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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2566  

 

-------------------------------------------------------- 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชา 
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือ
กระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา  
ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 
หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

1. เป็นผู้ทีส่ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถนำไป
เทียบโอนมาตรฐานกับคุรุสภาได้หรือนำวุฒิ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการยื่นขอ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูได้ 

นักศึกษากลุ่มปกติ 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน 
3. มีสัญญาการจ้างงานการปฏิบัติงานจากโรงเรียน 
4. มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต   

ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
 

นักศึกษากลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราชและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน ในวิชาเอกต่อไปนี้ 

2.1 ภาษาไทย 
2.2 ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4 สังคมศึกษา 
2.5 คณิตศาสตร์ 
2.6 การงานอาชีพ 

3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการ 
ศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องสอบมาตรฐานเพ่ือ 
ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 

 
 1.3 หลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษา 

 

หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปีครึ่ง 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน   
3. สำเนาใบปริญญาบัตร   
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา   
 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน   
3. สำเนาใบปริญญาบัตร   
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา   
5. สำเนาสัญญาจ้างงานในตำแหน่งครูผู้สอน   
6. สำเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา   
7. ตารางสอน (ต้องมีตราโรงเรียนและช่ือโรงเรียน  
ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น)   

 
2. วิธีการสมคัร 
 กรอกใบสมัคร Online ได้ทาง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก 
ระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต  สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ  และชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครได้ทาง  Application ของธนาคาร (KTB-Next)  หรือให้ผู้สมัคร Download ใบชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โดยชำระผ่านระบบ  Pay at Post  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 500 บาท  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครแก่
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้  
 
3. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยสำนักบัณฑิตศึกษา ทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นของผู้สมัคร  
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตอบรับการได้รับเอกสารใบสมัครให้ผู้สมัครทราบทาง  www.stou.ac.th  คลิกที่ 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่
ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร เท่านั้น  และหากผู้สมัครไม่จัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมภายในช่วงเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่พิจารณาใบสมัครและจะไม่คืนค่าสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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4. การแจ้งผลการคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เลือก ตรวจสอบผลการพิจารณาใบสมัคร ภายในวันที่  30 เมษายน 2566  
เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยโดยสำนักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และ
ทาง SMS ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกก่อนหรือหลังที่กำหนดไว้ตามประกาศก็ได้ 
 
5. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็น
นั ก ศึ กษ าให ม่  ภ าคต้ น  ป ระจำปี ก ารศึ กษ า  256 6  พ ร้ อมทั้ งข้ อ มู ล ก ารล งท ะ เบี ยน เรี ย น ท าง  SMS 
ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน   
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน
เรียนจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผลการคัดเลือกไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
  

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   20  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


