
 
 
 

ส าเนา 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมคัรเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท ภาคต้น  ปีการศึกษา 2554 

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

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมคัรนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคตน้   ปีการศึกษา  2554      
โดยเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตร แผน  ก  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าวทิยานิพนธ์   
2. หลกัสูตร แผน  ข  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

1. สาขาวชิา หลกัสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 

มหาวทิยาลยัฯ เปิดรับสมคัรผูส้นใจเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาใน หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  เปิดสอน 
ใน 12  สาขาวชิา จ านวน  22 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1.1.1 สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
1.1.2 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
1.1.3 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
1.1.4 สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
1.1.5 สาขาวชิานิติศาสตร์ 
1.1.6 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
1.1.7 สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
1.1.8 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
1.1.9 สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ 
1.1.10 สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
1.1.11 สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
1.1.12 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

 
   

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 

 ผู ้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               
ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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2.2.1    สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2.2.1.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ 
เปิดรับเฉพาะ แผน ก  (วทิยานิพนธ์) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา และ 
2.  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.30 
คุณสมบัตอิืน่ ๆ    
1. ผูส้มคัรควรมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และความรู้ความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ตโปรแกรม
ประมวลค า และโปรแกรมอ่ืนๆ 
2. ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาศิลปศาสตร์อาจพิจารณารับเขา้ศึกษา       
เป็นรายกรณี 
3. ผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานต่างๆ ประกอบการยืน่สมคัร รวมถึงกรณีท่ีผูส้มคัรอาจมีประสบการณ์ในการท างานก่อน
จบปริญญาตรีดว้ย 

 

2.2.1.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาไทยคดศึีกษา 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ก (วทิยานิพนธ์) 
คุณสมบตัขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา  และ 
2.  มีประสบการณ์การท างานหลงัจบปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
 

2.2.2    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.2.2.1  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา หรือ 
2.  เป็นผูท่ี้สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้โดยไม่กระทบต่อการ
รักษามาตรฐานบณัฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผูส้มคัรควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ได ้

 

2.2.3   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.2.3.1  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าดา้นศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ และ 
2.  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรี ไม่ต ่ากวา่ 2.50 และ 
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3.  เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีสอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการ
การศึกษา และ 
4.  มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการสอนมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
หมายเหตุ   ผู ้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  1, 3, 4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต ่ ากว่า  2 .50 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชอาจพิจารณารับเขา้ศึกษาได้ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยัให้ความ
เห็นชอบ 
 

2.2.3.2  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาการวดัและประเมนิผลการศึกษา  วชิาเอกการประเมนิการศึกษา 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื  แผน ก  (วทิยานิพนธ์)  และ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  และ 
2. ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรี ไม่ต ่ากวา่ 2.50 และ 
3.  เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา หรือการประเมินหรือกิจกรรมอ่ืน                  
ท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัการศึกษาหรือการประเมิน และ 
4.  มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเก่ียวกบัการศึกษาหรือการประเมินมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
หมายเหต ุ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 , 3,  4  แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากวา่ 2.50  มหาวทิยาลยั         
สุโขทยัธรรมาธิราชอาจพิจารณารับเขา้ศึกษาไดต้ามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
 

2.2.3.3 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจติวทิยา  
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื แผน ก  (วทิยานิพนธ์)  และ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.30 และ 
3.  เป็นครู อาจารยห์รือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ใหบ้ริการ
การศึกษา เป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาบุคคล หรือ 
4.  เป็นบุคลากรองคก์รภาครัฐหรือเอกชน โดยมีประสบการณ์การท างานหลงัจากจบปริญญาตรีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  หรือ 
5. เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบณัฑิตศึกษา 
หมายเหต ุ ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1, 3, 4  แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากวา่ 2.30 มหาวทิยาลยัสุโขทยั                 
ธรรมธิราชอาจพิจารณารับเขา้ศึกษาได ้ ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
 

2.2.3.4  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  
เปิดรับ 2 วชิาเอกดงันี ้
1)วชิาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
2)วชิาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
ทั้ง 2 วชิาเอก เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ  แผน ก  (วทิยานิพนธ์)  และ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้ 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
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2.  เป็นบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัการศึกษา งานส่งเสริม
หรือพฒันาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออ่ืนๆ และมีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
3.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.30 ส าหรับผูมี้คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า 2.30 คณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี  
 

2.2.3.5  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื  แผน ก  (วทิยานิพนธ์)  และ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และ 
2. ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่  2.50  และ 
3.  เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือใหบ้ริการการศึกษา 
และ 
4  มีประสบการณ์การท างานทางเทคโนโลยหีรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเทคโนโลยไีม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
หมายเหต ุ  ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 , 3,  4 แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลยั                
อาจรับเขา้ศึกษาไดต้ามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 

 

2.2.4   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
2.2.4.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   
แขนงวชิาบริหารธุรกจิ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา และ 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50 ในระดบัคะแนน 4 แตม้ 
3.  มีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการไดโ้ดยมีหลกัฐานแสดงประกอบ 
หมายเหตุ    ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 และ 3 แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากว่า 2.50 สาขาวิชา         
วทิยาการจดัการ อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาไดห้ากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงานเพียงพอ 
 

2.2.4.2 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   
แขนงวชิาการตลาด 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา และ 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50 ในระดบัคะแนน 4 แตม้ 
หมายเหตุ    ผูมี้คุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1 และ 2 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต ่ากว่า 2.50 หรือ                            
ผูท่ี้มีคุณสมบติัอ่ืนไม่ครบถว้นตามท่ีสาขาวชิาวทิยาการจดัการก าหนด มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอาจพิจารณารับเขา้
ศึกษา หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงานเพียงพอ 
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2.2.4.3 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
แขนงวชิาบริหารรัฐกจิ  วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์)  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา และ 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50 ในระดบัคะแนน 4 แตม้ 
3.  มีประสบการณ์ในการท างานหลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
หมายเหต ุ   ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 และ 3  แต่ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากวา่ 2.50 สาขาวชิา
วทิยาการจดัการอาจพิจารณารับเขา้ศึกษา หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงานเพียงพอ 
คุณสมบัตอิืน่ๆ  

ผูส้มคัรสาขาวชิาวทิยาการจดัการทั้ง 3 แขนงวชิา ท่ีมีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถศึกษาเอกสารทาง
วชิาการไดโ้ดยมีหลกัฐานประกอบการสมคัรจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ  และส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาวทิยาการจดัการ อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาเป็นรายกรณี 

 

2.2.5    สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2.2.5.1  หลกัสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 3 วชิาเอก ดงันี ้
1. วชิาเอกกฏหมายธุรกจิ 
2. วชิาเอกกฏหมายมหาชน 
3. วชิาเอกกฏหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม 
ทั้ง 3 วชิาเอก เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื  แผน ก  (วทิยานิพนธ์)  และ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า   
2. มีคุณสมบติัตามท่ีสาขาวชิาก าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช และ 
3. มีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได ้
หมายเหต ุผูส้นใจสามารถติดตามจ านวนนกัศึกษาท่ีสาขาวชิานิติศาสตร์รับในแต่ละวชิาเอกไดท่ี้  www.stou.ac.th             
เขา้สู่หนา้หลกัของมหาวทิยาลยั  แลว้เลือกสาขาวชิานิติศาสตร์  
 

2.2.6    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2.6.1  หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ 
เปิดรับ 2 วชิาเอก ดงันี ้
1. วชิาเอกบริหารสาธารณสุข 
2. วชิาเอกการบริหารโรงพยาบาล 
ทั้ง 2 วชิาเอก เปิดรับเฉพาะ แผน ก  (วทิยานิพนธ์)  
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีดา้นบริหาร  หรือปริญญา
ตรีดา้นอ่ืนๆ  
 2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50 

http://www.stou.ac.th/
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 3.  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน หรือท างานเก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองคก์ารปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน ภายหลงัจบปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
  
2.2.6.2  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วชิาเอกการจดัการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป (เคมี  ชีววทิยา  ฟิสิกส์)    
หรือปริญญาตรีดา้นอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50 
3.  มีประสบการณ์การท างานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรมหรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลงัจบปริญญาตรี                       
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   
คุณสมบัตอิืน่ๆ    

ผูส้มคัรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพทุกวชิาเอก ตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ โดยมี
หลกัฐานประกอบการสมคัรอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี STOU-EPT หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET หรือ CU-TEP 
หรือมีผลการสอบชุดวชิาภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดแ้ก่ ชุดวชิาภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข หรือชุดวชิาการอ่านภาษาองักฤษ หรือชุดวชิาการใชภ้าษาองักฤษ หรือมีผลการศึกษาวชิาภาษาองักฤษใน
ระดบัปริญญาตรีอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต 
หมายเหต ุ ผูส้มคัรสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑข์า้งตน้ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาเป็นรายกรณี  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างานและ
ผลงาน 
 

2.2.7  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
2.2.7.1  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาการบริหารการพยาบาล 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คอื  แผน ก (วทิยานิพนธ์)  และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าดา้นพยาบาลศาสตร์ จากสถาบนัการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลใหก้าร
รับรอง 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.50  
3.  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการเก่ียวกบัสุขภาพทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
4. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึงท่ีเป็นปัจจุบนั 
5. มีหลกัฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ท่ียงัเป็นปัจจุบนั 
6. มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ พิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ 
คุณสมบัตอิืน่ๆ    

ผูส้มคัรท่ีตอ้งการแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ เช่น ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ จะตอ้งแนบหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรมาดว้ย 
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หมายเหต ุ ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ อาจพิจารณา
รับเขา้ศึกษาเป็นรายกรณี 

 

2.2.8  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2.2.8.1 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 2 วชิาเอก ดงันี ้
1. วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ 
2. วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
ทั้ง 2 วชิาเอก เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์)  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้

1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวชิาอ่ืนๆ  หรือเทียบเท่า  หรือ 
2.  เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษา  โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบณัฑิตศึกษา  

 

คุณสมบัตอิืน่ๆ    
ส าหรับผูส้มคัรสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาเป็นรายกรณี 
 

หมายเหตุ  ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวชิาอ่ืนๆ หรือเทียบเท่า สาขาวชิาจะจดัใหมี้การอบรมเสริมพ้ืนฐานในวชิา
ดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และวชิาทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีจะน าไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานการเรียนใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 

2.2.9  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
2.2.9.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
วชิาเอกการพฒันาครอบครัวและสังคม 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื  แผน ก (วทิยานิพนธ์)  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และ 
2.  มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในสาขาคหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาสงัคม 
สาธารณสุข กระบวนการยติุธรรม สวสัดิการแรงงาน สวสัดิการสังคมและครอบครัว สงัคมสงเคราะห์ พฒันาชุมชน 
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครอบครัวและสงัคม 
หลงัจากจบปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ 
3.  มีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได ้โดยมีหลกัฐานแสดงประกอบตามท่ีสาขาวชิา
มนุษยนิเวศศาสตร์ก าหนด 
คุณสมบัตอิืน่ๆ   

เป็นผูท่ี้สนใจงานดา้นการพฒันาครอบครัวและสงัคม 
 

2.2.10   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
2.2.10.1 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วชิาเอกการเมอืงการปกครอง 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วทิยานิพนธ์)  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
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คุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางรัฐศาสตร์ หรืออ่ืนๆ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่  2.30   

 หมายเหตุ  ส าหรับผูส้มคัรสาขาวชิารัฐศาสตร์ตามโครงการความร่วมมือกบัสถาบนัพระปกเกลา้  จะตอ้งแนบส าเนา
หนงัสือรับรองการผา่นเกณฑก์ารจบหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง
จากสถาบนัพระปกเกลา้ มาพร้อมเอกสารประกอบการสมคัร 

 

2.2.11   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
2.2.11.1  หลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร วชิาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์)  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร  พฒันาการเกษตร  หรือสาขาวชิาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  หรือสาขาวชิาอ่ืน  
2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตร  การพฒันาการเกษตร  หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบั
การเกษตร  และมีประสบการณ์การท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  และ 
3.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่  2.50  ส าหรับผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  2.50  มหาวทิยาลยั    
สุโขทยัธรรมาธิราชอาจรับเขา้ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
หมายเหต ุ ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร   หรือสาขาวชิาอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตรหรือพฒันาการเกษตร  ตอ้งศึกษาเพ่ิมอีก  1  ชุดวชิา  คือ  ชุดวิชา  91720  การส่งเสริมการเกษตร
เพื่อการพฒันา 
 

2.2.11.2  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาสหกรณ์ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คอื  แผน ก ( วทิยานิพนธ์)  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา  
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่ 2.30 
3.  กรณีผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากวา่ 2.30  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอาจรับเขา้ศึกษาโดย
พิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 
 

2.2.11.3  หลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาการจดัการการเกษตร  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรเกษตร 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คอื แผน ก (วทิยานิพนธ์)  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอสิระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา  มดีงันี ้
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  หรือสาขาวชิาอ่ืนๆ และ 
2.  มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีไม่ต ่ากวา่  2.50 
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หมายเหต ุ 1.  ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน ตอ้งเรียนเพ่ิมอีก  1  ชุดวชิา  คือ  ชุดวชิา  95708 
การเกษตร เพื่อการจดัการทรัพยากร 

   2.  ผูท่ี้มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดบัปริญญาตรีต ่ากวา่  2.50  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอาจรับเขา้ศึกษา
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก าหนด 

 

2.2.12   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
2.2.12.1  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วทิยานิพนธ์) 
คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิสมคัรเข้าศึกษา มดีงันี ้
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา 
2.  มีประสบการณ์การท างานภายหลงัจากส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
คุณสมบัตอิืน่ๆ 
1.ผูส้มคัรควรมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวชิาการและควรมีความสามารถ             
ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การท าวจิยั และท าวทิยานิพนธ์ได ้
2. ผูส้มคัรควรมีคอมพิวเตอร์และสามารถเช่ือมต่อเขา้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบคน้ได ้
3. ผูส้มคัรสามารถแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม (ถา้มี) นอกเหนือจากหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นระเบียบการสมคัร                      
เขา้ศึกษา เพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณารับเขา้ศึกษา ไดแ้ก่ 

   - ประสบการณ์การท างานพร้อมระยะเวลาการปฏิบติังาน ซ่ึงออกโดยหน่วยงานท่ีผูส้มคัรสงักดัหรือรับรอง             
โดยหวัหนา้งานหรือบุคคลอา้งอิง 
  - ผลสอบความรู้ภาษาองักฤษ เช่น ผลสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC หรือ CU-TEP/TU-GET/STOU-EPT เป็นตน้   
หรือวฒิุบตัร/ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
  - หนงัสือหรือเอกสารท่ีแสดงถึงการมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น หลกัฐานการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมระยะเวลาการปฏิบติังาน หรือวฒิุบตัร/หลกัฐานการฝึกอบรม      
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
หมายเหตุ  ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาเป็นรายกรณี 

 
3. ระเบียบการสมคัร และใบสมคัร 
 

 1.  Download ใบสมคัรฯ ไดฟ้รีทาง    www.stou.ac.th   คลิกท่ี “บณัฑิตศึกษา” ตั้งแต่ วนัที ่ 15  ตุลาคม  2553 –  
15  มกราคม  2554 
 2.  ซ้ือระเบียบการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
ซ่ึงก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายตั้งแต่   วันที่  15  ตุลาคม  2553 – 15 มกราคม  2554   ในราคาจ าหน่ายชุดละ 200 บาท วิธีการสั่งซ้ือ
ระเบียบการสมคัรฯ ท าได ้ 2 วธีิ  คือ 

3.1 ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ 
  1.  จ่ายช าระค่าระเบียบการสมคัร ผ่าน Pay at Post สั่งจ่ายปลายทางช่ือและท่ีอยูผู่รั้บเงินเป็น “มสธ.” โดย
ระบุจ านวนเงินใน Pay at Post เป็นเงินจ านวนเท่ากบัราคาระเบียบการสมคัรท่ีสัง่ซ้ือ (ตอ้งช าระค่าระเบียบการสมคัรท่ีสั่งซ้ือเป็น 
Pay at Post เท่านั้น) 

http://www.stou.ac.th/
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  2.  เขียนจดหมายสั่งซ้ือระเบียบการสมคัรโดยระบุช่ือ ช่ือสกุล ท่ีอยูข่องผูส้ั่งซ้ือ จ านวนระเบียบการท่ีสั่งซ้ือ 
พร้อมดว้ยจ านวนเงินและเลขท่ี Pay at Post อยา่งชดัเจน และวงเล็บมุมซองวา่ “ซ้ือระเบียบการสมคัรระดบับณัฑิตศึกษา” โดย 
ส่งไปยงัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรราธิราช ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
  
 
 

3.2  ซ้ือด้วยตนเอง 
  1.  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  วนัจนัทร์ – วนัเสาร์   
เวลา  9.00-16.00 น. 

 1.1  ซ้ือท่ีอาคารบริการ 1 ชั้น 2  (ตึกหนา้เสาธง)  โทร 02 504 7561-4 
 1.2  ซ้ือท่ีส านกัพิมพ ์ฝ่ายเผยแพร่และจดัจ าหน่าย อาคารบริภณัฑ ์ชั้น 1 โทร 02-5047674 , 02-5047678 
2.  ศูนยบ์ริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชทุกจงัหวดั และศูนยว์ทิยพฒันา  มหาวทิยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช  10 แห่ง ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค ์อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทยั ล าปาง อุดรธานี จนัทบุรี ยะลา      
และนครนายก 
  3.  ศูนยบ์ริการการศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่  
โรงเรียนสารวทิยา โรงเรียนบางกะปิ  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียน   
ปทุมวไิล 
 

4. การสมคัรเข้ารับการคดัเลอืก 
 

 ใหผู้ส้มคัรส่งเอกสารการสมคัร พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรเพื่อรับการคดัเลือกหลกัสูตรละ 500 บาท 
โดยช าระผา่นระบบ  Pay at  Post  ณ ท่ีท าการไปรษณียทุ์กแห่งทัว่ประเทศ แลว้ส่งเอกสารไปยงั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ตามท่ีอยูต่่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 โดยก าหนดส่งเอกสารการสมคัรระหว่างวนัที ่ 15  ตุลาคม  2553 – 15  มกราคม  2554  

ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมคัรพร้อมค่าธรรมเนียมการสมคัรแก่ผูส้มคัรไม่วา่กรณีใดๆ  
 

 ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา  ส านกับณัฑิตศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ตู ้ป.ณ. 55 
 ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลกัส่ี 
 กรุงเทพฯ 10210 
   ( ซ้ือระเบียบการสมคัรระดบับณัฑิตศึกษา ) 

 ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา  ส านกับณัฑิตศึกษา 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ตู ้ป.ณ. 55 
 ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขหลกัส่ี 
 กรุงเทพฯ 10210 
   ( ส่งเอกสารการสมคัรระดบับณัฑิตศึกษา ) 
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ทั้งส้ิน และ/หรือ ผูส้มคัรจะขอเปล่ียนแปลงสาขาวชิา / แขนงวชิาภายหลงัการสมคัรไม่ได ้ (หมายเหตุ วนัสุดทา้ยของการรับ
สมคัร ดูจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั) 
 

5. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมคัร 
 

 เม่ือมหาวทิยาลยัโดยส านกับณัฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรเบ้ืองตน้ของผูส้มคัรแต่ละราย

เรียบร้อยแลว้ ส านกับณัฑิตศึกษาจะแจง้ตอบรับการไดรั้บเอกสารใบสมคัรใหผู้ส้มคัรทราบทาง   www.stou.ac.th   คลิกท่ี  
บัณฑิตศึกษา  เลือก“ตรวจสอบการส่งใบสมคัรเพือ่รับการคัดเลอืกเข้าศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  2554”  และส านกั
บณัฑิตศึกษาจะส่งหนงัสือตอบรับการไดรั้บเอกสารการสมคัรใหผู้ส้มคัรทางไปรษณียอี์กทางหน่ึง  ซ่ึงหากผูส้มคัรส่งเอกสาร
ประกอบการสมคัรไม่ครบถว้น จะตอ้งส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวนัสุดทา้ยของวนัปิดรับสมคัร คือภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2554  
เท่านั้น 
 

6. การแจ้งผลการคดัเลอืก 
 

 ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบผลการคดัเลือกอยา่งเป็นทางการได ้ณ ท่ีท าการมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  11120  หรือทาง  www.stou.ac.th   คลิกท่ี บัณฑิตศึกษา เลือก “ตรวจสอบผลการ 
คดัเลอืก”  ในวนัท่ี  31  มีนาคม  2554  และมหาวทิยาลยัโดยส านกับณัฑิตศึกษาจะแจง้ผลการคดัเลือกใหผู้ส้มคัรทุกคนทราบทาง
ไปรษณีย ์ ภายหลงัประกาศผลทาง website ประมาณ 2 สปัดาห์  
 

7. การขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 

 ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาจะไดรั้บเอกสารแนะน าการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ และลงทะเบียน
เรียน ภาคตน้ ประจ าปีการศึกษา 2554 ไปพร้อมใบแจง้ผลการคดัเลือกเขา้ศึกษา และเอกสารแจง้ก าหนดวนัเขา้รับการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม่เชิงปฏิบติัการบณัฑิตศึกษา เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน ซ่ึงนกัศึกษาใหม่จะตอ้งด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนใหแ้ลว้เสร็จในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2554 หากพน้ก าหนดดงักล่าว
มหาวทิยาลยัจะถือวา่สละสิทธิการเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

8. สาขาวชิาทีค่าดว่าจะเปิดรับนักศึกษาเพิม่เตมิในปีการศึกษา 2554 
 

  ส าหรับผูส้นใจสมคัรเขา้ศึกษาต่อในสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ แขนงวชิาบริหารการศึกษา โปรดติดตามข่าว
ประชาสมัพนัธ์การเปิดรับนกัศึกษาเพ่ิมเติมไดท้าง www.stou.ac.th  คลิกท่ี  บัณฑิตศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 จึงประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
 

      ประกาศ  ณ วนัท่ี     24     เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2553 
 
             ลงนามแลว้   ปราณี  สงัขะตะวรรธน์ 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  สงัขะตะวรรธน)์ 
            ส าเนาถูกตอ้ง                       อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช              
                
 (นางสาวอรสา  อดิเรกผลิน) 
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http://www.stou.ac.th/

