
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565   

หากไม่ลงทะเบียนภายในก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
ส านักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560-4 
แบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบฟอร์มต่างๆ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp 

 
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านธนาคาร   
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/Diploma-Bank-krungsri.pdf 
 
ขั้นตอนการลงเทียนผ่าน Application ธนาคาร 
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf 
 

แบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ที่ https://shorturl.asia/6Rmjs 

 
 

Website  :  www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

Facebook : ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/Doc/Diploma-Bank-krungsri.pdf
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf
https://shorturl.asia/6Rmjs
http://www.stou.ac.th/


ที่ อว 0602.16 (บ)/508      มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
        ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
        จังหวัดนนทบุรี  11120 
        27  กรกฎาคม  2565 

เรื่อง ขอชี้แจงผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563  (หลักสูตร 1 ปี)  ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีการศึกษา 2565 

เรียน นักศึกษา 
 

 เฉพาะหลักสูตร 1 ปี (ไม่มีการฝึกปฏิบัติการสอน) กรุณาอ่านค าชี้แจงโดย
ละเอียด ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนภาค 1/2565 
 เนื่องจากคุรุสภาได้ประกาศยกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั่วประเทศให้เป็น  
วุฒิการศึกษา ในการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  
เป็นต้นไป 
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลักสูตร 1 ปี) ของ มสธ. ในปีการศึกษา 2565 จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาใน
การน าไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนและถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ 
และการฝึกอบรม ซึ ่ง ใช ้เป ็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ว ิชาชีพครูของคุร ุสภา  
11 มาตรฐาน เท่านั้น เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถน าไปเทียบโอนมาตรฐาน
กับคุรุสภาได้ หรือน าวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
 จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาค าชี้แจงนี้โดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1/2565  และหากท่านตัดสินใจลงทะเบียนเรียนกับ มสธ. ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กันยายน 
2565  หากไม่ลงทะเบียนภายในก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ เพื่อการจัดสถานที่เรียนที่จะท าให้ท่าน
ได้รับความสะดวกในการศึกษากับ มสธ. 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                         
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศึกษาศาสตร ์
สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์
โทร. 0-2504-8506 



  

การลงทะเบียนชุดวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา  
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 1ปี ในภาคเรียนที่ 1 

ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565   
หากไม่ลงทะเบียนภายในก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ล าดับที ่ ชุดวิชา หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน 

1 20506 6                                                   5,000  

2 20507 6                                                   5,000  

  ค่าแรกเข้า                                                     2,000  

  รวม 12                                                 12,000  
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย เกรียงศักดิ ์ รัฐกุล   

2 นาง นวลทิพย์  วันทนะ   

3 นาย นภัทร  ภัทรเดชากูล   

4 จ่าเอก ภุชงค ์ ไวยเจรญิ   

5 นางสาว ดวงใจ  ชัยกลาง   

6 นาง สรารตัน ์ เนื้อนวลจันทร ์   

7 นาย ธนพัทธ์  จันท์พิพัฒน์พงศ์   

8 นาย สุขสันต ์ พงศ์ศิลป์วิจิตร   

9 นาย ไตรรัตน ์ โพธิ์เขนย   

10 นาย ณรลั  ลือวรศริิกุล   

11 นางสาว สุดารัตน ์ ขัดสาย   

12 นางสาว อรวรรณ  ริ้วทอง   

13 นางสาว วลัยพร  ผ่อนผัน   

14 นางสาว ศิริลักษณ ์ นามวงษ ์   

15 นางสาว สารสิา  ปิ่นค า   

16 นาง ดวงใจ  บุญกุศล   

17 นาย นภดล  แช่มช้อย   

18 นางสาว ศันสนีย ์ แสนศิริพันธ ์   

19 นาย สุเทียม  เครือวัลย ์   

20 นางสาว ธนาภา  สักพุฒน์   

21 นางสาว ไพลิน  ชยาภัม   

22 นาง พัชริดา  อินทมา   
 


