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ให้เลือก 1 จำก 4 ประเด็นตอ่ไปนี ้

  1. กำรวิจัย  หมำยถึง  กำรค้นคว้ำหำควำมรู้หรือค ำตอบในเรื่องที่สนใจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือ โดยมุ่งเนน้กำรวิจัยที่มีขอบเขตจ ำกัดไม่
กว้ำงขวำงมำกเกินไป มีจ ำนวนตัวแปรที่ศึกษำ และกลุ่มตัวอย่ำงไม่มำก  

 ดังนั้นกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระประเภทวิจัยจึงเปน็กำรศกึษำที่มีลักษณะส ำคัญดังนี้คือ 
1.1 เป็นกำรศึกษำเพ่ือมุ่งแสวงหำค ำตอบส ำหรับปัญหำใดปัญหำหนึง่ 
1.2 เป็นกำรศึกษำเพ่ือมุ่งค้นหำค ำอธิบำยส ำหรับปรำกฏกำรณ์ใดปรำกฏกำรณ์หนึง่ หรือ 
1.3 เป็นกำรศึกษำเพ่ือมุ่งแสวงหำข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  2. กำรสังเครำะห์ทฤษฎีหรืองำนวิจัย หมำยถึง กำรรวบรวมทฤษฎีและงำนวิจัยที่มีอยู่ มำอธิบำยสรุปตำมประเด็นที่ต้องกำร โดยค ำนึงถึงขอบเขตใน
เชิงปริมำณว่ำทฤษฎีและผลงำนวิจัยเหล่ำนั้นมีจ ำนวนมำกพอหรือไม่ รวมทั้งขอบเขตในเชิงคุณภำพว่ำทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่น ำมำศึกษำนั้นเป็นที่เช่ือถือ
ยอมรับมำกน้อยเพียงใด ผู้วิจัยต้องมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ และสำมำรถมองเห็นควำมสัมพันธ์ของทฤษฎีและงำนวิจัยเหล่ำนั้นได้ 

  3. คู่มือและเอกสำร/หนังสือทำงวิชำกำร หมำยถึง กำรเขียนและเรียบเรียงเอกสำรเสนอเรื่องรำว/ควำมรู้ ที่ได้กล่ันกรองอย่ำงรอบคอบเป็นระบบ 
ผ่ำนกำรตรวจคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ มีกำรใช้ภำษำที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  4. กำรพัฒนำต้นแบบช้ินงำน/นวัตกรรม หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์หรือกำรประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใดส่ิงหนึง่ข้ึนใหม่/องคค์วำมรู้ใหม่ จำกส่ิงที่ผู้อื่นสร้ำง ไว้
ก่อนแล้ว หรือจำกควำมคิดริเริ่มของผู้พัฒนำ โดยมุ่งให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

 ทั้ง 4 ประเดน็จะตอ้งจัดท ำเป็นโครงกำรโดยมีหัวข้อต่อไปนี ้
1. ช่ือโครงกำรวิจัย 
2. หลักกำรเหตุผล 
3. วัตถุประสงค ์
4. วิธีกำรศึกษำ / วิธีกำรด ำเนินกำร 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

ผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการวิจัยท่ีคาดว่าจะเสนอเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแบบฟอรม์หรือพมิพ์ในกระดาษ A4 เพิ่มเติม 
และแนบท้ายแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเขา้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

ชุดที่  2 
แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก 



มสธ.บ1 - ร 

1.1 ต ำแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
1.2 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งปัจจุบัน…………………………………..…….ป…ี……………………………….เดือน 

 

 

 
 
 

หนังสือรับรอง 
 

 ผู้สมัครช่ือ (นำย, นำง, นำงสำว)……………..………………………นำมสกุล……………………………..……….…………………… 
สมัครหลักสูตรระดับ………………………………………………..…………สำขำวิชำ………………………..………………………….……… 
แขนงวิชำ……………………………………………..………….……………….วิชำเอก……………………………….…………………….……… 
 ผู้รับรองช่ือ (นำย, นำง, นำงสำว)………………….………………………..นำมสกุล……………………………….…….……...……. 
ต ำแหน่ง……………………………………………………สถำนท่ีท ำงำน……………………………………………….….………………….…… 
……………………………………………………………………………………………..โทรศัพท์………………………………….……………..……. 
ควำมสัมพันธ์กับผู้สมัคร…………………………………………………………………………………….…………….…………………….…..… 
ระยะเวลำท่ีรู้จักกับผู้สมัคร………………………ปี…………………..เดือน ขอรับรองผู้สมัครในด้ำนต่ำงๆ ต่อไปนี้ 

     1. หน้าท่ีการงานของผู้สมัคร 

     2. คุณลักษณะของผู้สมัคร 

คุณลักษณะ         ดีเด่น        ดีมาก      ดี      ปานกลาง 
 
1. ควำมประพฤติ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2. มนุษยสัมพันธ์…………………………………………………………………………….…………………………….…………………………….………………… 
3. ควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………. 
4. ควำมขยันหมั่นเพียร……………………………………………………………………………………………………………....……………………….………… 
5. กำรรักษำระเบียบวินัย…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……….. 
6. ควำมอดทน……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………… 
7. ควำมเป็นผู้น ำ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………….. 
8. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ………………………………………………………………………………….………………...……………………….……. 
9. ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูล……………………………………………………………………………………………...……………………….… .. 
10. สติปัญญำ……………………………………………………………………………………………………….………………...……………………….…………… 
11. ควำมรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………. 
12. ควำมคิดริเร่ิม……………………………………………………………………………………………………………………...……………………….…………. 
13. ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้……………………………………………………………………………………………...………………………….. 
14. ควำมสำมำรถในกำรเขียน……………………………………………………………………………………………………….....……………………….……. 
15. ควำมสำมำรถในกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น…………………………………………………………………………………………………………….……. 
16. ควำมสำมำรถในกำรน ำหลักกำรและวิธีกำรใหม่ๆ มำใช้ในงำน………………………………………………………………….……………………. 



2 
มสธ.บ1 - ร 

 

     3. ประโยชน์ท่ีหน่วยงานหรือสังคมจะได้รับภายหลังส าเร็จการศึกษา จากการศึกษาของผู้สมัคร 

 

    4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 
 

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

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนี้ถือเป็นเอกสำรปกปิด  มหำวิทยำลัยขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้รับรอง  กรุณำใส่ซอง
ปิดผนึกหนังสือรับรองฉบับนี้  แล้วมอบให้ผู้สมัคร  เพื่อส่งพร้อมใบสมัคร 
 

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

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



โปรดตรวจสอบ และเรียงล าดับเอกสารในการสมัคร 
 

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครทั้งหมดอย่ำงละเอียด  และจัดเรียงล ำดับโดยแยกเป็น  2  ชุด  ก่อนส่งไปยังมหำวิทยำลัย 
ชุดท่ี  1                   เรียบรอ้ย 

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

2. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ส ำเนำปริญญำบัตร) จ ำนวน 1 ฉบับ        

3. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) จ ำนวน 1 ฉบับ        

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนด้ำนที่มีช่ือผู้สมัครปรำกฏอยู่  จ ำนวน 1 ฉบับ       

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

6. ส ำเนำเอกสำรอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกำรสมัคร เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)    

7. Slip ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกผ่ำนระบบ  Pay @ Post จ ำนวน  500  บำท    
ชุดท่ี  2 
1. แบบข้อมูลประกอบกำรคัดเลือกเข้ำศกึษำระดับบัณฑิตศึกษำ (มสธ.บ1-ข) หรือ (มสธ.ป1-ข)    

2. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ส ำเนำปริญญำบัตร) จ ำนวน 1 ฉบับ        

3. ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) จ ำนวน 1 ฉบับ        

4. ส ำเนำเอกสำรอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกำรสมัคร เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)    

5. หนังสือรับรองที่ใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อย          

6. ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมรู้ภำษำอังกฤษ ในระดับที่สำมำรถศึกษำเอกสำรกำรสอน     
     ทำงวิชำกำรได้ (ตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด) 

7. ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นกำรใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด)    

8. ส ำเนำหลกฐำนใบประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งที่เป็นปจัจุบนัและส ำเนำ    
หลักฐำนกำรเป็นสมำชิกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย (ส ำหรับสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ ทั้ง 2 แขนงวิชำ) 
มีวุฒิประกำศนียบัตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงเวชปฏิบัติทั่วไป (กำรรักษำโรคเบื้องต้น)  
(ส ำหรับสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ แขนงวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน) 

9. เอกสำรอืน่ๆ นอกเหนอืจำก 8 รำยกำรข้ำงต้น         
 

บรรจุเอกสารการสมัคร  ชุดท่ี  1  1 - 7 และ ชุดท่ี  2  1 - 9   ลงในซองบรรจุเอกสารการสมัคร  พร้อมระบุเลขท่ีค่าธรรมเนียม
การสมัครท่ีช าระผา่นระบบ  Pay @ Post ด้านหลังซอง 
 หากท่านมิได้ปฏิบัติตามน้ี  อาจมีขอ้ผิดพลาดในเอกสารการสมัครจนอาจเป็นเหตุให้ท่านพลาดโอกาสเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

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

โปรดอ่านระเบียบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโดยละเอียดก่อนสมัครเรียน 
ช าระค่าธรรมเนียมและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกภายใน 30 มิถุนายน 2560 

 
 
 

ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร 
 

ฝ่ำยทะเบียนและวดัผลบัณฑิตศึกษำ ส ำนักบัณฑิตศึกษำ  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

ตู้ ป.ณ. 55 ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210  

(ส่งเอกสำรกำรสมัครระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ...........................................................)  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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

 



รหัสส าหรับกรอกแบบฟอร์มช าระค่าสมัครเรียน 

สาขาวิชา สาขาวิชา แขนงวิชา แขนงวิชา วิชาเอก วิชาเอก 
ศิลปศำสตร์ 10 สำรสนเทศศำสตร์ 10106 - 00000 

นิเทศศำสตร ์ 15 นวัตกรรมกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและกำร
ปกครองทอ้งถิน่ 

15206 - 00000 

  กำรบูรณำกำรกำรสื่อสำร 15306 - 00000 
  กำรบริหำรกิจกำรสื่อสำร 15406 - 00000 
ศึกษำศำสตร์ 20 บริหำรกำรศึกษำ 20306 - 00000 
  กำรแนะแนวและกำรปรึกษำเชิง

จิตวิทยำ 
20806 - 00000 

  กำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึษำตำม
อัธยำศัย 

20906 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึษำตำม
อัธยำศัย 

20916 

   20906 บริหำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 

20926 

  เทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ 20706 - 00000 
  - 00000 วิทยำศำสตร์ศึกษำ 20296 
วิทยำกำรจัดกำร 30 บริหำรรัฐกิจ 30206 รัฐประศำสนศำสตร์ 30216 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 50 - 00000 กลุ่มวิชำบริหำรสำธำรณสุข 00000 

  กลุ่มวิชำบริหำรโรงพยำบำล 00000 
  กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม 50127 

เศรษฐศำสตร์ 60 - 00000 เศรษฐศำสตร์ 60116 
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 60126 

รัฐศำสตร์ 80 - 00000 กำรเมืองกำรปกครอง 80000 
กำรเมืองกำรปกครองท้องถ่ิน 80001 

เกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 90 ส่งเสริมกำรเกษตร 90116 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 90126 
  สหกรณ์ 90206 - 00000 

 

 


