
 
 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  

 

1. สาขาวชิา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 

มหาวิทยาลยัฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ดังนี ้

1.1  หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจ านวน 5 สาขาวชิา ดงันี ้
1.1.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
1.1.2 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ 
1.1.3 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
1.1.4 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร ์
1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

1.2  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต  ดังนี้ 
1.2.1 สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ เปิดรับ 1 หลักสูตร ได้แก่ 

1) ประกาศนียบตัรบณัฑติแขนงวิชาหลักสตูรและการสอน 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 

 2.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2.  ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 3.  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท า
โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 
5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษ 
2.2.1   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

2.2.1.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน 
เปิดรับเฉพาะ  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1.  ส าเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชรบัรอง 
2.  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3.  เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการ
การศึกษา และ 
4.  มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ป ีหรือ 
5.  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) และ 4) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์อาจพิจารณารับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณี 
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    2. ผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็น โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

 

2.2.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองวิทยฐานะและปรญิญา และ 
2.  เป็นครูผูส้อนหรือบุคลากรที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู ้

หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบตัิดังกลา่วข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสยี 

 
2.2.2   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรหีรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้ จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และ 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 ในระดับคะแนน 4 แต้ม 
3.  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
หมายเหตุ    ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ อาจรับเข้าศึกษาได้หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงานเพียงพอ 

     ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ1) - ข้อ 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท าน้ันได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด  
หรือกระท าโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้ 
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

  

 
2.2.3  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2.2.3.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  เป็นส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภาการพยาบาลรับรอง
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
2.  มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3.  มีประสบการณด์้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพ ภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
4.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงที่เป็นปัจจุบัน 
5.  มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ท่ีเป็นปัจจบุัน 
6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษาได ้
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หมายเหตุ  กรณีผู้สมคัรมคีุณสมบตัิข้อ 2 ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ อาทิ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาในระดบัปรญิญาตรีต่ ากว่า 2.50 คณะกรรมการ
คัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณ ี

 
2.2.3.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน    
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
1. เป็นส าเรจ็การศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตรหีรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาที่
สภาการพยาบาลรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญาตรไีม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 
4. มีวุฒิประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จากหลักสตูรที่สภาการพยาบาล
รับรอง 
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน 
6. มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
8. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

2.2.4  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ  
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับรอง และ   
   2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50   

หมายเหตุ  1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด   
2) ผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผล
การศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะก าหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002 ) โภชนาการมนษุย์ หรือชุดวิชา 71412 
(20723010 ) อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร หรือชุดวิชาอื่นเพิ่มเติม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด   
3) ผู้ที่มีคณุสมบัตดิังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั เนื่องจากความประพฤติ 
เสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า 
จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควร ให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
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2.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
2.2.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ)์  และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1.  ส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลยัรับรอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.  มีประสบการณ์การท างานภายหลังจากส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรไีม่น้อยกว่า 1 ป ี1  
3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได ้2 
4.  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคณุสมบตัิตาม ข้อ1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่งจากความประพฤตเิสื่อมเสีย หากการกระท าน้ันได้กระท าโดยมไิด้มีเจตนากระท า
ความผิด หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลบัเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรใหเ้ข้า
ศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
หมายเหตุ หากผู้สมัครขาดคณุสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามข้อ 1-4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพิจารณาเป็นรายกรณ ี

 1 ให้แนบหลักฐานค ารับรองจากตน้สังกัดมาด้วย 
 2 ให้แนบหลักฐานหรือเอกสารผลการศึกษา/ฝึกอบรม 

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

 1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2.  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปรญิญาตรีไมต่่ ากว่า 2.50 
 3.  มีประสบการณ์การท างานท่ีเกีย่วข้องด้านอุตสาหกรรมอยา่งน้อย 1 ปี และ 
 4.  มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 
 5.  เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษาไดโ้ดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบณัฑติศึกษา 

หมายเหตุ 
 ผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 , 3 และ 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรตี่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ 

โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน 
 ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษาซึ่งมีคณุสมบัติตามข้อ 1-5 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสยีหากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผดิ  
หรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท า จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่มคีวามรูด้้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาฯ อาจพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชา/อบรมเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 


