
 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 

-------------------------- 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับปริญญาโท และ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561  โดยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. หลักสูตร แผน  ก  ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ 
  2. หลักสูตร แผน  ข  ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจ านวน 11 สาขาวิชา ดังนี้ 

1.1  หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจ านวน 11 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
8. สาขาวิชาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
9. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปิดรับ 1 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือ
กระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
2.2.1   สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ  

2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  
2.2.2   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

2.2.2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ  

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้  
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าได้ 
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2.2.2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
หรือ  

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา  
หมายเหตุ  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าได้ 
2.2.2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  
การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชนบท/ชุมชน การปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
และปฏิบัติงานในหน้าที่เก่ียวกับการสื่อสาร หรือ การเมือง หรือ การปกครองท้องถิ่น หรือ 

3. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความสนใจนวัตกรรม 
การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น หรือ 

4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าได้ 
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2.2.3   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

2.2.3.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 3. เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้  
แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ 

4. มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้ว ไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
หรือ 

5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อาจพิจารณารับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 
2.2.3.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

เป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และ 
มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด 
หมายเหตุ  ผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชา 23727 (50233007) การพัฒนาระบบ 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ิมอีก 1 ชุดวิชา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
2.2.3.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติม ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด  

2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  



 5 

 
3. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 

แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคคล หรือ  
4. มีประสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
2.2.3.4  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรอง 

2. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 
แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 

3. เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท างานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้ว
ไมน่้อยกว่า 1 ปี 

4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระต่อการรักษา

มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาไดในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 
2.2.3.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว 

หรือให้บริการทางการศึกษา  
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4. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ  
5. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ  
6.เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา  
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-5 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 
กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  
3. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระทบต่อการรักษา

มาตรฐานบัณฑิตศึกษา  
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน  
2.2.3.6  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ 
 2. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ 

2.2.4   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
2.2.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 แขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่

มหาวิทยาลัยรับรอง และ 
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน 
แสดงประกอบ 
 
 
 



 7 

หมายเหตุ    ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ อาจรับเข้าศึกษาได้ หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญ 
ในงานเพียงพอ 

2.2.4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จ ากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
3. มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  

หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงาน 
มากพอ  
2.2.4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
เปิดรับ 3 วิชาเอก ดังนี้ 

 วิชาเอกการตลาด 
 วิชาเอกการเงินและการบัญชี 
 วิชาเอกการบริการ 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงาน 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 



 8 

 
2.2.5   สาขาวิชานิติศาสตร์  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 3 วิชาเอก ดังนี้ 
1. วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ 
2. วิชาเอกกฏหมายมหาชน 
3. วิชาเอกกฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
  1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 
  2. มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก าหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 

2.2.6   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2.6.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข 
2. กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล 

เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท างานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี 
 
2.2.6.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีประสบการณ์การท างานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหลังจบ 

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดง

ประกอบ  
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี  

2.2.7   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 2 วิชาเอก ดังนี้ 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ  

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบต่อการรักษา 
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

2.2.8   สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ  
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาที่อ่ืนๆ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50   
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หมายเหตุ   

1. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผล
การศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะก าหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์ 71203 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  และ71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยใน
อาหาร หรือชุดวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2.9   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
2.2.9.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

เปิดรับท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 หรือ  
3. มีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีโครงการในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
5. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หมายเหตุ   
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจรับ 
เข้าศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม  

2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์  

3. ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการ 
อบรมเพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนดโดยไม่นับ
หน่วยกิต 
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2.2.9.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 หรือ  
3. มีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีโครงการในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
5. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หมายเหตุ   
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การท างานหลังจาก 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
อาจรับเข้าศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอ่ืนเหมาะสม  

2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์  

3. ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการ 
อบรมเพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนดโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

2.2.10   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
2.2.10.1  หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง  

2. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอ่ืนที่ต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การท างาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ  

3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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2.2.10.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสหกรณ์ 

เปิดรับ ท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  
3. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

อาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์เป็นผู้ก าหนด  
2.2.10.3  หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 

เปิดรับ ท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ และ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ

ปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 
หมายเหตุ  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน ต้องเรียนเพ่ิมอีก 1 ชุดวิชา คือ 95729 ความรู้
พ้ืนฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่ายกิต 

2.2.11   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
2.2.11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เปิดรับท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์การท างานภายหลังจากส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 1  
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2 
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หมายเหตุ  หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1-3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

1 ให้แนบหลักฐานค ารับรองจากต้นสังกัดมาด้วย 
2 ให้แนบหลักฐานหรือเอกสารผลการศึกษา/ฝึกอบรม 

2.2.11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปิดรับท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม  
และสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
อาจพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบกรณ์การท างาน ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการท างาน
ประกอบการพิจารณา 

3. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 
หมายเหตุ  หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1-4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 


