรียน หรือพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี 
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เกณฑ์การรับเขา้ศึกษาจะใช้วิธีพิจารณาคณุสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษาแทนการสอบคัดเลือก นอกจากนี้ยังพิจารณาจากโครงการ
หรือแผนงานท่ีเด่นชัดเกี่ยวกับการน าความรูไ้ปปฏิบตัิตามแขนงวิชาที่เรียนภายหลังส าเรจ็การศึกษา รวมทั้งอาจจะมีการก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าศึกษาในประการอื่นเพิ่มเตมิอีกก็ได้ 
 
 
 
 

4.  ประเภทของนักศึกษา 
นักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท 
4.1  นักศึกษาสามัญ หมายถึงผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีที่มหาวิทยาลัยรบัเข้าเป็นนักศึกษาในข้ันปริญญาโทตามคุณสมบตัิ

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4.2  นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาทดลองเรียนจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญเมื่อสอบผ่านชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่สาขาวิชาก าหนดให้เรียน 

โดยมีผลสอบโดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 3.00 ในภาคการศึกษาแรก ท้ังนี้ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
ในการศึกษาข้ันปริญญาโท และอาจนับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ . 
ในกรณีที่ไม่สามารถสอบผ่านชุดวิชาและได้รับระดับคะแนนตามที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา 
 

5.  การประเมินผลการศึกษา 
5.1  การประเมินผล  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาจาก 
1) ผลงานท่ีมอบหมายให้ท า 
2) การสอบชุดวิชาประจ าภาคการศึกษา 
3) การสอบวิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ก หรือการสอบประมวลความรู ้และการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระส าหรับแผน ข 
4) การเข้ารับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ หรือประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 
5.2 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา มหาวิทยาลัยใช้ระบบอักษรระดับคะแนนแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของ

นักศึกษาดังต่อไปนี ้
 

อักษรระดับคะแนน คะแนนต่อ 1 หน่วยกิต 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D 
F 

4 
3.5 
3 

2.5 
2 
1 
0 

 

นักศึกษาท่ีได้อักษรระดับคะแนน D และ F ถือว่าสอบไมผ่่าน และจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในชุดวิชานั้น 

มหาวิทยาลัยไม่อนญุาตให้นักศึกษา ศึกษา  2  หลกัสูตรควบคู่กันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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5.3 ผลการศึกษา อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์อ่ืน ดังนี ้

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
P (Passed) 

U (Unsatisfactory) 
I (Incomplete) 

 
IP (In Progress) 

 
W (Withdrawn) 

 
N (Not Graded and Cradited) 

SP (Suspended) 

สอบผ่านส าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน 
สอบไมผ่่านส าหรับการประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน 
การประเมินผลไมส่มบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้ด าเนินกิจกรรมครบ 
     ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ผลการประเมินความก้าวหน้าตามจ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการประเมนิ 
     ในภาคการศึกษานั้น  
การยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไวแ้ล้ว 
      ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ไม่นับคะแนน 
ผลสอบของชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
6.  อาจารย ์

อาจารย์บณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชแบ่งได้เปน็ 2 ประเภท คือ อาจารยผ์ู้สอน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 
6.1  อาจารย์ผู้สอน  หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชหรือสถาบันอุดมศกึษาอื่นหรือผู้ทรงคณุวุฒิ 

ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ท าหน้าท่ีผลิตเอกสารประมวลสาระชุดวิชา หรือเชิญมาปฏิบตัิหน้าที่เป็นอาจารยส์ัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้ม
ในชุดวิชาต่างๆ ท่ีจัดสอนระดับบณัฑิตศึกษา 

6.2  อาจารย์ท่ีปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ 
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ  หมายถึง  อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจดัแผนการศึกษา  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการสอบประมวลความรู้แก่นักศึกษา 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์ทีม่หาวิทยาลยัแต่งตั้งให้ท า
หน้าท่ีพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และให้ค าปรึกษาเกีย่วกับการค้นคว้าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษา
ค้นคว้าอิสระ 
 

7.  กระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อสนองหลักการของการจดัการเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ยึดหลักการศึกษา 

ในระบบทางไกลโดยอาศยัสื่อประสม การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม ตลอดจนการธ ารงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
เกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาชจึงให้มีกระบวนการการเรียนการสอนดังนี้ 

7.1  การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนเิทศแบบเข้ม เพื่อท าความเข้าใจในวิธี
การศึกษาทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา การท าความเข้าใจเกีย่วกับรายละเอยีดของโครงสร้างเนื้อหาสาระ และกระบวนการศึกษาตาม
หลักสตูรที่สมัครเข้าเรยีน การปรกึษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการวางแผนการเรียนร่วมกัน และฝึกทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น การ
ปฐมนิเทศแบบเข้มนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 วัน นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 

 นักศึกษาใหมจ่ะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
เชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจะถือว่า นักศึกษาสละสิทธิในการเป็นนักศึกษา 
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7.2  การศึกษาชุดวิชา 
1) ประเภทชุดวิชา 
(1) ชุดวิชาแกน   มีวัตถุประสงคท์ี่จะให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้เรียนชุดวิชาอันเป็นพื้นฐานของสาขาวิชาร่วมกัน 
(2) ชุดวิชาเฉพาะ  เป็นการศึกษาชุดวิชาเฉพาะ (บังคับ) และชุดวชิาเฉพาะ (เลือก) ตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ของแต่ละแขนงวิชาหรือวิชาเอก 
(3) ชุดวิชาเลือกเสร ี บางหลักสตูรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเสรไีด้ในชุดวิชาที่สัมพันธ์กับแขนงวิชาหรือวิชาเอกท่ีตนเลือก

เรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนชุดวชิาที่ตรงกับความต้องการของตนมากยิ่งขึ้น 
2) ชุดการสอนหลกั    สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักในการจัดการศึกษาและจะมีการเสริมด้วยการสัมมนาเสรมิและการสัมมนาเข้ม 

รวมตลอดไปถึงการพบปะกับอาจารย์ นอกจากน้ีก็มีการจัดท าสื่อการสอนทางไกลในลักษณะและรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมการจัดการศึกษา
ระดับนี้ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เอกสารการสอนจะมีการจัดท าเปน็ชุดวิชา แต่ละชุดมีจ านวนตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป การเสนอเนื้อหาจะมุง่เสนอปรัชญา ทฤษฎี และ
แนวคิดพื้นฐานของแต่ละเรื่องเป็นสังเขปแล้วให้นักศึกษาไปศึกษาเพิม่เติม และในบางกรณีอาจจะมีการจัดพิมพ์บทคัดย่อการวิจัยและ
บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาให้นักศึกษาอ่านประกอบ 

3) การสัมมนาเสริมและการสมัมนาเข้ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏสิัมพันธ์โดยตรงกับอาจารย์และหมู่นักศึกษา
ด้วยกันในอันท่ีจะร่วมกันอภิปรายแสดงความคดิเห็นในเนื้อหาของชุดวิชาที่ศึกษา ตลอดจนการน าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษา
และจัดท าเพิ่มเติมตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดใหม้ีการสัมมนาเสริมและการสมัมนาเขม้แก่นักศึกษาดังนี้ 

(1) สัมมนาเสริม จะใช้กับชุดวิชาที่ไม่ต้องการฝึกทักษะ หรือการเพิม่เติมประสบการณ์ หรือ การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการ
เฉพาะ ชุดวิชาดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาเสรมิที่มุ่งเน้นการอภปิรายเพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาสาระในเชิงรายละเอยีด การอภิปราย  
และน าเสนอผลงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้ไปจดัท าเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นรายงานเฉพาะเรื่องและภาคนิพนธ์ 

(2) การสัมมนาเข้ม จะใช้กับชุดวิชาที่ต้องการการฝึกทักษะ หรือการเพิ่มเติมประสบการณ์ หรือการพฒันาบุคลิกภาพเป็นการ
เฉพาะเพิ่มเติมจากการสัมมนาเสรมิ มหาวิทยาลยัจะจดัสมัมนาเขม้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝน และพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของชุดวชิา 

4) สื่อทางไกลในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การศึกษาระดบับัณฑติศึกษาบรรลุตามหลักการของการศึกษาทางไกลและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร จะต้องมีการจัดท าสือ่เสริมในลักษณะและรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ เทปเสียง ฯลฯ ตลอดจน
การจัดเตรียมเอกสารประเภทหนงัสืออ่านเพิ่มเตมิ ผลงานวิจยัและบทความทางวิชาการให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

7.3  การท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก ต้องท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้บรรลุตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1  วิทยานิพนธ์ 2 วิทยานิพนธ์ 3 และ 
วิทยานิพนธ์ 4  เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี ้

1) การเตรียมการท าวิทยานิพนธ์     เพื่อให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการและ
วิธีการท าวิทยานิพนธ์ การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์  ตลอดจนรูปแบบของการน าเสนอเนื้อหาสาระในวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยจะจัด 
ให้มีการสมัมนาเขม้แก่นักศึกษา  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนจะท าวิทยานิพนธ์ 

2) การเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ ์    นักศึกษาท่ีลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องท าโครงการวิทยานิพนธ์เสนอ
มหาวิทยาลยั ในโครงการที่เสนอจะประกอบด้วยชื่อวิทยานิพนธ์ เค้าโครงการศึกษาและวิธีการศึกษาอย่างกว้างๆ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกนั
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงจดัการสัมมนาเข้มเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ปรึกษาและพิจารณาร่วมกัน 

3) การเสนอรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์     เมื่อมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษา
จะต้องจัดท าเคา้โครงของวิทยานิพนธ์โดยละเอียด อันรวมถึงการศกึษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนเครื่องมือในการรวบรวมข้อมลู และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การร่วมพิจารณาเรื่องดังกลา่วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขจนไดร้ับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวทิยาลัยจะจัดการสัมมนาเขม้เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้พิจารณาร่วมกัน 
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4) การเสนอผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร่างวิทยานิพนธ ์    เมื่อไดร้ับความเห็นชอบในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
โดยละเอียด ตลอดจนเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลแล้ว นักศึกษาก็จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลการวิเคราะห์  ตลอดจน
น าเสนอตามวิธีการที่ก าหนดในโครงการและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถท่ีจะให้ค าปรึกษา และ
เสนอแนะการปรับปรุงการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่เตมิได้ทันเวลาและสอดคล้องกับระเบียบวิธี 
การวิจัย มหาวิทยาลัยจะจัดใหม้ีการสัมมนาเข้มเพื่อให้นักศึกษาได้น าเสนอผลการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และได้ร่วมกันพิจารณาจนบรรลผุลตามจุดมุ่งหมายของโครงการวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาที่ต้องรวบรวมข้อมลูส่วนท่ี
เพิ่มเตมิใหม่ก็อาจจะมีการนดัหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ีเพิ่มเติมใหม ่
อีกครั้งหนึ่ง 

5) เสนอผลวิทยานิพนธ ์เมื่อนักศกึษาได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเกีย่วกับการวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูลแล้ว 
นักศึกษาเขียนรายงานวิทยานิพนธ์โดยละเอียดตามเค้าโครงวิทยานพินธ์ท่ีได้รับอนุมตัิและตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แล้วเสนอ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ เมื่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบแล้ว นักศึกษาจะต้องเสนอ
วิทยานิพนธ์และบทคัดย่อต่อมหาวิทยาลัยจ านวน 5 ชุด เพื่อมหาวทิยาลัยจะก าหนดวันสอบวิทยานพินธ์ โดยการสอบวิทยานิพนธ ์
จะกระท าในรูปของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจจะเปิดโอกาสให้ผูส้นใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าว 

7.4  การศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาท่ีเลือกเรยีนแผน ข ต้องท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา ที่มิใช่เป็นการท าวทิยานิพนธ์ให้บรรลผุลตามข้อก าหนดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาเข้ารับการสัมมนาเข้ม  
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี ้

1) การเตรียมการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอสิระ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและวิธกีารศึกษาค้นคว้าอิสระ การเขียนโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดจนรูปแบบของการน าเสนอ
เนื้อหาสาระในรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ และส่งโครงการให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2) การเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ     เมื่อนักศึกษาเสนอเค้าโครงวิธีการศึกษาที่ต้องมีการวิเคราะห์  การสังเคราะห์ 
และการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยละเอียดต่ออาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และเพื่อให้ 
การพิจารณาร่วมกันระหวา่งนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงจัดการสัมมนาเข้ม
เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรกึษาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ปรึกษาและพิจารณาร่วมกัน 

3) การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ     เป็นการพิจารณาการศึกษาค้นคว้าอิสระระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาจะน ารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าอิสระและกรรมการสอบ 
เพื่อให้ความเห็นชอบ หากมีการปรับปรุงแก้ไขก็จะเสนอให้นักศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข ผลการแกไ้ขเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอสิระจงึจะถือว่าสอบผ่าน 

7.5  การสอบประมวลความรู้     นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข จะตอ้งเข้าสอบประมวลความรู้ นักศึกษาท่ีสอบผ่านชุดวิชา
บังคับตามหลักสูตร (ไม่นับชุดวิชาเลือกเสร)ี หรือก าลังศึกษาชุดวิชาในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู ้

7.6  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต     นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์
มหาบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อยูร่่วมกัน และร่วมฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเป็นของวิชาชีพ และเพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ ประสบการณ์วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนจรรยาวิชาชีพ  นักศึกษาที่จะเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิตได้ต่อเมื่อสอบผ่านชุดวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว เมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการทั้งสิน้แล้ว จึงจะมสีิทธิขอขึ้นทะเบียน
มหาบัณฑิตต่อไป 

 
 
 

 ตามหลักการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษา 
ทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมมนาเสริม และสัมมนาเข้ม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มปีฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
อาจารย์และหมู่นักศึกษาด้วยกันในอันที่จะร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาของชุดวิชาที่ศึกษาตลอดจน
การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษาจดัท าเพิ่มเติมตามหลักสูตร 
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8.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาจะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าวสัดุการศกึษา ตามรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 
ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

 

รายการ ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ
การศึกษา 

วิชาแกนหรือวิชาเฉพาะ ต่อ 1 ชุดวิชา  9,000 1,500 
ชุดวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนที่ 1 4,500 1,500 
ชุดวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนที่ 2 4,500 - 
ชุดวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนที ่3 4,500 - 
ชุดวิทยานิพนธ์ ขั้นตอนที่ 4 4,500 - 
ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(อัตรานี้ใช้กับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์) 

9,000 1,500 

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(อัตรานี้เฉพาะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เท่านั้น) 

9,000 100 

แก้สัญลักษณ์ I ชุดวิชาวิทยานพินธ์ (แต่ละขั้นตอน) 1,000 - 
แก้สัญลักษณ์ I ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1,000 - 
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต(ทุกสาขาวิชา) 5,000 - 
การอบรมเข้มชุดประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 
(อัตรานี้ใช้เฉพาะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา เท่านั้น ) 

11,000 - 

ลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์* ครั้งละ  1,500 - 
ลงทะเบียนสอบปกป้องการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 1,200 - 
ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้* ครั้งละ  1,500 - 
ลงทะเบียนยกระดับคะแนน ต่อ 1 ชุดวิชา 9,000 - 
ค่าบ ารุงการศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 1,000 - 
ค่าบ ารุงห้องสมุด (ต่อภาคการศึกษา) 1,000 - 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ช าระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) 2,000 - 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร (ช าระครั้งเดียวเมื่อขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่) 

1,000 - 

* ประเภทของการสอบที่นักศึกษาเข้าสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง   
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หมายเหตุ 

1. ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าบ ารุงห้องสมุด ยกเว้น 

การลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ หรือลงทะเบียนอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต เพียงรายการเดียวหรือ

ลงทะเบียนควบคู่กันทั้งสองรายการในภาคการศึกษาใดๆ ให้ช าระเฉพาะค่าบ ารุงการศึกษาเท่านั้น 

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาได้ไม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา 

3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชุดวิชา 89702 ค่าลงทะเบียนเรียน 9,000 บาท ค่าฝึกปฏิบัติ 9,500 บาท ค่าวัสดุ 

1,500 บาท และชุดวิชา 89703 ค่าลงทะเบียนเรียน 9,000 บาท ค่าฝึกปฏิบัติ 4,800 บาท ค่าวัสดุ 1,500 บาท 

 

ค่าปรับกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนด 
ส าหรับระดับปริญญาโท 

1. ค่าปรับกรณีการลงทะเบียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าภายหลังสิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา 
ของแต่ละภาคการศึกษา วันละ 100 บาท นับถึงวันที่ช าระ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา  

2. ค่าปรับกรณีท่ียื่นเรื่องลาพักการศึกษาล่าช้าหลังสิ้นสุดก าหนดการลาพักการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา วันละ 
50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ต่อภาคการศึกษา 
 3. ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าส าหรับชุดวิชาวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายการอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นต้องรอผลการสอบ หรือรอผลค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมรายภาคการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน อัตราค่าปรับ
ลงทะเบียนล่าช้าให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสตูรและการสอน 

 
 1. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย กรณีลงทะเบียนครั้งแรก ชุดวิชาละ 5,000  บาท 
 2. ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ า ชุดวิชาละ  4,500  บาท 
 3. ค่าวัสดุการศึกษา ชุดวิชาละ  1,500  บาท  
 4. ค่าลงทะเบียนสอบซ่อม ชุดวิชาละ  500  บาท 
 5. ค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ  500 บาท 
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท 
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ค่าปรับกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนด 
ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 

 
1. ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนเรียน หรือเพ่ิมชุดวิชาล่าช้าหลังสิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา 

วันละ 100  บาท นับถึงวันที่มาช าระ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อภาคการศึกษา  
2. ค่าปรับกรณีท่ียื่นเรื่องลาพักการศึกษาล่าช้าหลังสิ้นสุดก าหนดการลาพักการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา วันละ 

50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ต่อภาคการศึกษา 
 3. ค่าปรับกรณีการลงทะเบียนสอบซ่อมล่าช้าภายหลังวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อมเกิน 15 วันนับแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย     วันละ 100 บาท    นับถึงวันที่ช าระ  แต่ไม่เกิน 2,000 
บาทต่อภาคการศึกษา 
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2. แนะน าสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเปดิรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดบับัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโทในหลักสูตรแผน ก 

ส าหรับผู้ที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ส าหรับผู้ที่เลือกการศึกษาค้นคว้าอิสระ จ านวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 
สาขาวชิา แขนงวิชา วิชาเอก แผน 

1. ศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน ปฐมวัยศึกษา เปิดรับแผน ข 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสาขาวิชา  ภาษาไทย เปิดรับแผน ข 
02-504 8505-6  คณิตศาสตร์ เปิดรับแผน ข 

  สังคมศึกษา เปิดรับแผน ข 

  ภาษาอังกฤษ เปิดรับแผน ข 

  อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เปิดรับแผน ข 

 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสตูรและการ
สอน 

- - 

2. วิทยาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อสาขาวิชา 02-504-8182-6 
บริหารธุรกิจ - เปิดรับแผน ก/ข  

3. พยาบาลศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อสาขาวิชา 02-504-8037 
การบริหารการพยาบาล - เปิดรับแผน ก 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - เปิดรับแผน ก 

4. มนุษยนิเวศศาสตร์ หมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อสาขาวิชา 02 504 8197-8 
วิทยาการอาหารและโภชนาการ การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เปิดรับแผน ก/ข 

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสาขาวิชา 02 504 
8192-3 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - เปิดรับแผน ก/ข  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เปิดรับแผน ก/ข  

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 เปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาโทหลักสตูร แผน ข ส าหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาค้นคว้าอิสระ แขนงวิชาหลักสูตรและ 
การสอน นอกจากนี้ยังมีหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ แขนงวิชาหลักสตูรและการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบณัฑติทาง
การศึกษาให้มีคณุลักษณะดังนี้ 

1.1  หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑติด้านหลักสูตรและการสอน 
ให้มีสมรรถภาพ 4 ด้าน คือ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นผู้น าในวิชาชีพ และความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ โดย 
ให้มีความสามารถดังนี้ 

1.  วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากล 
2.  แสวงหาความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากลเข้ากับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
3.  ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน 
4.  ช้ีน าความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ตนค้นพบ  

แก่สมาชิกร่วมวิชาชีพ 
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 1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสตูรดังนี้ 
 1.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 
 3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.  เพื่อให้มีคุณลักษณะความเป็นครู มีคณุธรรม เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
2. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

เปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาโทหลักสตูร แผน ก ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ส าหรับ 

นักศึกษาท่ีเลือกการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในแขนงวิชาบริหารธรุกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลติมหาบัณฑิตที่มีคณุลักษณะดังต่อไปนี ้
หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคณุลักษณะดังนี ้
1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูท้างการบริหาร ท้ังด้านทฤษฎีและการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางทฤษฎี สามารถน าไปศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึน้ได้ 
3.  สนองความต้องการของธุรกิจและสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหารของประเทศ 

 
3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

เปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาโทหลักสตูร แผน ก ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ ใน 2 แขนงวิชา คือแขนงวิชา 

การบริหารการพยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน   โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้ 
 3.1 หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 

1.  มีคณุธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ช้ีน าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมีทักษะการตดัสินใจเชิง
จริยธรรมในการบริหารการพยาบาล 

2.  มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการบริหารการพยาบาล และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาล 
3.  สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารการพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริหารทางการ

พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 
4.  มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง 
5.  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจดัการ และสามารถท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการ

พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6.  สามารถท าการวจิัยหรือโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาล ตลอดจนเผยแพรผ่ลการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน 
7.  มีความสามารถในการคดิเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ หรือวิธีแก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาล

ที่ซับซ้อน 
8.  มีทักษาในการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผูเ้กี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ 
 
3.2 หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    

 1.  มีคุณธรรมและจริยธรรมท้ังในการด ารงชีวิตและปฏิบัติงาน เป็นผู้ช้ีน าความถูกต้องและสื่อความคดิที่ดีงามให้กับสังคม และมี
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 2.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้องรวมทั้งระบบสุขภาพ นโยบาลสุขภาพ 
สุขภาวะ และปัญหาสุขภาพของประชาชน 
 3.  มีความสามารถวิเคราะห์ปญัหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุม่บุคคลและชุมชนได้อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบเพื่อ
วางแผนแก้ไขปัญหาที่ซับซ่อนทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
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 4.  สามารถแก้ไขปญัหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรคด์้วยการท าวิจยั จัดท าโครงการแกป้ัญหา/พัฒนาบริการสุขภาพ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาล และเผยแพรผ่ลงานได้อย่างมีมาตรฐาน 
 5.  มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจดัการ และสามารถท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 6.  มีความรับผดิชอบอย่างเต็มที่ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง การศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 7.  มีทักษะในการสื่อสารและการท างานเป็นทีม การร่วมมือกับทีมสขุภาพ ผู้น าชุมชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของผู้ใช้บริการและชุมชน 
 8.  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดท าฐานข้อมลูสุขภาพในชุมชนและค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชม 
 9.  สามารถปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวกลุ่มบุคคลและชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อนบน
พื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคล สังคม และวัฒนธรรมทรัพยากรและภูมิปญัญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

เปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาโทหลักสตูร แผน ก ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ส าหรับนักศึกษาที่เลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ  โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี ้

1. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการคดิวิเคราะหป์ัญหา และสังเคราะห์องค์ความรู้       เกี่ยวกับการจัดการ
ระบบอาหารและโภชนาการที่เกิดขึ้นในหลายมิติ  
2. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตที่มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ มคีวามรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรยิธรรมในวิชาชีพด้านอาหารและ
โภชนาการ  
3. เพื่อผลิตมหาบณัฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการจดัการระบบอาหารและ
โภชนาการ  
4.เพื่อผลิตมหาบณัฑิตที่มคีวามสามารถในการบรูณาการองค์ความรูด้้านการจดัการระบบอาหารและโภชนาการเพื่อพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์  
 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาโทหลักสตูร แผน ก ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ส าหรับนักศึกษา 

ที่เลือกการศึกษาค้นคว้า จ านวน 2 แขนงวิชา คือแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแขนงวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  
โดยมีวตัถุประสงค์ดังนี ้

5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.  ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการเชิงลึก/ขั้นสูง สามารถแก้ไขปญัหาและใช้ทักษะต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
2.  สามารถตดิต่อสื่อสาร ท างานรว่มกับผู้อื่น และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในกลุม่ได้อย่างเหมาะสม 
3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.  มีความรับผดิชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.  มีความรู้ ความสามารถทางทฤษฎีและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.  มีความรู้ความสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปญัหาและสถานการณ์ที่เกดิขึ้นในหลาย

มิติอย่างลึกซึ้ง 
3.  มีความรู้ความสามารถน าองคค์วามรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรมไปพัฒนางานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง 
4.  มีความเป็นผู้น า มนุษยสมัพันธ์ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ความรบัผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกในวิชาชีพท่ี

เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคีวามรับผิดชอบท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งด ี
5.  มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่อุตสาหกรรมอีกท้ังสามารถ

สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมคัร 
1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชรับรอง 
 2.  ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 3.  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษใน
การกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการ
เป็นนักศึกษา 
 

1.1   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
1.1.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 

 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง และ 
 2.  ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 และ 
 3.  เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ 
 4.  มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ป ี

หมายเหตุ 
1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ 
2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาไดโ้ดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบณัฑติศึกษา 
 
1.1.2  แขนงวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
คุณสมบัติของผู้มสีิทธิสมัครเขา้ศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรทีุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและ

ปริญญา และ 
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2. เป็นครูผูส้อน หรือบุคคลที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู ้
 

2.2   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ  แผน ก (วิทยานิพนธ์)  และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชรบัรองและ 
 2.  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  ในระดับคะแนน 4 แต้ม 
 3.  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
 หมายเหตุ    ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3  แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ อาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงานเพียงพอ 
 

2.3  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
2.3.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล    
เปิดรับ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรไีมต่่ ากว่า 2.50  
3.  มีประสบการณด์้านการบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงที่เป็นปัจจุบัน 
5.  มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ท่ีเป็นปัจจบุัน 
6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษาได้ 
หมายเหตุ  กรณีผู้สมคัรมคีุณสมบตัิข้อ 2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อาทิ เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปรญิญาตรีต่ ากว่า 2.50 คณะกรรมการคดัเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี 
 
2.3.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน    
เปิดรับ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
การพยาบาลรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญาตรไีม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
4. มีวุฒิประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสตูรที่สภาการพยาบาลรับรอง 
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน 
6. มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
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2.4  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ  
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

และโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารบัรอง และ   
   2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50   
หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด   

2) ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผล
การศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะก าหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002 ) โภชนาการมนษุย์ หรือชุดวิชา 71412 (20723010 
) อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร หรือชุดวิชาอื่นเพิ่มเติม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด   

 

2.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
2.5.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรหีรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัรับรอง 
2.  มีประสบการณ์การท างานภายหลังจากส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรไีม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้   
4.  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคณุสมบตัิตามข้อ 1) – 3) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสยี หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผดิ หรือกระท าโดย
ประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
2.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปรญิญาตรีไมต่่ ากว่า 2.50 
 3.  มีประสบการณ์การท างานท่ีเกีย่วข้องด้านอุตสาหกรรมอยา่งน้อย 1 ปี และ 
 4.  มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 
 5.  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
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หมายเหต ุ1.ผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 1 , 3 และ 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน 
  2.ส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ดา้นอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิม่เติมตามที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 
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4.  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
1.1 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 
แผน ข 
(1)  โครงสร้างของหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาแกน      1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ค.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ       (6 หน่วยกิต) 
ง.  หมวดวิชาเลือก      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
จ.  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ     (ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต 
(2) รายละเอียดของหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาแกน      1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
21701  การวจิัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
22740  หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 
22741 สัมมนาหลักสตูรและการจดัการเรียนรูร้ะดบัปฐมวัยศึกษา 
วิชาเอกภาษาไทย 
22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 
22746  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 
วิชาเอกคณิตศาสตร ์
22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 
22750  สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
วิชาเอกสังคมศึกษา 
22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 
22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสงัคมศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 
22762  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 
วิชาเอกวิชาอาชีพศึกษาและการงานอาชีพ 
22745  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 
22770  สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพอาชีพศึกษาและการงานอาชีพ 
ค.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ       (6 หน่วยกิต) 
20794  การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
ง.  หมวดวิชาเลือก      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ให้นักศึกษาเลือก  2  ชุดวิชา  จากชุดวิชาต่อไปนี ้
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วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
22742  การบริหารจดัการสถานศกึษาปฐมวัย 
22743  การวัดและประเมินพฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 
22744  การจัดประสบการณส์ าหรับเด็กปฐมวัย 
วิชาเอกภาษาไทย 
22747  การพัฒนาทักษะทางภาษา 
22748  วรรณกรรมท้องถิ่น 
22749  การจัดประสบการณ์การเรียนรูภ้าษาไทย 
วิชาเอกคณิตศาสตร ์
22751  คณิตศาสตร์ประยุกต ์
22752  คณิตศาสตรส์ าหรับคร ู
22753  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิชาเอกสังคมศึกษา 
22755  โลกาภิวัตน์ศึกษา 
22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร์ 
22757  การจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ังคมศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
22763  หลักการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา 
22764  การพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาอังกฤษ 
22765  การจดัประสบการณ์การเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
วิชาเอกวิชาอาชีพศึกษาและการงานอาชีพ 
22771  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพศึกษาและการงานอาชีพ 
หรือเลือกจากชุดวิชาระดับบณัฑติศึกษาของสาขาวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา  
และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ หรือจากชุดวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรนี้ หรือจากชุดวิชาระดับปริญญา
โทของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอยในมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา 
20703  บริบททางการศึกษา 
22742  การจัดการศึกษาส าหรบัผู้เรยีนลักษณะพิเศษ 
จ.  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ    (ไม่นับหน่วยกิต) 
20796  ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสตูรและการสอน 
          เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑติ มีค่าเทียบได้  6  หน่วยกิต   
          โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แตไ่ม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติหลักสูตรและการสอนในภาคการศึกษาสดุท้าย

ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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1.2  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
(1) โครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ    1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
(2) รายละเอียดของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
20505  พื้นฐานวิชาชีพครู 
20506  การพัฒนาหลักสูตรและสือ่การเรียนการสอน 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
20507  วิทยาการการจัดการเรยีนรู้ 
20508  การประเมินและวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
20598  ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบณัฑติหลักสูตรและการสอน 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบณัฑิตหลักสตูรและการสอน 

ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
4.1 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
แผน  ก  แบบ ก 2 
(1)โครงสร้างของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร       
ก. หมวดวิชาเฉพาะ     5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต ) 
ข. วิทยานิพนธ ์       ( 12 หน่วยกิต ) 
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑิต  1 ชุดวิชา ( ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า    ( 42  หน่วยกิต ) 
รายละเอียดของหลักสตูร 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5 ชุดวิชา 
บังคับ 5 ชุดวิชา 
32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการด าเนินงาน 
32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
32726 การจัดการการตลาดและการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
32741 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
32742 การบัญชีเพื่อการจดัการ และการจัดการการเงิน 
ข. วิทยานิพนธ ์ 1 ชุดวิชา     
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32732 วิทยานิพนธ ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ 1 ชุดวิชา 
32734  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑิตบริหารธรุกิจ* 
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ ์
          โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แตไ่ม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติบริหารธุรกิจในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ

การศึกษาเท่านั้น 
 
แผน ข 
(1) โครงสร้างของหลักสตูร 
ก.หมวดวิชาเฉพาะ     6 ชุดวิชา (36หน่วยกิต) 
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ    1 ชุดวิชา (6หน่วยกิต) 
ค.การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า    (42หน่วยกิต) 
รายละเอียดของหลักสตูร       
ก.หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา 
บังคับ5ชุดวิชา 
32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการด าเนินงาน 
32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
32726 การจัดการการตลาดและการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
32741 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
32742 การบัญชีเพื่อการจดัการและการจดัการการเงิน 
และเลือก1ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ตามความถนดัและความสนใจเพื่อให้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง 
32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป 
32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
32743 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน 
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา 
32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
ค.การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 1 ชุดวิชา 
32734  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑิตบริหารธรุกิจ* 
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ ์
          โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แตไ่ม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติบริหารธุรกิจ ในภาคการศึกษาสดุท้ายก่อนจบ

การศึกษาเท่านั้น 
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3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3.1 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 
แผน ก แบบ ก 2 
1) โครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน      2  ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      2  ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาเลือก      1 ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต) 
ง.วิทยานิพนธ ์       (12 หน่วยกิต) 
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ    (ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า  42  หน่วยกิต 
2) รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน       2 ชุดวิชา 
51707  การวิจัยทางการพยาบาล สถิติและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
51708  นโยบายสุขภาพ ระบบสขุภาพ และการบริการ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      2 ชุดวิชา 
51713  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล  
51709  การบริหารระบบบริการการพยาบาล 
ค. หมวดวิชาเลือก       1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี ้
51712  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบรหิารการพยาบาล 
89704  การพยาบาลผูป้่วยเรื้อรังในชุมชน 
ง. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา 
51794  วิทยานิพนธ ์
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ 
51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติพยาบาลศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อน

จบการศึกษาเท่าน้ัน 
 
3.2 โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน 
แผน  ก 
(1)  โครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ค. หมวดวิชาเลือก      1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
ง. วิทยานิพนธ์      1 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ    (ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า 42  หน่วยกิต 
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 (2) รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาแกน      2  ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
51707   การวิจัยทางการพยาบาล สถิต ิและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
89701   นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้น า แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล 
           และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต) 
89702   การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและปฏิบัต ิ
            การพยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชน 1  
89703   วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบตัิการพยาบาล 
            เวชปฏิบัติชุมชน 2  
ค. หมวดวิชาเลือก      1 ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต) 
โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้
89704   การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรงัในชุมชน  
89705   การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
            การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน     
51709   การบริหารระบบบริการการพยาบาล 
51711   การจัดการคณุภาพการพยาบาล  
ง.วิทยานิพนธ ์       (12 หน่วยกิต) 
89798   วิทยานิพนธ ์ 
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 
89799   การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
           เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ ์
           โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แตไ่ม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาคการศึกษา

สุดท้าย ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
 
4. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์
โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร  
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ  
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ 
แผน ก แบบ ก 2 

(1)   โครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา   (24 หน่วยกิต) 
ข. วิทยานิพนธ ์    (12  หน่วยกิต) 
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต    (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า  36 หน่วยกิต 
(2) รายละเอียดหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)  
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71701 (50723001)  การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร  

71702 (50723002)  การจัดการผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บรโิภค 

71703 (50723003)  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

71704 (50723004)  การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 

71798 (50724001)  วิทยานิพนธ ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

71799 (50725001)  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์  

  โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการในภาค
การศึกษาสดุท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 
แผน ข 
(1) โครงสร้างของหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  ชุดวิชา  (30 หน่วยกิต) 
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ      (6  หน่วยกิต) 
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต     (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า  36 หน่วยกิต 
(2) รายละเอียดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา  (30 หน่วยกิต) 

71701 (50723001)  การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 

71702 (50723002)  การจัดการผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บรโิภค 

71703 (50723003)  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

71704 (50723004)  การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

71705 (50723005)  สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 

71797 (50724002)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

71799 (50725001)  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบณัฑติการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

  เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์  

  โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการในภาค
การศึกษาสดุท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5.1  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผน ก   แบบ ก 2 
(1) โครงสร้างของหลักสตูร 
ก.หมวดวิชาเฉพาะ     4 ชุดวิชา (24หน่วยกิต)   
ข.วิทยานิพนธ ์       (12หน่วยกิต)   
ค.การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)   
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า    (36หน่วยกิต)   
รายละเอียดของหลักสตูร       
ก.หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา     
บังคับ 4 ชุดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา       
99703 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์      
99708 ระเบียบวิธีวิจยัและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต ์      
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้       
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
99707 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และการประยุกต ์      
99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไรส้ายและการประยุกต์      
99711 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญส่ าหรับธุรกิจ      
ข.วิทยานิพนธ ์ 1 ชุดวิชา     
99798 วิทยานิพนธ ์      
ค.การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 1 ชุดวิชา     
99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑติเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร*    

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏบิัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาค
การศึกษาสดุท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 

แผน ข 
(1) โครงสร้างของหลักสตูร 
ก.หมวดวิชาเฉพาะ     5 ชุดวิชา (30หน่วยกิต)   
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ    1 ชุดวิชา (6หน่วยกิต)   
ค.การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ  1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)   
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า    (36หน่วยกิต)   
รายละเอียดของหลักสตูร       
ก.หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา     
บังคับ4ชุดวิชาบังคับ4ชุดวิชา       
99703 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์      
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99708 ระเบียบวิธีวิจยัและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต ์      
99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไรส้ายและการประยุกต์      
และเลือก1ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้       
99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
99707 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และการประยุกต ์      
99711 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญส่ าหรับธุรกิจ      
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา     
บังคับ1ชุดวิชา       
99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ      
ค.การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ 1 ชุดวิชา     
99799  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑิตเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร* 

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏบิัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น าผลมาคดิหน่วยกติสะสม 

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบัณฑติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาค
การศึกษาสดุท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 

 

5.2  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แผน  ก แบบ ก 2 
(1) โครงสร้างของหลักสตูร 
ก. หมวดวิชาแกน      2  ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      2  ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
ค. วิทยานิพนธ์         (12 หน่วยกิต) 
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบณัฑติ     (ไม่นับหน่วยกิต)  

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต 
(2) รายละเอียดของหลักสตูร 
ก. หมวดวิชาแกน  2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต) 
97700  การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม 
97701  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) โดยเลือกจากชุดวิชา ต่อไปนี ้
97702  การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมตั ิ
97703  ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยั่งยืน 
97704  เทคโนโลยีและระบบคณุภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร 
97705  การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
ค.  วิทยานิพนธ์  (12  หน่วยกิต) 
97798  วิทยานิพนธ์  
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
97799  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการ 
          ประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษาเท่าน้ัน 

 

แผน ข 
(1) โครงสร้างของหลักสตูร 
ก.  หมวดวิชาแกน      2 ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต) 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     3 ชุดวิชา  (18 หน่วยกิต) 
ค.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ     1 ชุดวิชา  ( 6 หน่วยกิต ) 
ง.  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์มหาบณัฑติ     (ไม่นับหน่วยกิต) 
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่นอ้ยกว่า  36  หน่วยกิต 
(2) รายละเอียดของหลักสตูร 
ก.  หมวดวิชาแกน  2  ชุดวิชา  (12 หน่วยกิต) 
97700  การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม  
97701  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) โดยเลือกจากชุดวิชา ต่อไปนี้ 
97702  การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมตัิ 
97703  ระบบการผลิตบรรจภุัณฑ์อย่างยั่งยืน  
97704  เทคโนโลยีและระบบคณุภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร 
97705  การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม  
ค.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  ชุดวิชา  (6  หน่วยกิต) 
97797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ง.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 
97799  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
          เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์ โดยมีการ 
          ประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 
 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษาเท่าน้ัน 
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5. ขั้นตอนการสมัครเขา้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาใน  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา จะต้องปฏบิัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบเอกสารระเบียบการสมัครฯ 
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (มสธ.บ1) หรือ (มสธ.ป1) 
2. แบบข้อมูลประกอบการคดัเลือกเขา้ศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข) 
3. หนังสือรับรอง (มสธ.บ1-ร) 
 
ขั้นที่ 2 ศึกษาระเบียบการสมัคร 
1. สาขาวิชาและแขนงวิชาที่เปิดสอน 
2. คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผูท้ี่จะสมัครเข้าศึกษาในแตล่ะหลักสูตร 
3. วิธีการกรอกเอกสารการสมัคร 
 
ขั้นที่ 3 เตรียมหลักฐานการสมัคร 
 ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการสมคัรดังนี ้
1. รูปถ่ายสี หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นกันแดด และจะต้องเป็นการถ่ายภาพในครั้งเดียวกัน ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 6 
เดือน ขนาด 1 นิ้ว (2 x 3 ซม) จ านวน 2 รูป ส าหรับตดิเอกสารต่อไปนี้ 
- ติดใบสมคัรเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ.บ1) หรือ (มสธ.ป1)  จ านวน 1 รูป 
- ติดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข) จ านวน 1 รูป 
2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (มสธ.บ1-ร) 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษาจ านวน 2 ฉบับ (ส าเนาปรญิญาบตัร) 
4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีช่ือผู้สมัครปรากฏอยู่ด้วย จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการทั้ง 2 หน้า  ที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
7. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารการสอนทางวิชาการได้  ตามคุณสมบตัิที่สาขาวิชาก าหนด) 
8. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) 
9. ส าเนาหลกัฐานใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบันและส าเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยทีเ่ป็นปัจจุบัน (ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชา) และมีวุฒิประกาศนยีบัตร 
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 
 
เอกสารตาม ข้อ 3–9 ผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้องตรงกับต้นฉบับ โดยเขียนข้อความต่อไปนี้ ด้านหน้ามุมบนขวาของเอกสารแต่ละ
ฉบับ 
 
 
 
 
 
  หากผู้สมัครส่งเอกสารฉบับจริงมาประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของเอกสารเหล่านั้น 
 

ขอรับรองวา่ถกูต้องตามต้นฉบบั และขอใช้เป็นหลกัฐานในการสมคัรจริง 
ลงช่ือ …………………………………………. ผู้สมคัร 

(……………………………………….…) 
(ตวับรรจง) 
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ขั้นที่ 4 กรอกเอกสารการสมัคร 
เอกสารการสมัครที่จะต้องกรอกประกอบด้วย 
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (มสธ.บ1) ส าหรับหลักสูตรปรญิญาโท หรือ (มสธ.ป1) ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
2. แบบข้อมูลประกอบการคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข) 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑติศกึษา  
 

กรณีสมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 1 หลักสูตร ผู้สมัครต้องส าเนาเอกสารใบสมัครให้ครบตามจ านวยหลักสูตรและกรอก
ใบสมัครของแต่ละหลกัสูตรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่อนุญาตให้กรอกใบสมัครรวมกันในใบสมัครเดียวกันเนื่องจากต้องแยกเอกสารใบ
สมัครให้คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรน าไปพิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ หากผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า 1 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น เนื่องจากไม่อนุญาตให้ศึกษาพร้อมกัน 2 
หลักสูตรในระดับเดียวกัน 

  
ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการกรอกใบสมัคร 
 เนื่องจากการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช เป็นการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกโดยใช้
เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเป็นข้อมลูในการพิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการคดัเลือกของแต่ละสาขาวิชาในแตล่ะ
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรฯ จะพิจารณาคัดเลอืกผู้สมัครจากเอกสารใบสมัครโดยตรง 
โดยไม่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครควรกรอกใบสมัครใหค้รบถ้วนสมบูรณใ์นทุกรายการที่ระบุไว้ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแก่คณะกรรมการคัดเลือกในการให้คะแนนผลการคัดเลือก ผูส้มัครที่กรอกใบสมคัรไมส่มบรูณห์รือไม่ครบถ้วน อาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาคดัเลือกเข้าศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สมคัรทุกท่าน โปรดให้ความส าคญัต่อรายละเอียดที่ท่านกรอกใบสมัคร 
เพื่อเป็นประโยชต่อผลการคดัเลือกเข้าศึกษาตามที่ท่านประสงค ์
 

หมายเหตุ   ( 1 ) ในกรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาจากตา่งประเทศเปน็หลักฐานการสมัคร หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่มิได้ระบุใน
ระเบียบการสมัคร ให้ด าเนินการเทียบวุฒิการศึกษานั้นจากฝ่ายเทียบวุฒิการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษามาพร้อมเอกสารการสมัคร มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
      ( 2 ) หากบัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวที่หมดอายทุั้ง 2 หน้ามาพร้อมส าเนา
ใบเหลือง 
      ( 3 ) หากมีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ–ชื่อสกุล  ที่แตกต่างไปจากทีป่รากฎในส าเนาวฒุิการศึกษาที่ใช้
สมัคร ท่านจะต้องส่งส าเนาใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–ชือ่สกุล ใบรับบุตรบญุธรรม แล้วแต่กรณีแนบมาด้วย 
      ( 4 ) เมื่อผู้สมัครได้รับการคดัเลือกเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร หากพบวา่หลกัฐานที่ใชไ้ม่ถูกต้องหรือมีการปลอมแปลง มหาวิทยาลยัจะ
ถอนสถานภาพนักศึกษาและด าเนินการตามกฎหมายในการใช้เอกสารปลอม 
   (5) เนื่องจากจ านวนผู้สมัครของแต่ละปีการศึกษามจี านวนมากผู้สมัครควรแนบเอกสารประกอบการสมัครให้
ครบถ้วนตามจ านวนที่แจ้งใว้ในขั้นตอนที่ 3 หากส่งมาไม่ครบจะท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก เนื่องจากต้องรอให้ผู้สมัครส่งเอกสารมาให้เพิ่มเติม 
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ขั้นที่ 5 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ช าระค่าธรรมเนยีมการสมัครคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนเงิน 500 บาท ด้วยระบบ Pay at Post  ณ ท่ีท าการ
ไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแนบ Slip รายการช าระเงินค่าธรรมเนยีมการสมคัรมาพร้อมเอกสารการสมัคร  1  ฉบับ อีก 1 
ฉบับ ให้เก็บไว้ส าหรับการตรวจสอบ 
 การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มีคา่ธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรละ 500 บาท 
กรณสีมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลายหลักสตูรในปีการศึกษาเดียวกันต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรตามจ านวนหลักสตูรทีส่มคัร 
เช่น สมัครหลักสตูรระดบัปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1 หลักสตูร และสมคัรหลักสตูรปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์อีก 1 หลักสูตร 
รวม 2 หลักสตูรต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครรวม (500 บาท × 2 หลักสูตร) เป็นเงิน 1,000 บาท เป็นต้น 
 การช าระเงินคา่สมัครให้ช าระผ่านไปรษณีย์ Pay at Post ณ ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขทุกแห่งทั้วประเทศ เท่านั้น (มหาวิทยาลยัไมร่ับ
ช าระเป็นไปรษณีย์ธนาณตัิ หรือธนาณัติออนไลน์) และให้แนบ Slip รายการช าระเงินค่าธรรมเนยีมการสมัครมาพร้อมเอกสารด้วย 1 ฉบับ 
ส่วนอีก 1 ฉบับให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับการขอตรวจสอบภายหลัง (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ  ให้ละเว้นการช าระ ณ ที่ท าการไปรษณีย์รับอนุญาตเฉพาะกิจ ซ่ึงจะไม่มีระบบ Online ข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครของท่านส่งให้กับมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นที่ 6 ส่งเอกสารการสมัคร 
 ส่งเอกสารการสมัครและ  Slip  ค่าธรรมเนียมการสมัคร ถึงส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช โดยจดัเรียงล าดับดังนี ้
 ชุดที่  1 
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (มสธ.บ1) หรือ (มสธ.ป1) 
2. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตร) ฉบับท่ี 1 จากท้ังหมด 2 ฉบับ  
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับท่ี 1 จากท้ังหมด 2 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีช่ือผู้สมัครปรากฏอยู่  จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการทั้ง 2 ด้าน  จ านวน 1 ฉบับ  
6. ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมคัร เช่นใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 
7. Slip ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารบัการคัดเลือกผ่านระบบ Pay at Post จ านวน 500 บาท 
 ชุดที่  2 
1. แบบข้อมูลประกอบการคดัเลือกเข้าศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข) 
2. ส าเนาวุฒิการศึกษา (ส าเนาปริญญาบัตร) ฉบับท่ี 2 จากท้ังหมด 2 ฉบับ 
3. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับท่ี 2 จากท้ังหมด 2 ฉบับ 
4. ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมคัร เช่นใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 
5. หนังสือรับรองที่ใส่ซองปิดผนึกเรยีบร้อย 
6. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารการสอน 
ทางวิชาการได้ (ตามทีส่าขาวิชาก าหนด) 
7. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามที่สาขาวิชาก าหนด) 
8. ส าเนาหลักฐานใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบันและส าเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 
และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน (ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชา) และมีวุฒิประกาศนยีบัตร 
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ส าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 
9. เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
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 น าเอกสารทั้งหมด จัดเรียงตามล าดับโดยแยกเป็น 2 ชุด คือ ตามรายการข้างต้น แล้วบรรจลุงในซองบรรจุเอกสารการสมัคร  ส่งไปท่ี
ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยส่งทางไปรษณียภ์ายในเวลาที่ก าหนด ของการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ดูวันท่ีประทับตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั) 
 
 
 
 
ขั้นที่ 7 การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลยัจะส่งหนังสือตอบรับการไดร้ับเอกสารการสมัครให้
ผู้สมคัรรับทราบทางเว็บไซต์ และทางไปรษณีย์ 
 
ขั้นที่ 8 การแจ้งผลการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลยัจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบ  2  ช่องทาง คือ 1) ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th  ตามวันท่ีก าหนดในการรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา และ2) ทางไปรษณียภ์ายหลังการประกาศผลทางเว็บไซตป์ระมาณ 1 สัปดาห์  หากผูส้มัครไม่ได้
รับแจ้งผลการคดัเลือกภายในเวลา  2  สัปดาห์หลังจากประกาศผล ให้ผู้สมัครติดต่อส านักบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
(ฝ่ายทะเบยีนและวดัผลบณัฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-5047560-4) 
 
 
 
 

 

6.  ตัวอย่างใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 
 ผู้สมคัรต้องกรอกข้อความและรหสัทุกข้อให้สมบูรณ์ชัดเจน  โดยเขยีนตัวบรรจงหรือพิมพ์ดดี  ข้อความที่ให้กรอกเป็น
ภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพใ์หญ่ในช่องที่เตรียมไว้ให้ช่องละ  1  ตัวอักษร  ส าหรับรายระเอียดของ 
รหัสต่างๆ  และข้อมลูที่ต้องใช้กรอก  โปรดศึกษาจากภาคผนวก  ก  ข  ค  และ  ง 

 

เพ่ือป้องกันการสูญหายของเอกสารการสมัคร ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครและเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงแขนงวิชาหรือวิชาเอกภายหลังการสมัครไม่ได้ 

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

หลักสูตรปริญญาโท 
ปีการศึกษา  2560 

 
ค าชี้แจง   1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน 
              2. โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 
 ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ตั้งแต่  ภาคต้น  ปีการศึกษา   2560  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
1.ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

2. หลักสูตรที่สมัคร 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

   สถานภาพนักศึกษา   เอกสารประกอบการสมัคร      ครบ      ไม่ครบ ขาด    

  สามัญ  (01)    ใบปริญญาบัตร              ใบรายงานผลการศึกษา 

  ทดลองเรียน  (02)    ส าเนาทะเบียนบ้าน         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

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

2.4 แผนการศึกษา       แผน ก วิทยานิพนธ์  (2)       แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ  (3) 
 

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 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

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

 

  เพศ     หญิง (F)   ชาย  (M)  สถานภาพ     โสด     สมรส     หม้าย     หย่าร้าง 
  วันเดือนปีเกิด....................................................... อายุ..............ปี.................เดือน (นับถึง 15 ก.ย. ของปีการศึกษาที่สมัคร) 
  จังหวัดที่เกิด......................................................... ประเทศที่เกิด............................................................. 
  เชื้อชาติ................................................................ สัญชาติ...................................................................... 
  ศาสนา................................................................. อาชีพ......................................................................... 
  สถานที่ออกบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................... วันที่หมดอาย…ุ…………………………….. 

2 

   

       ที่อยู่ของผู้สมัคร   ที่อยู่ของผู้รับฝาก ชื่อผู้รับฝาก (กรณีฝากส่งต่อ).......................................................................... 
   ชื่อสถานทีต่ิดต่อเช่นบริษัท/ห้างร้าน/คอนโด............................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่......................................................................................... 
   หมู่บ้าน.................................................................................. ซอย.......................................................................................... 
   ถนน......................................................................................     ต าบล/แขวง............................................................................. 
   อ าเภอ/เขต............................................................................. จังหวัด...................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย์....................................................................... ประเทศ.................................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์บ้าน............................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 

   เครือข่ายให้บรกิารโทรศัพท์มือถือ         AIS       DTAC      TRUE MOVE        อื่นๆ 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.......................... 

ชุดที ่ 1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 
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     6.1 ค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย) ตามใบวุฒิการศึกษา   

   6.2 ช่ือเต็มของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

   6.3 ช่ือย่อของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

   6.4 คะแนนเฉลีย่สะสม  .  

   6.5 วัน เดือน ปี .  ที่ส าเร็จการศึกษา 

   6.6 ช่ือสถาบันการศึกษาตามทีป่รากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

     

   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 

     

     

     

     

9. การช าระเงิน 
   

 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 

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

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

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

 
 

10.  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

11.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ลงช่ือ………………………………….……….ผู้สมัคร 

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

4 
ชุดที่  1 

ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบ 
              การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผูส้มัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
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แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปริญญาโท
 ปีการศึกษา 2560 

 

 
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 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
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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…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
   ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………..………………………… 
5.3 วิชาเอก………………………………………………………………… 5.4 วิชาโท…………………………………………………………………………….……….… 
5.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………..……………….. 5.6 คณะที่ส าเร็จการศึกษา……………………………………………………..……….… 
5.7 วัน เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา……………………..…..………5.8 ช่ือสถาบันการศึกษา……………….……….…………………………………..……… 

2 
ชุดที่  2 

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 



38 
 
 
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 (ระบุ)……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5 

ผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีคาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มหรือพิมพ์ในกระดาษ A4 เพ่ิมเติม 
และแนบท้ายแบบฟอร์มการสมัคร เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
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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……..……… 

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

6 

ให้เลือก 1 จาก 4 ประเด็นต่อไปนี้ 

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

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

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

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

  4. การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน/นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นใหม่/องค์ความรู้ใหม่ จากสิ่งที่ผู้อื่นสร้างไว้
ก่อนแล้ว หรือจากความคิดริเร่ิมของผู้พัฒนา โดยมุ่งให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างใดอยา่งหนึ่งได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 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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ใบสมัครเข้าศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา  2560 

 
ค าชี้แจง   1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน 
            2. โปรดพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 
  ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ต้ังแต่  ภาคต้น  ปีการศึกษา   2560  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

1.ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร 

2. หลักสูตรที่สมัคร 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

 เอกสารประกอบการสมัคร 

         ครบ 

         ไม่ครบ ขาด    ใบปริญญาบัตร               ใบรายงานผลการศึกษา 

   ส าเนาทะเบียนบ้าน          ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

มสธ. ป1 

 
รปูถา่ย 1 

นิว้ 

2.1  สาขาวิชา   ศึกษาศาสตร์  
2.2  แขนงวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

 

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

1.3 เลขประจ าตัวประชาชน      
 

1.4 เลขหนังสือเดินทาง            (กรณีที่มี) 

 

 

 

ส าหรับบันทึกประวัติผู้สมัคร 
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ที่อยู่ท่ีท างาน 
 

 
 
 

 

  เพศ       หญิง   ชาย  สถานภาพ     โสด     สมรส     หม้าย     หย่าร้าง 
  วันเดือนปีเกิด....................................................... อายุ..............ปี.................เดือน (นับถึง 1 ก.ค. ของปีการศึกษาที่สมัคร) 
  จังหวัดที่เกิด......................................................... ประเทศที่เกิด............................................................. 
  เชื้อชาติ................................................................ สัญชาติ...................................................................... 
  ศาสนา................................................................. อาชีพ......................................................................... 
  สถานที่ออกบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................... วันที่หมดอาย…ุ…………………………….. 

 

2 

   

        ที่อยู่ของผู้สมัคร    ที่อยู่ของผู้รับฝาก 
   ชื่อสถานที่ติดต่อเชน่บริษัท/ห้างร้าน/คอนโด.............................................................................................................................  
   ชื่อ   ผู้รับฝาก (กรณีฝากส่งตอ่-ถ้ามี)............................................................................................................................................ 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่........................................................................................... 
   หมู่บ้าน.................................................................................. ซอย............................................................................................ 
   ถนน......................................................................................     ต าบล/แขวง............................................................................... 
   อ าเภอ/เขต........................................................................... จังหวัด....................................................................................... 
   รหัสไปรษณีย์..................................................................... ประเทศ..................................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์บ้าน.............................................................. โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
   E-mail Address……………………………………………………………………………………………………..………….. 
* หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใชใ้นการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใชจ้ัดสนามสอบให้กบันักศึกษา  
   โดยอัตโนมัต ิ
 

 

 

   ชื่อสถานที่ท างาน......................................................................................................................................................................... 
   เลขที่.................................................................................... หมู่ที่.......................................................................................... 
   ซอย..................................................................................... ถนน.......................................................................................... 
   ต าบล/แขวง......................................................................... อ าเภอ/เขต............................................................................... 
   จังหวัด................................................................................. รหัสไปรษณีย์........................................................................... 
   เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดตอ่.................................................................................................................................................... 
   ต าแหน่งปัจจุบนั.......................................................................................................................................................................... 
   บัตรประจ าตัวข้าราชการเลขที่............................สถานที่ออกบัตรข้าราชการ.................................วันหมดอายุ.......................... 
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    6.1 ค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย) ตามใบวุฒิการศึกษา   

   6.2 ช่ือเต็มของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

   6.3 ช่ือย่อของวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

   6.4 คะแนนเฉลีย่สะสม  .     

   6.5 วัน เดือน ปี .  ที่ส าเร็จการศึกษา   

   6.6 ช่ือสถาบันการศึกษาตามทีป่รากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) 

     

   6.7 ประสบการณ์การท างานตามที่สาขาวิชาก าหนด ในคณุสมบตัิเฉพาะของผูส้มัคร คือ  

 
 

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

 
 
 
 

 

 
6. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 
 
 

 
 
 

 

 
 

7. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 

วันที่ทดสอบ สถาบันที่ทดสอบ คะแนนรวม 

   
   

   
   

8. ความสามารถอ่ืนๆ 
 

ความสามารถ สถาบันที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ คะแนนรวม คะแนน
เต็ม 

     

     

     

     

9.  การช าระเงิน 
   

 
 
 

3 

 

 

 

 

 

ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

 

 

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

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

   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ระบุจังหวัด…………………………..……………… เล่มที่/เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ............................................ 
                                                                     วันท่ี………………………………  ผู้รับเงิน ................................................... 
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 11.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความท่ีข้าพเจ้ากรอกใน 
มสธ.ป1 พร้อมท้ังหลักฐานท่ีใช้สมัครท้ังหมด ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากข้อความข้างต้นน้ีไม่เป็นความจริงเพียงข้อหน่ึงข้อใดหรือ
หลักฐานใดท่ีใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอน
สภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่า
วัสดุการศึกษาท่ีได้ช าระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่ว่ากรณีใด และข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรียกค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

11.2 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทุกประการ 
 

10.  รายละเอียดเพิ่มเติม 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.  ค ารับรองของผู้สมัคร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้สมัคร 
                (…………………………………………) 
        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................................................................................................... 
 
 
 

4 ชุดที่  1 
ใบสมัครเข้าศึกษา 

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและเอกสารประกอบ 
              การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผูส้มัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
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แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 ปีการศึกษา 2560 

 

 

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

 

ข้อ 2. หลักสูตรที่สมัคร 

 

ข้อ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 

 

2.1  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.2  แขนงวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

มสธ. ป1-ข 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 

ช่องนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

    ครบ 

    ไม่ครบ ขาด    ใบปริญญาบัตร               ใบรายงานผลการศึกษา 
 

 

ส าหรับสาขาวิชาพิจารณา 

3.1  ปัจจุบนัประกอบอาชีพ ........................................................ต าแหน่ง ............................................................................ 
ทีอ่ยู่ท่ีท างาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………… 

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

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

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
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ข้อ 4. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาและ/หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สถานศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ยสะสม 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

ข้อ 5. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร 

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

5.1 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5.2 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย…………………………………………………………………….…………………………………………….……… 
   ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3 วิชาเอก……………………………………………………..………….5.4 วิชาโท…………………………………………………………………….……… 
5.5 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………………….………5.6 คณะที่ส าเร็จการศึกษา………………………….……………………….… 
5.7 วัน เดือน ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา………………..………….……5.8 ชื่อสถาบันการศึกษา……………….……………………...……….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

    ต าแหน่ง            สถานที่ท างาน          ระยะเวลาที ่   ลักษณะงาน 
      ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

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

2 
ชุดที่  2 

แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
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ข้อ 7. ความสามารถพิเศษ (จากการท างาน) 

 

ข้อ 8. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร (โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด) 

.

 
8.1 ผลงานด้านวิชาการ / ด้านบทความ / ต ารา / เอกสารการสอน    (ระบุด้วยว่าท าคนเดียวหรือร่วมกับคนอื่น ปีทีจ่ัดท า จัดพิมพ์ สถานทีพ่ิมพ์)    (ควรส่ง
ตัวอยา่งงานมาด้วย) 
(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)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

3 ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
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ข้อ 9. ความรู้ ความช านาญพิเศษ (โปรดแนบหลักฐาน) 

 

ข้อ 10. รายละเอียดเพิ่มเติม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกรอกแบบข้อมูลประกอบการคัดเลอืกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้ เปน็ความจริงทุกประการ 

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

(1)   ภาษาอังกฤษ        ด ี       ปานกลาง        พอใช้ 

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

4 

 
   10.1  เงินท่ีใช้ในการศึกษา ไดม้าจาก (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
           ทุนหน่วยงานต้นสังกัด    ส่วนตัว     บิดามารดา      
           คู่สมรส       ญาติ                  การกู้ยืม              อื่นๆ 
   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.......................................................................................................................  

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 
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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………………………………………………………………….……………………. 
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     3. ประโยชน์ที่หน่วยงานหรือสังคมจะได้รับภายหลังส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาของผู้สมัคร 

 

    4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 
 

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

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นเอกสารปกปิด  มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากท่านผู้รับรอง  กรุณาใส่
ซองปิดผนึกหนังสือรับรองฉบับนี้  แล้วมอบให้ผู้สมัคร  เพ่ือส่งพร้อมใบสมัคร 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ก 
รหัสที่ใช้ในการกรอกใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   (มสธ.บ1) และ (มสธ.ป1) 

 
 

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 - - 

  การศึกษานอกระบบ 20906 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20916 
   20906 บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
20926 

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20706 - - 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและ

การสอน 
20502 - - 

วิทยาการจัดการ 30 บริหารธุรกิจ 30106 - - 
บริหารรัฐกิจ 30206 รัฐประศาสนศาสตร์ 30216 

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

  การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 50126 
  บริหารโรงพยาบาล 50136 

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

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60126 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 70 วิทยาการอาหารและโภชนาการ 70206 การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 70216 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 90 ส่งเสริมการเกษตร 90116 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 90126 

สหกรณ์ 90206 - - 
การจัดการการเกษตร 90306 การจัดการทรัพยากรเกษตร 90316 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 96 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 96106 - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 96206 - - 
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ภาคผนวก ข 
ค าน าหน้าชื่อ – ชื่อยศ 

 

ชื่อเต็ม ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 
ทหารบก 
พลเอก 
พลโท 
พลตร ี
พันเอก 
พันโท 
พันตร ี
ร้อยเอก 
ร้อยโท 
ร้อยตร ี
ว่าท่ีร้อยตร ี

 
พล.อ. 
พล.ท. 
พล.ต. 
พ.อ. 
พ.ท. 
พ.ต. 
ร.อ. 
ร.ท. 
ร.ต. 

- 

 
Gen. 
Lt.Gen. 
Maj.Gen. 
Col. 
Lt.Col. 
Maj. 
Capt. 
Lt. 
Sublt. 

- 

 
จ่าสิบเอก 
จ่าสิบโท 
จ่าสิบตร ี
สิบเอก 
สิบโท 
สิบตร ี
พลทหาร 
ทหารกองประจ าการ 
นักเรียนนายร้อย 
นักเรียนนายสิบทหารบก 

 
จ.ส.อ. 
จ.ส.ท. 
จ.ส.ต. 
ส.อ. 
ส.ท. 
ส.ต. 
พลฯ 

- 
- 
- 

 
SM 1 
SM 2 
SM 3 
Sgt. 
Cpl. 
Pfc. 
Pvt. 

- 
- 
- 

ทหารเรือ 
พลเรือเอก 
พลเรือโท 
พลเรือตร ี
นาวาเอก 
นาวาโท 
นาวาตร ี
เรือเอก 
เรือโท 
เรือตร ี

 
พล.ร.อ. 
พล.ร.ท. 
พล.ร.ต. 
น.อ. (ช่ือ) ร.น. 
น.ท. (ช่ือ) ร.น. 
น.ต. (ช่ือ) ร.น. 
ร.อ. (ช่ือ) ร.น. 
ร.ท. (ช่ือ) ร.น. 
ร.ต. (ช่ือ) ร.น. 

 
Adm. 
Vadm. 
Radm. 
Capt. 
Cdr. 
LCdr. 
Lt. 
Lt.JG. 
SubLt. 

 
พันจ่าเอก 
พันจ่าโท 
พันจ่าตร ี
จ่าเอก 
จ่าโท 
จ่าตร ี
พลทหาร 
นักเรียนนายเรือ 
นักเรียนจ่าทหารเรือ 

 
พ.จ.อ. 
พ.จ.ท. 
พ.จ.ต. 
จ.อ. 
จ.ท. 
จ.ต. 
พลฯ 

- 
- 

 
CPO 1 
CPO 2 
CPO 3 
PO 1 
PO 2 
PO 3 

- 
- 
- 

ทหารอากาศ 
พลอากาศเอก 
พลอากาศโท 
พลอากาศตร ี
นาวาอากาศเอก 
นาวาอากาศโท 
นาวาอากาศตร ี
เรืออากาศเอก 
เรืออากาศโท 
เรืออากาศตร ี

 
พล.อ.อ. 
พล.อ.ท. 
พล.อ.ต. 
น.อ. 
น.ท. 
น.ต. 
ร.อ. 
ร.ท. 
ร.ต. 

 
ACM 
AM 
AVM 
Gp.Capt. 
Wg.Cdr. 
Sqn.Ldr. 
Flt.Lt. 
Flg.Off 
Plt.Off 

 
พันจ่าอากาศเอก 
พันจ่าอากาศโท 
พันจ่าอากาศตร ี
จ่าอากาศเอก 
จ่าอากาศโท 
จ่าอากาศตร ี
พลทหาร 
นักเรียนนายเรืออากาศ 
นักเรียนจ่าอากาศ 

 
พ.อ.อ. 
พ.อ.ท. 
พ.อ.ต. 
จ.อ. 
จ.ท. 
จ.ต. 
พลฯ 

- 
- 

 
FS 1 
FS 2 
FS 3 
Sgt. 
Cpl. 
LAC 

- 
- 
- 
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ต ารวจ 
พลต ารวจเอก 
พลต ารวจโท 
พลต ารวจตร ี
พันต ารวจเอก 
พันต ารวจโท 
พันต ารวจตร ี
ร้อยต ารวจเอก 
ร้อยต ารวจโท 

 
พล.ต.อ. 
พล.ต.ท 
พล.ต.ต. 
พ.ต.อ. 
พ.ต.ท. 
พ.ต.ต. 
ร.ต.อ. 
ร.ต.ท. 

 
Pol. Gen. 
Pol.Lt.Gen. 
Pol.Maj.Gen. 
Pol.Col. 
Pol.Lt.Col. 
Pol.Maj. 
Pol.Capt. 
Pol.Lt. 

 
ร้อยต ารวจตร ี
นายดาบต ารวจ 
จ่าสิบต ารวจ 
สิบต ารวจเอก 
สิบต ารวจโท 
สิบต ารวจตร ี
พลทหารต ารวจ 
- 

 
ร.ต.ต. 
น.ต. 
จ.ส.ต. 
ส.ต.อ. 
ส.ต.ท. 
ส.ต.ต. 
พลฯ 
- 

 
Pol.Sob.Lt. 
Pol. Sob.Sgt.Maj. 
Pol.Sgt.Maj. 
Pol. Sgt.  
Pol.Cpl. 
Pol.L/C. 
Pol.Const. 
- 
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ภาคผนวก ค 
วุฒิการศึกษา พร้อมชื่อย่อภาษาไทยและชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

 
ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

          วุฒิการศึกษาปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยตลอดจน
วิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศท้ังของรัฐและ
เอกชน ที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว 
รวมทั้งหลักสตูรการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ต่างประเทศท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได้เทียบความรู้ให้แล้ว ใช้ช่ือย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามชื่อปริญญานั้น 
การศึกษาบัณฑิต 
การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑติ 
เกษตรศาสตรบัณฑิต 
ครุศาสตรบณัฑติ 
ครุศาสตรบณัฑติ (พยาบาลศึกษา) 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑติ 
นิติศาสตรบณัฑิต 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 
บริหารธรุกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพพยาบาลศาสตรแ์ละผดุงครรภ์ชั้นสูง 
ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาลศาสตร ์
ประกาศนียบตัรครูเทคนิคขั้นสูง 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
แพทยศาสตรบัณฑิต 
พุทธศาสตรบณัฑติ 
ภูมิสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
วารสารศาสตรบณัฑติ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
กศ.บ. 
ออ.บ. 
กษ.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 
ค.อ.บ. 
คศ.บ. 
ท.บ. 
ทล.บ 
ทษ.บ. 
น.บ. 
นศ.บ. 
บธ.บ. 
บช.บ. 
ป.พ.ส. 
ป.พย. 
ปท.ส. 
พย.บ. 
พ.บ. 
พธ.บ. 
ภ.สถ.บ. 
ภ.บ. 
รป.บ. 
ร.บ. 
ว.บ. 
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ)์ 

 
 
 
 
 
 
B.Ed. 
B.I.D. 
B.Ag. 
B.Ed. 
B.E. 
B.I.Ed. 
B.H.Econ. 
D.D.S. 
B.Tceh. 
B.Ag.Tech. 
LL.B. 
B.A. (Communication Arts) 
B.B.A. 
B.Acc. 
Dip. in Nursing Science 
Dip.in.N.EQU BN. 
Dip.in.H.T.T HIGHER DIP TECH. 
B.N.S. 
M.D. 
B.A. 
B.L.A. 
B.Sc.in Pham. 
B.P.A. 
B.A. (Political Science) 
B.A. 
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ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ศาสนศาสตรบัณฑติ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
ศิลปบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบณัฑติ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (พยาบาล) 
ศิลปศาสตรบณัฑติ (รัฐศาสตร)์ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
เศรษฐศาสตรบณัฑติ 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณัฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
สถิติศาสตรบัณฑติ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต 
สัตวแพทยศาสตรบณัฑติ 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
อักษรศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วท.บ. 
วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข)
วศ.บ. 
ศน.บ 
ศป.บ 
ศ.บ. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. (พยาบาล) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์ 
ศษ.บ. 
ศ.บ. 
ส.ส.บ. 
สถ.บ. 
สต.บ. 
สม.บ. 
สส.บ. 
ส.พ.บ. 
ส.บ. 
อ.บ. 
อส.บ. 

B.Sc. 
B.S. (Nursing & Midwifery) 
B.Sc.B.Eng. 
B.A. 
B.F.A. 
B.F.A. 
B.A. 
B.A. (Nursing) 
B.A. (Political Science) 
B.Ed. 
B.Econ. 
B.Ag.Ext.Coop. 
B.Arch. 
B.S. (Statistics) 
B.A. 
B.S.W. 
D.V.W. 
B.P.H. 
B.A. 
B.Ind.Tech.  
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ภาคผนวก ง 
อาชีพ 

 

ชื่ออาชีพ ชื่ออาชีพ 
ไม่ประกอบอาชีพ 
พระ 
นักบวช/ครูสอนศาสนา 
เกษตรกร (ชาวไร ่ชาวนา ชาวสวน และชาวประมง) 
นักศึกษา 
นักการเมือง 
สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พนักงานธนาคาร 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน (เอกชน) 
ลูกจ้างประจ าในสถานประกอบการของรัฐ หรือเอกชน 
ลูกจ้างช่ัวคราวในสถานประกอบการของรัฐ หรือเอกชน 
รับจ้างท่ัวไป 
ข้าราชการพลเรือน (ประจ าการ) 
ข้าราชการบ านาญ/บ าเหน็จ 
เจ้าหน้าท่ีปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภาจังหวัด/สภาเขต 
คร–ูอาจารย์ (ราชการ) 
คร–ูอาจารย์ (เอกชน) 
แพทย–์พยาบาล (ราชการ) 
แพทย–์พยาบาล (เอกชน) 
ทหาร 
ต ารวจ 
นิติกร/ทนายความ/ผู้พิพากษา/อัยการ 

เภสัชกร 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุข/ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข 
นักข่าว/สื่อมวลชน/นักจัดรายการวิทยุ/โทรทัศน ์
ช่างภาพ 
นักวิชาการ 
นักวิจัย 
นักออกแบบ 
นักวิทยาศาสตร ์
นักสังคมสงเคราะห/์พัฒนาชุมชน 
นักธุรกิจ/ผู้ประกอบธรุกิจส่วนตัว 
ค้าขาย 
นักร้อง/นักแสดง 
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม/วิทยากร 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
มัคคุเทศก์ 
วิศวกร 
สถาปนิก 
มัณฑนากร 
เลขานุการ 
บรรณารักษ/์พนักงานห้องสมุด 
สมุห์บญัชี 
สจ๊วต/แอร์โฮสเตส 
นักบิน 
เทศบาล 
กรณไีม่มีอาชีพใดๆ ตามรายการขา้งต้น 
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ภาคผนวก จ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  การลงทะเบียนเรียน 
และการเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา 

---------------------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
หลักการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ และหมวด ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   อธิการบดีโดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๓ วันที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงประกาศหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้  
 
  ข้อ ๑   การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาตามประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาที่เริม่เข้าศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
  ข้อ  ๒  ในประกาศนี้ 
  “นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับปรญิญาโท และระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบณัฑติศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่เปิด
หลักสตูรการเรยีนการสอนในระดบับัณฑิตศึกษา 
  “ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
  “ค่าบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องช าระเป็นรายภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน ในระบบหน่วยกิตปกต ิ
  “ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัส าหรับระบบหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย  ตาม
หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  “ค่าลงทะเบียน” หมายความว่า ค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตามรายภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนลาพัก
การศึกษาระหว่างศึกษา ค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพหลังลงทะเบยีนครบโครงสรา้งของหลักสูตร ค่าขึ้นทะเบียนมหาบณัฑติ 
ค่าลงทะเบียนสอบปกป้องวิทยานพินธ์/ดุษฎีนิพนธ์  ค่าลงทะเบยีนสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคณุสมบัติ 

“ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย” หมายความว่า ค่าลงทะเบยีนเรยีนรวมคา่วัสดุการศึกษาเป็นรายชุดวิชาเฉพาะนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
  “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาทุกหลักสูตรในระบบงานทะเบยีนและวดัผลระดบับัณฑิตศึกษา 
  “ค่าวัสดุการศึกษา” หมายความวา่ ค่าสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ในระบบหน่วยกิตปกติ 
ได้แก่ เอกสารชุดวิชา ประมวลสาระชุดวิชา เอกสารคัดสรรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรายการเอกสารการสอนประจ าชุดวิชาของแต่ละ
หลักสตูรในระดับบณัฑิตศึกษา  
  “ค่าธรรมเนียมแรกเข้า” หมายความว่า ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมท่ี่เรียกเก็บจากนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตร ช าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าศึกษา 
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  “ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาตลอด
หลักสตูรที่เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาใหม่ระดับปรญิญาโททุกหลักสตูรและนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางการบริหาร
การศึกษา ช าระครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่ผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา 
  “ค่าบ ารุงห้องสมุด” หมายความวา่ ค่าบ ารุงห้องสมดุที่ช าระเป็นรายภาคการศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในระบบหน่วย
กิตปกติ เฉพาะนักศึกษาระดบัปรญิญาโททุกหลักสตูร และนักศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑติทางการบริหารการศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าช้า” หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติมกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสตูรลงทะเบียนล่าช้ากว่าท่ีก าหนดตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวด ๑  
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบยีนของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 
  ข้อ ๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ 
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร หากผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่าหนึ่งหลักสูตร มหาวิทยาลัย
อนุญาตให้ศึกษาได้เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น 
 นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา   
 นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีความจ าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาพร้อม
ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการลาพักการศึกษา การต่ออายสุถานภาพ 
และการคืนสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  
 
   ข้อ ๔  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนภายในก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศกึษาตามที่
ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย      
  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ต้องช าระคา่บ ารุงการศึกษาและค่าบ ารุงห้องสมุดมาพร้อมกับการ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ตามระบบหน่วยกิตปกติหรือระบบหน่วยกติเหมาจ่ายแล้วแต่กรณี และ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกต้องช าระค่าวสัดุการศึกษาของชุดวิชานั้นมาพร้อมกบัการลงทะเบยีนเรยีนด้วย 

                
  ข้อ ๕ การลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่

นับหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชุดวิชา แต่ไม่เกินสองชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชาวิทยานิพนธ์  และดุษฎีนิพนธ์ 
  
  ข้อ ๖ การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาค
การศึกษาปกตไิดไ้ม่น้อยกว่า สามหน่วยกิต แต่ไม่เกินหกหน่วยกิต  เว้นแต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเห็นชอบให้ลงทะเบยีนเกิน
กว่าหกหน่วยกิตได้แตต่้องไม่เกินเก้าหน่วยกิต 
  การลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชาดุษฎีนพินธ์ นักศึกษาท่ีสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วสามารถลงทะเบยีนเรียนชุดวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาปกติไดไ้ม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต แต่ไมเ่กินสิบสองหน่วยกิต  
    
   ข้อ ๗  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยัอาจเปดิการเรียนการสอนภาคการศึกษา 
พิเศษส าหรบัการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ปีละไมเ่กินหนึ่งครั้ง  ในชุดวิชาหรือกิจกรรม ดังน้ี 
  (๑) ชุดวิชาวิทยานิพนธ์หรือชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอสิระ   
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  (๒) การสอบประมวลความรู้   
  (๓) การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพ 
 
   การเปิดชุดวิชาหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑติศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
   ข้อ ๘  นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษต้องลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และต้องช าระค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าบ ารุงหอ้งสมุดตามอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชวา่ด้วยการเงินและทรัพยส์ิน 
 

ข้อ  ๙  นักศึกษาท่ีได้รับผลการประเมินชุดวิชาใดเป็นอักษรระดับคะแนน B หรือ C  
แล้ว มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดับคะแนนในชุดวชิานั้น  ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นโดยระบุว่าเป็นการสอบเพื่อ
ยกระดับคะแนน ตามระยะเวลาการลงทะเบยีนที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั และต้องช าระค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่าบ ารงุ
การศึกษา และค่าบ ารุงห้องสมุดตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้ก าหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชวา่ด้วยการเงินและทรัพยส์ิน 
 
 ข้อ ๑๐   นักศึกษาท่ีศึกษาครบตามโครงสร้างหน่วยกิตส าหรับระบบลงทะเบียนปกติ หรือศึกษาครบตามโครงสร้าง
หน่วยกิตส าหรับระบบเหมาจ่ายทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วแต่ยังไมส่ าเรจ็การศึกษา ต้องช าระค่าบ ารงุการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาตามอตัราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิได้ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน 
 ข้อ ๑๑ นักศึกษาผู้ใดซึ่งสอบผ่านชุดวิชาตามหลักสูตรและไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และประสงค์จะสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้ลงทะเบียนสอบภายในระยะเวลาทีผู่้อ านวยการส านักบณัฑิตศึกษาก าหนดแตต่้องไม่เกินวันสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาผู้นั้น 
 
 ข้อ ๑๒ นักศึกษาท่ีศึกษาครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และสอบผ่านชุดวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
หรือดุษฎีนิพนธ์ แล้ว  แตไ่ดล้งทะเบียนเพื่อแก้สญัลักษณ์  I   เป็นการล่วงหน้าส าหรับชุดวิชาวิทยานพินธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หรือดุษฎีนิพนธ์ในภาคการศึกษาถดัไป ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และมหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียน
ชุดวิชานั้นให้แก่นักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเป็นกิจกรรมอื่น 
 
  ข้อ ๑๓  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์หรือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีความจ าเปน็ต้องให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยไม่เป็นไปตามก าหนดตาม 
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  

 นักศึกษาผู้ใดมีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาเพือ่รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักบัณฑติศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษา ท้ังนี้ ต้องช าระ
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ค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษาตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยส์ินได้ก าหนดตามขอ้บังคับ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชวา่ด้วยการเงินและทรัพยส์ิน 

 

หมวด ๒ 
 การเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง การโอน และการถอนชุดวิชา  

 
  ข้อ ๑๕  นักศึกษาท่ีประสงค์จะเพิม่ชุดวิชา ให้ยื่นค าร้องขอเพิ่มชุดวชิาต่อผู้อ านวยการส านักบณัฑิตศกึษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และต้องช าระค่าลงทะเบียนเพิม่ชุดวิชา  ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินได้ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัย   ธรรมาธริาชว่าด้วยการเงินและทรพัย์สิน  

การเพิ่มชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ เมือ่นักศึกษาได้ช าระค่าลงทะเบียนชุดวิชาครบถ้วนและ 
ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 
 

  ข้อ ๑๖  นักศึกษาท่ีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาใด ให้ยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียนต่อผู้อ านวยการส านักบณัฑิตศึกษาภายในวันสดุท้ายของการเพิ่มชุดวิชาตามปฏิทินการศึกษาของภาค
การศึกษานั้น  
 
  นักศึกษาท่ีประสงค์การขอเปลีย่นแปลงชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแตไ่ม่ได้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชุดวิชาล่าช้าได้ แต่ต้องไมเ่กนิวันสุดท้ายของ 
การจัดสัมมนาเสริมครั้งแรกของชุดวิชานั้นๆ  พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นแปลงชุดวิชาล่าช้าตามอตัราที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเงินและทรัพยส์ิน  และให้น าความในข้อ ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๗ ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยประกาศไมเ่ปิดการเรยีนการสอนชุดวิชาใดในภาคการศึกษาปกติใดภายหลังจากท่ี
นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานั้น และให้นักศึกษาผู้นั้นเปลีย่นแปลงการ
ลงทะเบียนเป็นชุดวิชาอื่นที่เปดิการเรียนการสอนในภาคการศึกษานัน้  
   ในกรณีที่ภาคการศึกษาใดไม่มีชุดวิชาใดที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรยีนให้เป็นไปตามหลักสตูร  
ที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษา ให้คืนคา่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นให้แกน่ักศึกษาผู้นั้น  ถ้าภาคการศึกษานั้นไม่มีชุดวิชาอื่นให้ลงทะเบียนเรยีน
ได้อีก ให้ถือว่าเป็นการลาพักการศกึษาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา 
 

  ข้อ ๑๘  นักศึกษาท่ีประสงค์จะถอนชุดวิชาใดให้ยื่นค าร้องขอถอนชุดวิชานั้นต่อผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั  การขอถอนชุดวิชาในกรณีที่ไมไ่ด้เกดิจากความผดิพลาดในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  ไมส่ามารถเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าวสัดุการศึกษาในชุดวิชาที่ขอถอนได้ 
  ในกรณีที่นักศกึษาประสงคจ์ะถอนชุดวิชาทั้งหมดทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาใด  ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา
และช าระค่าลงทะเบียนลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น 
 



63 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ 

 
ข้อ ๑๙  มหาวิทยาลัยเปดิให้ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษปีละหนึ่งครัง้  โดยมีระยะเวลาการลงทะเบียนที่ก าหนดใน

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

   ข้อ ๒๐ นักศึกษาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคพเิศษ ให้ลงทะเบียนไดเ้ฉพาะชุดวิชาหรือลงทะเบยีนในเรื่อง 
ดังนี ้

(๑) ชุดวิชาวิทยานิพนธ์  
(๒) ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
(๓) การสอบประมวลความรู้   
(๔) การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพ 

 

  ข้อ ๒๑  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนภาคพิเศษ ต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าบ ารุงห้องสมดุ
ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยส์ินได้ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน 
 

ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนชุดวชิาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุด 
วิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาพิเศษไดไ้ม่น้อยกว่า สามหน่วยกติ แต่ไม่เกินหกหน่วยกิต   
  

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

 

ข้อ ๒๓ นักศึกษาซึ่งไมไ่ดล้งทะเบยีนเรียนชุดวิชาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาระดับบณัฑติศกึษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าภายในเวลาการลงทะเบยีนเรยีนล่าช้าตามที่ผูอ้ านวยการส านักบณัฑติศึกษาก าหนด โดยยื่นค าร้องขอลงทะเบยีน
ล่าช้าต่อผู้อ านวยการส านักบัณฑติศึกษา และช าระค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนลา่ช้า  ทั้งนี้
ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยส์ินได้ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน 
 นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนชุดวชิาปกติล่าช้าเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นไมเ่คยลงทะเบียน
เรียนในชุดวิชานั้นและใหค้ืนค่าลงทะเบียนชุดวิชานั้นหรือค่าธรรมเนยีมการลงทะเบียนล่าช้าที่เรียกเกบ็หรือน าส่งแล้วให้แก่นักศึกษา  
 

  ข้อ ๒๔ นักศึกษาท่ีลงทะเบยีนสอบปกป้องวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ จะลงทะเบียนล่าช้าได้ไม่เกินวนัท่ีจัดสอบ  
โดยนักศึกษาจะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนสอบล่าช้าตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้ก าหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเงินและทรัพยส์ิน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี     ๑๕   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
              ลงนาม      ปราณี  สังขะตะวรรธน์ 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ี สังขะตะวรรธน์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
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ส าหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล 

1) ปีการศึกษา/ภาค   2560/1     
2) เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  13 หลัก (โปรดระบ)ุ................................................................................... 
3) ค าน าหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล   นาย/นาง/นางสาว/ชั้นยศ...................................................................................... 

4) สาขาวิชาที่สมัคร  (โปรดระบุตัวเลข  2  หลัก)      

5) แขนงวิชาที่สมัคร (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้าไม่มีหรือท าโปรแกรมไม่ไดใ้ห้ใส่ศูนย์ห้าตัว)   

6) วิชาเอก(ถ้ามี) (โปรดระบุตวัเลข  5  หลัก ถ้าไม่มีหรือท าโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้าตัว)      
7) จ านวนเงินค่าสมัครที่ต้องช าระ       500  บาท   
 
 
 
 

โปรดอ่านระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโดยละเอียดก่อนสมัครเรียน 
ช าระค่าธรรมเนียมและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 
ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร 
 
 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

ตู้ ป.ณ. 55 ที่ท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลักสี ่ 
กรุงเทพฯ 10210  

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

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

จิตวิทยา 
20806 - - 

  การศึกษานอกระบบ 20906 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 20916 
   20906 บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
20926 

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20706 - - 
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและ

การสอน 
20502 - - 

วิทยาการจัดการ 30 บริหารธุรกิจ 30106 - - 
บริหารรัฐกิจ 30206 รัฐประศาสนศาสตร์ 30216 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 50 - - บริหารสาธารณสุข 50117 
  การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 50127 
  บริหารโรงพยาบาล 50137 

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

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60126 
มนุษยนิเวศศาสตร์ 70 วิทยาการอาหารและโภชนาการ 70206 การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 70216 
รัฐศาสตร์ 80 - - การเมืองการปกครอง 80000 

การเมืองการปกครองท้องถิ่น 80001 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 90 ส่งเสริมการเกษตร 90116 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 90126 

สหกรณ์ 90206 - - 
การจัดการการเกษตร 90306 การจัดการทรัพยากรเกษตร 90316 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 96 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 96106 - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 96206 - - 
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ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ก่อนส่งใบสมัคร 

 
อย่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม 

อย่าปลอมแปลง–หลกัฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 
 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน้ัน 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครทุกคน 

โดยส่งไปตรวจสอบตามสถาบัน 
หรือหน่วยงานที่ให้วุฒิการศึกษาหรือออกเอกสารฉบับน้ัน 

หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมวุฒิการศึกษา  
หรอืเอกสารหลักสตูรเหล่าน้ัน 

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/
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ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วิศวธีรานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะผู้จัดท า 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายย่ิง  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา 
นางสาวอรสา  อดิเรกผลิน   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา 
นางสาวณัฐชริยาน์  สุขสาขา  นักวิชาการศึกษา 
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โปรดตรวจสอบ และเรียงล าดับเอกสารในการสมัคร 
 

 
ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารการสมัครทั้งหมดอยา่งละเอยีด  และจัดเรียงล าดับโดยแยกเป็น  2  ชุด   

ก่อนส่งไปยังมหาวิทยาลัย 
ชุดที่  1                  เรียบร้อย 

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาปริ้นจากใบสมัครออนไลน์ หรือกรอกด้วยลายมือ (มสธ.ป1)   

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

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

4. ส าเนาทะเบียนบ้านด้านที่มีช่ือผู้สมัครปรากฏอยู่  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) หรือ (มสธ.ป1-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 าหรับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน) 

9. เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 รายการข้างต้น        

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

หากท่านมิได้ปฏิบัติตามนี้  อาจมีข้อผิดพลาดในเอกสารการสมัครจนอาจเป็นเหตุให้ท่าน 
พลาดโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


