ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
-------------------------มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตร แผน ก สาหรับนักศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์
2. หลักสูตร แผน ข สาหรับนักศึกษาที่เลือกทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจานวน 11 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจานวน 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 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิดหรือ
กระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้
เมื่อพ้นกาหนด 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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 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. สาเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชนบท/ชุมชน การปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
และปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสาร หรือ การเมือง หรือ การปกครองท้องถิ่น หรือ
3. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 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. สาเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นครู หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้
แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ
4. มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้ว ไม่ต่ากว่า 1 ปี
หรือ
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 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
เป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกาหนด และ
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ ผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชา 23727 (50233007) การพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้ เพิ่มอีก 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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกาหนด
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกาหนด
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30
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3. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้
แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทาหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ
4. มีประสบการณ์ทางาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2.2.3.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง
2. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้
แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทาหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ
3. เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ทางานหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาไดในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2.2.3.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
3. เป็นครูหรือบุคลากรประจาการทางการศึกษาที่ทาหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว
หรือให้บริการทางการศึกษา
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4. เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5. มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี หรือ
6.เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-5 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
2.2.3.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ
2. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน
แสดงประกอบ
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หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ อาจรับเข้าศึกษาได้ หากมีประสบการณ์ในการทางานและมีความชานาญ
ในงานเพียงพอ
2.2.4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่จากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3. มีประสบการณ์ในการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้หากมีประสบการณ์ในการทางานและมีความชานาญในงาน
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. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการทางานและมีความชานาญในงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์
2. มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากาหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
2.2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.2.6.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
2. กลุม่ วิชาบริหารโรงพยาบาล
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือทางานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี
2.2.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอื่น ๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีประสบการณ์การทางานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจบ
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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
2.2.8 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาที่อื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
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หมายเหตุ
1. สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผล
การศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะกาหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์ 71203
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น และ71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยใน
อาหาร หรือชุดวิชาอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.9 สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.2.9.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
3. มีประสบการณ์การทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีโครงการในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
5. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์
หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การทางานหลังจากสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจรับ
เข้าศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม
2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์
3. สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการ
อบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากาหนดโดยไม่นับ
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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30 หรือ
3. มีประสบการณ์การทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีโครงการในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
5. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์
หมายเหตุ
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การทางานหลังจาก
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจรับเข้าศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม
2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์
3. สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการ
อบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชากาหนดโดยไม่นับ
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. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การทางาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 สาหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 2.50
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

12

2.2.10.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.30
3. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์เป็นผู้กาหนด
2.2.10.3 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร
เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ และ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 สาหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ 95729 ความรู้
พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่ายกิต
2.2.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2.11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทางานภายหลังจากสาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 1
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2
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หมายเหตุ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1-3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะพิจารณาเป็นรายกรณี
1 ให้แนบหลักฐานคารับรองจากต้นสังกัดมาด้วย
2 ให้แนบหลักฐานหรือเอกสารผลการศึกษา/ฝึกอบรม
2.2.11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50 ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่กาหนด
อาจพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบกรณ์การทางาน ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการทางาน
ประกอบการพิจารณา
3. มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
หมายเหตุ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1-4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะพิจารณาเป็นรายกรณี
3. เอกสารใบสมัคร
1. Download ใบสมัครฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก “ระดับการศึกษา” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ขอรับเอกสารใบสมัครฟรี ได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒ นา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 10 แห่ ง
ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ลาปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา และนครนายก
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
การจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ดาเนินการได้ 2 ทาง ดังนี้
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง นาเอกสารทุกฉบับบรรจุซองเอกสารนาส่งที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบ
วงจร อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ตึกหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หรือนาส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลื อกหลักสูตรละ
500 บาท โดยชาระผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วส่งเอกสารการสมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่อยู่ต่อไปนี้
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 55
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(ส่งเอกสารใบสมัคร)

( ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา )
มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช เปิ ดรั บเอกสารการสมั ค ร ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เป็ น ต้ น ไปถึ ง วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัคร
ไม่ได้ หมายเหตุ วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันสุดท้าย โดยพิจารณา
จากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
5. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร
เมื่อมหาวิทยาลัยโดยสานักบัณฑิตศึกษา ทาการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นของผู้สมัคร
แต่ละรายเรีย บร้อยแล้ ว จะแจ้ งตอบรับ การได้รั บเอกสารใบสมัครให้ ผู้ ส มัครทราบทาง www.stou.ac.th คลิ กที่
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดั บการศึกษที่ต้องการสมัคร กรณี ผู้ส มัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่
ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เท่านั้น และหากผู้สมัครไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในช่วงเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่พิจารณาใบสมัครและ
จะไม่คืนค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การแจ้งผลการคัดเลือก
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก ระดับการศึกษที่ต้องการสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และมหาวิทยาลัยโดยสานักบัณฑิตศึกษาจะแจ้ง
ผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ ภายหลังประกาศผลทาง website ประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกบางหลักสูตรก่อนหรือหลังที่กาหนดไว้ตามประกาศก็ได้
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7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับเอกสารแนะนาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
และลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2561 ไปพร้อมใบแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา เอกสารแจ้ง
กาหนดวันเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา และเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
ซึ่งนั กศึกษาใหม่จ ะต้องดาเนิ น การขึ้น ทะเบี ย นเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่
30 มิถุนายน 2561 หากพ้นกาหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน
เรียนจะต้องช าระค่าปรับ ลงทะเบี ยนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลั ย ยกเว้นกรณีการประกาศผลการคัดเลือก
ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การชาระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา
มสธ. พิจารณาเป็นรายกรณี
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ลงนามแล้ว ภาณุมาศ ขัดเงางาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

