สาหรับบันทึกประวัติผู้สมัคร

ใบสมัครเข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก
ปี การศึกษา 2562

เลขทีใ่ บสมัคร

ส่ วนที่ 1

มสธ. อ1

ช่ องนีเ้ ฉพาะเจ้ าหน้ าที่
เอกสารประกอบการสมัคร
ครบ
ไม่ครบ ขาด
ใบปริ ญญาบัตร
ใบรายงานผลการศึกษา
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

รู ปถ่าย 1 นิ้ว

คาชี้แจง 1. โปรดกรอกข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้และลงรหัสในกรอบสี่ เหลี่ยมให้ถูกต้องและชัดเจน
2. โปรดพิมพ์หรื อเขียนด้วยตัวบรรจง
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ตั้งแต่ ปี การศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.คานาหน้ าชื่อ-ชื่อ-ชื่ อสกุล ของผู้สมัคร
1.1 คานาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาไทย
1.2 คานาหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ

1.3 เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
1.4 เลขที่หนังสื อเดินทาง

(กรณี ที่มี)

2. หลักสู ตรทีส่ มัคร
2.1 สาขาวิชา……………………………………………………………………………….……………........ …………..
2.2 แขนงวิชา………………………..……………………………………………………..………………………………
2.3 วิชาเอก………………………………………………..……………………………………………………………….
2.4 แบบการศึกษา
แบบที่ 1.1
แบบที่ 2.1
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
เพศ

หญิง

ชาย

สถานภาพ

โสด

สมรส

หม้าย

หย่าร้าง

วันเดือนปี เกิด....................................................... อายุ..............ปี .................เดือน (นับถึง 1 ก.ค. ของปี การศึกษาที่สมัคร)
จังหวัดที่เกิด......................................................... ประเทศที่เกิด.............................................................
เชื้อชาติ................................................................ สัญชาติ......................................................................
ศาสนา................................................................. อาชีพ.........................................................................
สถานที่ออกบัตรประจาตัวประชาชน...................................................... วันที่หมดอายุ………………………………..

4. ทีอ่ ยู่ทใี่ ช้ ในการติดต่ อกับมหาวิทยาลัย (สาคัญ ต้ องกรอกข้ อมูล)
ที่อยูข่ องผูส้ มัคร

ที่อยูข่ องผูร้ ับฝาก

ชื่อสถานที่ติดต่อเช่นบริ ษทั /ห้างร้าน หมู่บา้ น คอนโด.....................................................................................................................
ชื่อผูร้ ับฝาก (กรอกเฉพาะกรณี ฝากส่ งต่อ-ถ้ามี)..............................................................................................................................
เลขที่.................................................................................... หมู่ที่.............................................................................................
หมู่บา้ น.................................................................................. ซอย.............................................................................................
ถนน...................................................................................... ตาบล/แขวง..................................................................................
อาเภอ/เขต............................................................................. จังหวัด..........................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................................... ประเทศ.........................................................................................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น.........................................โทรศัพท์มือถือ...................................(กรุณาใช้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้เนื่องจากเป็ นช่องทางแจ้งข่าวสารจากมหาวิทยาลัย)
E-mail Address……………………………………………………………………………………………………..……………..
* หมายเหตุ จังหวัดที่อยู่ที่ใช้ ในการติดต่ อกับมหาวิทยาลัย จะเป็ นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยใช้ จัดสนามสอบให้ กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ

5. ทีอ่ ยู่ทที่ างาน
ชื่อสถานที่ทางาน.............................................................................................................................................................................
เลขที่.................................................................................... หมู่ที่..............................................................................................
ซอย..................................................................................... ถนน..............................................................................................
ตาบล/แขวง........................................................................ อาเภอ/เขต.....................................................................................
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...............................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ......................................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบนั ..............................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวข้าราชการเลขที่............................สถานที่ออกบัตรข้าราชการ.....................................วันหมดอายุ..........................
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6. วุฒิการศึกษาทีใ่ ช้ สมัคร
6.1 คานาหน้าชื่อ-ชื่อสกุล ตามใบวุฒิการศึกษา
6.2 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษา
6.3 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย
6.4 คะแนนเฉลี่ยสะสม

.

6.5 วัน/เดือน/ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
6.6 ชื่อสถาบันการศึกษาตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา
6.7 ประสบการณ์การทางานตามที่สาขาวิชากาหนด ในคุณสมบัติเฉพาะของผูส้ มัคร คือ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งดังกล่าว (นับถึง 1 กรกฎาคม ของปี การศึกษาที่สมัคร)……….………..รวมเวลา…………ปี ………..….เดือน

7. ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
วันทีท่ ดสอบ

สถาบันทีท่ ดสอบ

คะแนนรวม

8. ความสามารถอืน่ ๆ
ความสามารถ

สถาบันทีท่ ดสอบ

วันทีท่ ดสอบ

คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
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9. รายละเอียดเพิม่ เติม
9.1 เงินที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจาก (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
ทุนหน่วยงานต้นสังกัด
ส่วนตัว
บิดามารดา
คู่สมรส
ญาติ
การกูย้ มื
อื่นๆ
9.2 ท่านรับรู ้ขอ้ มูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จากสื่ อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
แผ่นพับ
หนังสื อพิมพ์...............................
SMS
วิทยุ
โทรทัศน์
เพื่อน/ญาติ
อินเทอรเน็ต
ป้ ายโฆษณา
อื่นๆ ……………………………
9.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผสู ้ มัครมีใช้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
คอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ และมีอินเทอร์เน็ต
เครื่ องเล่น VCD
เครื่ องเล่น DVD
โทรศัพท์มือถือที่ติดต่ออินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ Note Book
อื่นๆ..................................................
9.4 สาหรับผูพ้ ิการ สภาพความพิการทางร่ างกาย (ถ้ามี)
ความพิการทางการมองเห็น.....................................................................................................................
ความพิการทางการได้ยนิ หรื อการสื่ อความหมาย.....................................................................................
ความพิการทางกายหรื อความเคลื่อนไหว...................................................................................................

10. การชาระเงิน
Pay at Post เลขที่............................................................... วันที่.................................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มที่/เลขที่ใบเสร็ จรับเงิน ........................................ วันที่.........................................
ศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ. ระบุจงั หวัด…………………… เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ................................วันที่.................................

11. คารับรองของผู้สมัคร
11.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ขา้ พเจ้ากรอกใน มสธ.บ1
พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ หากข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อหนึ่งข้อใดหรื อหลักฐาน
ใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรื อเป็ นหลักฐานปลอม หรื อมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็ น
นักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งคืนเงินค่าบารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้
ชาระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่วา่ กรณี ใด และข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรี ยกค่าเสี ยหายจากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
11.2 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็ นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………….(เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ)
วันที่………เดือน………………………พ.ศ……………

ลงชื่อ……………………………………….ผูส้ มัคร
(………………………………………)
วันที่..…..…..เดือน………………….พ.ศ…………..

5

แบบข้ อมูลประกอบการคัดเลือก
เข้ าศึกษาระดับปริญญาเอก
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ปี การศึกษา 2562
มสธ.อ1 - ข.

ช่ องนีส้ าหรับเจ้ าหน้ าที่
เลขทีใ่ บสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

ครบ

รู ปถ่ าย
1 นิว้

ไม่ ครบ ขาด...................................

ข้ อ 1. หลักสู ตรทีส่ มัคร
1.1 หลักสู ตร..........................................................................................… 1.2 แขนงวิชา.................................................................................
1.3 วิชคาเอก……………………………………………………………….1.4 แบบทีศ่ ึกษา
แบบที่ 1.1..แบบทีศ่ ึกษา
แบบที่ 2.1

ข้ อ 2. คานาหน้ า - ชื่อ - ชื่ อสกุล - ของผู้สมัคร

ข้ อ 3. รายละเอียดเกีย่ วกับผู้สมัคร
3.1 เพศ……… 3.2 วัน/เดือน/ปี เกิด………………………3.3 อายุ………..ปี …………เดือน (นับถึงวันเปิ ดภาคการศึกษาแรก)
3.4 จังหวัดทีเ่ กิด………………………….………… 3.5 ประเทศ………………………......................………..…
3.6 เชื้อชาติ……………..3.7 สัญชาติ…………… 3.8 ศาสนา………………… 3.9 สถานภาพ [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่ า
3.10 อาชีพ………………..…………..…. 3.11 ตาแหน่ งงานปัจจุบัน…………………………………………………………….......
3.12 ชื่อสถานทีท่ างาน……………………………………………………..................เลขที…
่ ……………ถนน.............................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ ทที่ างาน ..................................................โทรสาร......................................มือถือ.................................................................
ทีอ่ ยู่ทบี่ ้ าน เลขที…
่ …………หมู่ท.ี่ .......หมู่บ้าน.......................................…ซอย......................……ถนน................................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์
3.13 หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน................................................................………...............…..3.14 โทรสาร………………...................………..
3.15 E-mail: address ……………………………………………………………………...………………………………………………….
3.16 เลขประจาตัวประชาชน
ออกบัตร ณ ทีว่ ่ าการอาเภอ…………………………………………………….บัตรหมดอายุวนั ที…
่ ….………………………………...
3.17 เลขประจาตัวข้ าราชการ/พนักงาน……………………………………………………..เลขที…
่ …………………………...…………….
ออกโดย………………………………………………………………….บัตรหมดอายุวนั ที…
่ ……………………………………….....
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ข้ อ 4. ประวัติการศึกษาตั้งแต่ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
วุฒิการศึกษา

วิ ชาเอก

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา

คะแนนเฉลีย่
สะสม

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

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

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

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

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

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

ข้ อ 5. วุฒิการศึกษาทีใ่ ช้ สมัคร (แนบหลักฐานประกอบ)
5.1 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ใช้สมัครเข้าศึกษา..………………………………………………………………………….
5.2 ชื่อย่อของวุฒิการศึกษา ภาษาไทย……………………………………………………………………………………………………...
ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………..
5.3 วิชาเอก(ถ้ามี)……………………………………………………..
5.4 แผนการศึกษาที่ศึกษา  แผน ก ทาวิทยานิพนธ์
 แผน ข ทาสารนิพนธ์/ศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.5 คณะที่สาเร็จการศึกษา…………………………………………....5.6 ชื่อสถาบันการศึกษา......…………………………………………
5.7 ปี ที่สาเร็จการศึกษา……………………………………………….5.8 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………………………
5.9 ชื่อเรื่ องวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ในระดับปริ ญญาโทที่ได้จดั ทา...........................………………………………………….
 วิทยานิพนธ์ เรื่ อง………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เรื่ อง……………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7

ข้ อ 6. วุฒิการศึกษาอื่นๆ (ถ้ ามี)
6.1 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท  หรื อสูงกว่า.………….………………………………………………..
6.2 ชื่อสถาบันการศึกษาตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา ………………………………………………………………………………
6.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………….6.4 ผลของการสอบวิทยานิพนธ์…………………………………………………..
6.5 วัน เดือน ปี ที่สาเร็ จการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………….
6.6 ชื่อเต็มของวุฒิการศึกษาอื่นๆ (ถ้ามีเพิม่ เติม)..………….………………………………………………………………………………….
6.7 ชื่อสถาบันการศึกษาตามที่ปรากฏในใบแสดงวุฒิการศึกษา ตามข้อ 6.6..………………………………………………………………….
6.8 คะแนนเฉลี่ยสะสม………………………………6.9 วัน เดือน ปี ที่สาเร็ จการศึกษา……………………………………………………..

ข้ อ 7. ประสบการณ์การทางาน (ตามลาดับเวลา จากอดีต - ปัจจุบัน)
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน

ลักษณะงาน

ที่ปฏิ บตั ิ งาน

ข้ อ 8. ความสามารถพิเศษทีเ่ กีย่ วข้ องกับหลักสู ตรทีส่ มัครเข้ าศึกษา
(1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ข้ อ 9. ผลงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับหลักสู ตรทีส่ มัคร (โปรดกรอกข้อมูลโดยละเอียด กรณีผลงานทางวิชาการให้เขียนในรู ปบรรณานุกรม)
9.1 ผลงานวิจยั (ระบุดว้ ยว่าทาคนเดียวหรื อร่ วมกับผูอ้ ื่น) (แนบบทคัดย่อมาด้วย)
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.2 หนังสื อ / ตารา /บทความทางวิชาการ / เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน / สิ่ งประดิษฐ์หรื อนวัตกรรมต่างๆ
(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.3 การได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษา (ระบุตาแหน่ง ชื่ อคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง ช่วงระยะเวลาทางาน )
พ.ศ.
ชื่อตาแหน่งในคณะกรรมการ
ชื่อคณะกรรมการ
ชื่ อหน่วยงาน

โปรดแนบสาเนาหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร(ถ้ามี)
9.4 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
พ.ศ.

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

โปรดแนบสาเนาหลักฐานมาพร้อมใบสมัคร
(โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมถ้าที่ว่างที่เว้นไว้ไม่เพียงพอ)

ชื่ อหน่วยงานที่ให้รางวัล
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ข้ อ 10. ความรู้ ความชานาญพิเศษ (แนบหลักฐานประกอบ)
10.1 ภาษอังกฤษ
(1) การทดสอบของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 STOU-EPT ทดสอบครั้งหลังสุด พ.ศ…………………………......….คะแนนที่ได้...........................………………….
 การทดสอบครั้งหลังสุดจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (โปรดระบุ)……………………..........คะแนนที่ได้…………………..
(2) การทดสอบระดับสากล
 TOEFL ทดสอบครั้งหลังสุด พ.ศ……………………………..คะแนนที่ได้………………………………....................
 IELTS ทดสอบครั้งหลังสุด พ.ศ…………………………….คะแนนที่ได้.....................………………………………
 อื่น ๆ ระบุ...................................................................................ทดสอบเมื่อ พ.ศ..............................................................
คะแนนที่ได้........................................................................................................................................................................
10.2 คอมพิวเตอร์
โปรดระบุความสามารถในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอื่นๆ
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft Access
 โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………..………………………………
 โปรแกรมอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………................

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

ข้ อ 11. สิ่ งทีจ่ ะเอือ้ อานวยท่านในการศึ กษา
 แหล่งทุนที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เทคโนโลยี เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่มี(ที่บา้ น หรื อที่ทางาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ข้ อ 12. โครงการวิจัยทีค่ าดว่ าจะเสนอเป็ นดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเหมาะสมสาหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ ผ้ สู มัคร
นาเสนอโครงการตามประเด็นต่ าง ๆ ดังกล่ าว โดยมีรายละเอียดทีช่ ั ดเจนในทุกข้ อ และจัดพิมพ์ เป็ นเอกสารประกอบ
ใบสมัครนี้ ความยาวไม่ น้อยกว่า 3-5 หน้ า กระดาษ A4
12.1 ชื่อเรื่ องที่ทาการวิจยั
12.2 หลักการและเหตุผลหรื อความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหาการวิจยั
12.3 วัตถุประสงค์การวิจยั
12.4 ขอบเขตการวิจยั
12.5 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
12.6 สมมติฐานการวิจยั
12.7 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
12.8 การทบทวนวรรณกรรม โดยนาเสนอการทบทวนวรรณกรรมจาก แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
12.9 วิธีการดาเนินการวิจยั ซึ่ งประกอบด้วย ประเภทการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอผลการวิจยั
12.10 แผนการดาเนินการวิจยั
12.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หมายเหตุ ข้อ 12.7 และ 12.8 กาหนดไว้เฉพาะสาขาวิชาศิลปศาสตร์(แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ) และสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ เท่านั้น
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ข้ อ 13. แผนงานหรือโครงการทีต่ ้ องการจัดทาภายหลังการสาเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้ว
โปรดนาเสนอแผนงานหรื อโครงการที่ตอ้ งการจัดทาภายหลังการสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอกแล้วอย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยจัดทาเป็ นเอกสารแนบใบสมัคร ตามประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดให้ และจัดพิมพ์เป็ นเอกสารประกอบใบสมัครนี้ ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 5 หน้า กระดาษ A4
13.1 ชื่อแผนงานหรื อโครงการที่นาวิชาการจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์
13.2 ความสาคัญของแผนงานหรื อโครงการ
13.3 วัตถุประสงค์ของแผนงานหรื อโครงการ
13.4 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นตามแผนงานหรื อโครงการ
13.5 การนาความรู้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน
13.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม)
14. คารับรองของผู้สมัคร
14.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้อความ
ที่ขา้ พเจ้ากรอกใน มสธ.อ1ข พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมด ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ หาก
ข้อความข้างต้นนี้ไม่เป็ นความจริ งเพียงข้อหนึ่งข้อใดหรื อหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการสมัครฯ หรื อ
เป็ นหลักฐานปลอม หรื อมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยถอนสภาพการเป็ นนักศึกษา และลบชื่อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งคืนเงินค่าบารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุ
การศึกษาที่ได้ชาระแก่มหาวิทยาลัยแล้วไม่วา่ กรณี ใด และข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะไม่เรี ยกค่าเสี ยหายจาก
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
14.2 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็ นนักศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ลงชื่อ………………………………...ผูส้ มัคร
(………………………………..)
วันที่………เดือน…..……..……พ.ศ………

มสธ.อ1ร

หนังสื อรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (Recommendation)
ประกอบการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชา.......................................................................
****************************
ผูส้ มัครชื่อ (นาย / นาง / นางสาว /ชั้นยศ)..............................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................ตาแหน่ง.............................................................
ชื่อหน่วยงาน.....................................................................................................................................เลขที่.............................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์....................................โทรสาร.........................................
e-mail address................................................................เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครโดยเป็ น..........................................................ของผูส้ มัคร
และได้รู้จกั กับผูส้ มัครมาเป็ นเวลา.................ปี ขอรับรองว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่ องท้ ายข้ อให้ ตรงกับคุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ดีมาก
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
หมายเหตุ
1.ความรู้ในสาขาที่สาเร็ จการศึกษา
2.ความรู้รอบตัว
3.ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
4.ความสามารถในการเข้าสังคมกับผูอ้ ื่น
5.ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
6.ความสามารถในการสรุ ปความคิดรวบยอด
7.ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
8.ความสามารถในการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
9.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
10.ความสามารถในการสื่ อสารระหว่างบุคคล
11.ภาวะผูน้ า
12.บุคลิกภาพ
12.มารยาทและบุคลิกภาพ
13.วุฒิภาวะทางอารมณ์
14.ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
15.โอกาสที่จะได้ทางานตามสาขาที่จะเรี ยนต่อ

2. โปรดให้ ข้อมูลเพิม่ เติม
1. ลักษณะเด่นของผูส้ มัครที่น่าจะเป็ นส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จในการศึกษา คือ

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงนามผูร้ ับรอง...............................................................
(..............................................................)
วันที่...........................................

แบบฟอร์มการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Pay @ Post สาหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณี ย ์
โปรแกรมดาเนินการ 607 (ค่าธรรมเนียมการสมัครระดับปริ ญญาเอก)

สำหรับผู้สมัครกรอกข้อมูล
1) ปีกำรศึกษำ /ภำค .......2562/1............
2) เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก (โปรดระบุ)…………………………………………
3) คำนำหน้ำชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………
4) สำขำวิชำที่สมัคร (โปรดระบุตัวเลข 2 หลัก)  
5) รหัสแขนงวิชำที่สมัคร (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้ำไม่มีหรือทำโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้ำตัว

6) รหัสแขนงวิชำที่สมัคร (โปรดระบุตัวเลข 5 หลัก ถ้ำไม่มีหรือทำโปรแกรมไม่ได้ให้ใส่ศูนย์ห้ำตัว

7) จำนวนเงินค่ำสมัครที่ต้องชำระ 3,000 บำท
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รหัสสาขาวิชา/ แขนงวิชา/ วิชาเอก
สาขาวิชา
แขนงวิชา
ชื่อ
รหัส
ชื่อ
ศึกษำศำสตร์
20
บริหำรกำรศึกษำ
วิทยำกำรจัดกำร
30
กำรจัดกำรธุรกิจ
และกำรบริกำร
วิทยำกำรจัดกำร
30
รัฐประศำสนศำสตร์
นิติศำสตร์
รัฐศำสตร์
นิเทศศำสตร์
นิเทศศำสตร์

40
80
15
15

เกษตรศำสตร์
90
และสหกรณ์
เกษตรศำสตร์
90
และสหกรณ์
ค่าสมัครระดับปริญญาเอกหลักสูตรละ 3,000 บาท

วิชาเอก
รหัส
20318
30308 -

ชื่อ

รหัส
-

30208

15208 นวัตกรรมกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและ
กำรปกครองท้องถิ่น
90128 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเก๖ร
90318 กำรจัดกำรกำรผลิตพืชและกำรพัฒนำ

เอกสารประกอบการสมัคร รายการอื่นๆ
1.สำเนำวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท จำนวน 2 ฉบับ
2.สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript) ระดับปริญญำตรีและโท จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี) จำนวน 2ฉบับ
6.สำเนำใบทะเบียนสมรส-กรณีได้รับวุฒิกำรศึกษำก่อนกำรสมรส จำนวน 2 ฉบับ
7.คะแนนทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษรำยละเอียดตำมประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช หรือในรำยละเอียดคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
อัตราเงินค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตร

สาขาวิชา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
แขนงวิชา/วิชาเอก อัตราเหมาจ่ายภาค ชาระครั้งเดียวตลอด
การศึกษาละ
หลักสูตร
การจัดการธุรกิจและ
การบริการ
บริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์

105,000 บาท

5,000 บาท

65,000 บาท
65,000 บาท

5,000 บาท
5,000 บาท
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รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
นิติศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชานวัตกรรม
การสื่อสารทาง
การเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่น
การจัดการการผลิต
พืชและการพัฒนา
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

65,000 บาท
65,000 บาท
65,000 บาท

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

65,000 บาท

5,000 บาท

65,000 บาท

5,000 บาท

65,000 บาท

5,000 บาท

