
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  จำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำ 
ที่ทบวงมหำวิทยำลัย หรือสภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำชรับรอง 
 2.  ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 3.  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำ  หรือถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย หำกกำรกระท ำนั้นได้กระท ำโดยมิได้มีเจตนำกระท ำควำมผิดหรือกระท ำโดย
ประมำท และลุแก่โทษในกำรกระท ำจะกลับเข้ำศึกษำใหม่ได้ หำกสภำวิชำกำรเห็นสมควรให้เข้ำศึกษำ ท้ังนี้เมื่อพ้นก ำหนด 5 
ปี นับตั้งแต่วันประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำ โดยไม่จ ำกัดสำขำวิชำจำกมหำวิทยำลยัหรือสถำบันอดุมศึกษำ  
ที่สภำมหำวิทยำลัยนั้นๆ รับรอง และ  
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกว่ำ 2.30  

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรสีำขำวิชำนิเทศศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์ นิติศำสตร์ กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  
กำรพัฒนำชนบท/ชุมชน กำรปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนท่ี 
สภำมหำวิทยำลยัรับรอง หรือ 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรทีุกสำขำวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง และปฏิบัติงำนใน
หน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรสื่อสำร หรือ กำรเมือง หรือ กำรปกครองท้องถิ่น หรือ 
3. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรสีำขำวิชำอื่น ๆ นอกเหนือจำกข้อ 1 หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศกึษำอื่นที่ 
สภำมหำวิทยำลยัรับรอง มีควำมรู ้มีประสบกำรณ์ และมีควำมสนใจนวัตกรรมกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและกำร
ปกครองท้องถิ่น หรือ 
4. เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธริำชพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้โดยไม่กระทบต่อกำร
รักษำมำตรฐำนบณัฑิตศึกษำ 
หมายเหตุ 
ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำได้ 

 



แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีสภำมหำวิทยำลยัสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ 
รับรอง  
ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 2.30 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ  
2. เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรมหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธริำชพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้โดยไม่กระทบต่อกำร
รักษำมำตรฐำนบณัฑิตศึกษำ  
หมายเหตุ  
ผู้สมคัรควรเป็นผู้ทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและคอมพิวเตอรเ์พื่อกำรศึกษำค้นควำ้ได้ 
 
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำในขัน้ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่จำกสถำบนัอดุมศกึษำที่สภำมหำวิทยำลยัรับรอง หรือ  
2. เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศกึษำได้ โดยไมก่ระทบตอ่
กำรรักษำมำตรฐำนบณัฑติศกึษำ  
หมายเหตุ  
ผู้สมคัรควรเป็นผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำองักฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศกึษำค้นคว้ำได้ 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
เปิดรับ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
ส ำเรจ็กำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรอืเทียบเท่ำ หรือประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกำรศึกษำ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำ หรือประกำศนียบัตรบัณฑติตำมที่หลักสูตรก ำหนด และมีคณุสมบัติ
อื่นเพิ่มเติม ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ และมหำวิทยำลัยก ำหนด  
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีไมต่่ ำกว่ำ 2.30  
3. เป็นครู อำจำรย ์หรือบุคลำกรประจ ำกำรทำงกำรศึกษำท่ีท ำหน้ำที่สอน อบรม เผยแพร่ควำมรู้ แนะแนวให้บริกำร
กำรศึกษำ เป็นบุคลำกรท ำหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคคล หรือ  
4. มีประสบกำรณ์ท ำงำน ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ แนะแนวให้บรกิำรศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  



หมายเหตุ  
ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1., 3.-4. แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปรญิญำตรีต่ ำกว่ำ 2.30 มหำวิทยำลยัอำจรับเข้ำ
ศึกษำได ้ตำมที่คณะกรรมกำรบณัฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยให้ควำมเหน็ชอบ  
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เปิดรับ 2 วิชาเอกดังนี้ 
1.วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เปิดรับ แผน ก (วิทยานิพนธ)์ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมคัรเข้าศึกษา มีดังนี้  
1. ส ำเร็จปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือประกำศนยีบัตรบัณฑติตำมที่หลักสูตรก ำหนด และมีคุณสมบตัิอื่นเพิ่มเตมิ 
ตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑติศึกษำประจ ำสำขำวิชำ และมหำวิทยำลยัก ำหนด  
2. เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรือกิจกรรมอืน่ท่ีต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ งำน
ส่งเสริมหรือพัฒนำชุมชน งำนฝึกอบรมหรืออ่ืนๆ และมปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำขำทีเ่กี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี และ  
3. มีคะแนนเฉลีย่สะสมระดับปรญิญำตรไีมต่่ ำกว่ำ 2.30 ส ำหรับผู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.30 คณะกรรมกำร
บัณฑิต 
ประจ ำสำขำวิชำ อำจพิจำรณำรับเข้ำศึกษำโดยจะพิจำรณำเป็นรำยกรณ ี
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิในกำรจดัระบบและออกแบบระบบทำงกำรศึกษำ  
2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิในกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ  
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประยุกตห์ลักกำร ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้น ำทำงกำรบริหำร วิชำกำร  
และบริกำรทำงเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ  
4. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้งำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและสือ่สำรกำรศึกษำ
ร่วมสมัย อีกทั้งสำมำรถสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
5. เพื่อสร้ำงนักเทคโนโลยีกำรศึกษำท่ีมีทักษะทำงกำรคิด มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพทำง
เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  



1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำดำ้นศึกษำศำสตรห์รือครุศำสตร์ หรือวิทยำศำสตร์จำก
มหำวิทยำลยัหรือสถำบันอุดมศึกษำท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง  
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
3. เป็นครูหรือบุคลำกรประจ ำกำรทำงกำรศึกษำท่ีท ำหน้ำที่สอน อบรม เผยแพร่ควำมรู้ แนะแนว หรือให้บริกำรทำง
กำรศึกษำ  
4. เคยศึกษำรำยวิชำที่เกี่ยวกับวิชำวิทยำศำสตร์มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 68 หน่วยกิต และ  
5. มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสตูรและกำรสอนมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี หรือ  
6.เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อกำรรักษำมำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ หมายเหตุ  
ผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1, 3-5 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปรญิญำตรีต่ ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลยัอำจรับเข้ำ
ศึกษำได้ในฐำนะนักศึกษำทดลองเรียน  
กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครู  
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำดำ้นวิทยำศำสตร์ จำกมหำวิทยำลยัหรือสถำบันอุดมศึกษำท่ีสภำ
มหำวิทยำลยัรับรอง และ  
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.50 หรือ  
3. เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อกำรรักษำมำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ หมายเหตุ  
ผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีต่ ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลยัอำจรบัเข้ำศึกษำได้
ในฐำนะนักศึกษำทดลองเรยีน  
 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำใดก็ได้ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่มหำวิทยำลัยรับรอง 
และ 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม 
3.  มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับที่สำมำรถศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรได้ โดยมีหลักฐำนแสดงประกอบ 
หมายเหตุ    ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกว่ำ 2.50 
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร อำจพิจำรณำรับเข้ำศึกษำได้หำกมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและมีควำมช ำนำญในงำน
เพียงพอ 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำโดยไม่จ ำกดัสำขำวิชำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำท่ี 
สภำสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ รับรอง และ  



2. มีคะแนนเฉลีย่สะสมระดับปรญิญำตรไีมต่่ ำกว่ำ 2.50 จำกระบบ 4 ระดับคะแนน  
3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรไีม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
หมายเหตุ  
ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. และ 3. แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญำตรตี่ ำกว่ำ 2.50 สำขำวิชำวิทยำกำร
จัดกำรอำจรับเข้ำเรียนได้หำกมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนและมคีวำมช ำนำญในงำนมำกพอ  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา ดังนี ้
1. กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข 
2. กลุม่วิชาบริหารโรงพยาบาล 
ทั้ง 2 กลุ่มวิชา เปิดรับเฉพาะ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดบัปริญญำตรีทำงดำ้นวิทยำศำสตรส์ขุภำพ หรือเทียบเท่ำ หรือปริญญำตรีด้ำนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำรบัรอง  
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
3. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรงำนหรือท ำงำนเกี่ยวข้องกับระบบสุขภำพในภำครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภำยหลังจบปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันเปิดภำคกำรศึกษำท่ีสมัคร  
4. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลยัก ำหนด  
หมายเหตุ  
ผู้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับเข้ำเป็นนักศึกษำ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ข  (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีวิศวกรรมศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ครศุำสตร์อุตสำหกรรม และวิทยำศำสตร์ทัว่ไป (เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์. หรือปริญญำตรดี้ำน
อื่น ๆ ที่เทียบเท่ำจำกสถำบันอดุมศึกษำอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและ
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำชรบัรอง  
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
3. มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรมหรือด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจบปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 
1 ปี  
4. มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับที่สำมำรถศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรไดโ้ดยมีหลักฐำนแสดงประกอบ  
หมายเหตุ  
ผู้มีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับเข้ำเป็นนักศึกษำเป็นรำยกรณี  
 



สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
เปิดรับ 2 วิชาเอก ดังนี้ 
1. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 
2. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรสีำขำวิชำเศรษฐศำสตร์หรือสำขำวิชำอื่นๆ หรือเทียบเท่ำจำกสถำบนัอุดมศึกษำ ท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง หรือ  
2. เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ โดยไมก่ระทบกระเทือนต่อกำรรักษำมำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ 
 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์)  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรสีำขำวิชำรัฐศำสตรห์รือปรญิญำตรีสำขำวิชำอื่นหรือเทยีบเท่ำจำก
สถำบันอุดมศึกษำท่ี 
สภำมหำวิทยำลยัสถำบันอดุมศึกษำน้ันๆ รับรอง  
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.30 หรือ  
3. มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
หมายเหตุ  
1. ผู้ที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อ 1. แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.30 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำศึกษำไดต้ำมที ่
คณะกรรมกำรบณัฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำและมหำวิทยำลัยก ำหนด  
2. ผู้ที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำด้ำนรัฐศำสตรส์ำขำวิชำจะพิจำรณำให้ศึกษำชุดวิชำเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชำ คือ ชุดวิชำ 80202 
สถำบันและกระบวนกำรทำงกำรเมืองไทย โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรสีำขำวิชำรัฐศำสตรห์รือปรญิญำตรีสำขำวิชำอื่นหรือเทยีบเท่ำจำก
สถำบันอุดมศึกษำท่ี 
สภำมหำวิทยำลยัสถำบันอดุมศึกษำน้ันๆ รับรอง  
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.30 หรือ  
3. มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำตรีไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  



หมายเหตุ  
1. ผู้ที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อ 1. แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.30 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำศึกษำไดต้ำมที ่
คณะกรรมกำรบณัฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำและมหำวิทยำลัยก ำหนด  
2. ผู้ที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำด้ำนรัฐศำสตรส์ำขำวิชำจะพิจำรณำให้ศึกษำชุดวิชำเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชำ คือ ชุดวิชำ 80102 
หลักพ้ืนฐำนทำงรัฐศำสตร์ โดยไมน่ับหน่วยกิต 
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำส่งเสริมกำรเกษตร พัฒนำกำรเกษตร หรอืสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร หรือสำขำวิชำอื่น จำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำรับรอง  
2. ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสง่เสริมกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรเกษตร และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และ  
3. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญำตรไีม่ต่ ำกว่ำ 2.50 ส ำหรับผู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจรับเข้ำ
เรียนได ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณต์ำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
แขนงวิชาสหกรณ์ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ  แผน ก ( วิทยานิพนธ)์  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ทุกสำขำวิชำ จำกมหำวิทยำลยัหรือสถำบันที่ สภำมหำวิทยำลยั
รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลีย่สะสมระดับปรญิญำตรไีมต่่ ำกว่ำ 2.30  
3. กรณีผู้ที่มคีะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญำตรีต่ ำกว่ำ 2.30 มหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช อำจรับเข้ำศึกษำโดย
พิจำรณำจำกประสบกำรณต์ำมทีค่ณะกรรมกำรบณัฑิตศึกษำ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์เปน็ผู้ก ำหนด  

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยำนิพนธ)์  และแผน ข (กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรหีรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีสภำมหำวิทยำลยัรับรอง 
2.  มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปรญิญำตรไีม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
3.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้   



4.  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำซึ่งมีคณุสมบตัิตำมข้อ 1) – 3) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรือเคยถูกถอน
สถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสยี หำกกำรกระท ำน้ันได้กระท ำโดยมไิด้มเีจตนำ
กระท ำควำมผิด หรือกระท ำโดยประมำท และลุแกโ่ทษในกำรกระท ำจะกลับเข้ำศึกษำใหมไ่ด้ หำกสภำวิชำกำรเห็นสมควรให้
เข้ำศึกษำ ทั้งนี้เมื่อพ้นก ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกำศถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

 1.  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรหีรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำที่สภำมหำวิทยำลัย
รับรองในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสำหกรรม และสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปรญิญำตรีไมต่่ ำกว่ำ 2.50 
 3.  มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเกีย่วข้องด้ำนอุตสำหกรรมอยำ่งน้อย 1 ปี และ 
 4.  มีควำมรู้ภำษำอังกฤษเป็นไปตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือ 
 5.  เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรรับเข้ำศึกษำไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อกำรรักษำมำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ 
หมำยเหต ุ1.ผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อ 1 , 3 และ 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีต่ ำกว่ำ 2.50 มหำวิทยำลัยอำจ
รับเข้ำศึกษำได้ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
  2.ส ำหรับนักศึกษำที่ไม่มีควำมรู้ดำ้นอุตสำหกรรม สำขำวิชำฯ อำจพิจำรณำให้ศึกษำชุดวิชำ/อบรมเพิม่เติมตำมที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 

 


