
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
-------------------------- 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า  จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือ
กระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน 
3.  มีสัญญาการจ้างงานการปฏิบัติงานจากโรงเรียน 
4.  มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา 
 

2. เอกสารใบสมัคร 
  1. Download ใบสมัครฯ ได้ฟรี ทางเว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต” ตั้งแต ่วันที่ 15 -31 กรกฎาคม 2562 
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 2. ขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
10 แห่ง ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ล าปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา และ
นครนายก หรือที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) มสธ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 15 -31 กรกฎาคม 
2562 
 

3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
การจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ 2 ทาง ดังนี้ 

 1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  น าเอกสารทุกฉบับบรรจุซองเอกสารน าส่งที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบ
วงจร อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ตึกหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)  
หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 
500 บาท โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วส่งเอกสารการสมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 -31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้  
หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย โดยพิจารณาจาก
วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 

4. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นของผู้สมัคร 
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตอบรับการได้รับเอกสารใบสมัครให้ผู้สมัครทราบทาง  www.stou.ac.th  คลิกที่ 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่
ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562   
เท่านั้น และหากผู้สมัครไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในช่วงเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่พิจารณาใบสมัครและ
จะไม่คืนค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศกึษา  ส านักบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ตู้ ปณ. 55 
 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี ่
 กรุงเทพฯ 10210                        
  ( ส่งเอกสารการสมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง) 
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5. การแจ้งผลการคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกท่ี “การสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร ภายในวันที่  19 สิงหาคม 2562 และมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา
จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์  ภายหลังประกาศผลทาง website ประมาณ 2 สัปดาห์  
 

6. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับเอกสารแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

และลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปพร้อมใบแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และเอกสาร
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้
แล้วเสร็จภายใน  วันที่ 31 สิงหาคม 2562  หากพ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่และลงทะเบียนเรียน จะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผล
การคัดเลือกไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มสธ. พิจารณาเป็นรายกรณี 
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
        

                                      ลงนามแล้ว ประสาท  สืบค้า 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 


