
.  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 
-------------------------- 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับปริญญาโท และ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  โดยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. หลักสูตร แผน  ก  ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าวิทยานิพนธ์ 
  2. หลักสูตร แผน  ข  ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 12 สาขาวิชา ดังนี้ 
1.1  หลักสูตรระดับปริญญาโท เปิดรับจ านวน 12 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
10. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปิดรับ 1 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด 
หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา  
ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

4. มีคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัยก่อน

ส าเร็จการศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/EN/EngStd.htm  หรือมีคะแนนการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันเปิดรับสมัคร 4 มกราคม 2564 (ต้องไม่สอบก่อนวันที่ 4 
มกราคม 2562) 

 

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
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ 

2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 
 

2.2.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2.2.2.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร 

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

1. ส าเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ 

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้  
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/EN/EngStd.htm
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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  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

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 หรือการเมือง หรือการปกครองท้องถิ่น หรือ 

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

4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

2.2.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.2.3.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
 เปิดรับ 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

 1. กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา  
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
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เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้ แนะแนว 

หรือให้บริการการศึกษา และ 
4. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษา

มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 

2.2.3.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

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

เป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนดและ 
มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด 
หมายเหตุ 

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนๆ  
ทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 23727 การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ 
 

2.2.3.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

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

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 

2. เป็นครู หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการวัด หรือประเมินผลการศึกษาในองค์กรต่างๆ 
หรือหน้าที่อ่ืนที่ต้องใช้การวัดหรือการประเมินทางการศึกษาหรือเป็นผู้มีผลการสอบผ่านหรือรับรอง
มาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

3. ผ่านการทดสอบความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.2.3.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด  

2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  
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 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
 

2.2.3.5  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

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

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 

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. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1-3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ 
 

2.2.3.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

2. ไดค้ะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเท่า 
3. เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว 

หรือให้บริการทางการศึกษา  
4. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ 
5. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือน

ต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1. , 3. , 4. และ 5. แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ

ปริญญาตรีต่่ากว่า 2.50  มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 

กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภา

มหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเท่า หรือ 
3. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือน

ต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.50 

มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 
 

2.2.3.7  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษา 
ทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองวิทยฐานะและ
ปริญญา และ 
 2. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ 
 

2.2.4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
2.2.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 
2. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
3. กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศ 
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เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา 
ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา/ มหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

2.2.4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าโดยไม่จ ากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 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 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจพิจารณารับเข้าเรียนได้หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญ 
ในงานเพียงพอ  
 

2.2.4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 

เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
 1. กลุ่มวิชาการตลาด   

2. กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี   
3. กลุ่มวิชาการบริการ 

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

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแนบมา

พร้อมใบสมัคร 
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หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจพิจารณารับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความช านาญ
ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

2.2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์  
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
2. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
3. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

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

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

เปิดรับเฉพาะ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท างานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี 
 

2.2.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

เปิดรับเฉพาะ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอื่น ๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราชรับรอง  
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีประสบการณ์การท างานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหลังจบ 

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแนบมาพร้อม

ใบสมัคร 
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี  
 

2.2.7 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 2 แขนงวิชา ดังนี้ 
2.2.7.1 สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 

เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพ ภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน  
5. มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน 
6. มหีลักฐานแสดงความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาได้ 
 7. มีหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี
ทั้งนี้การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะพิจารณาจากใบสมัครและหลักฐานตามเกณฑ์การคัดเลือก 
ที่จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

2.2.7.2 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 



10 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีประสบการณ์ในการท างานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาล 

ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง 
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่

มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน 
7. มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราขูปถัมภ์สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เป็นปัจจุบัน 

 หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

2.2.8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 2 วิชาเอก ดังนี้ 
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง หรือ  

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาโดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 

 

2.2.9 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

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

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาที่อ่ืน ๆ จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมรับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
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หมายเหตุ   
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษา

และประสบการณ์ และต้องศึกษาเพ่ิมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 

2. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดย
พิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

2.2.10 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
2.2.10.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนหรือเทียบเท่า 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 หรือ  
3. มีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  

หมายเหตุ 
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การท างานหลังจาก

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
อาจพิจารณารับเข้าศึกษาหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม  

2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์  

3. ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรม 
เพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

2.2.10.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 หรือ  
3. มีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
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หมายเหตุ   
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การท างานหลังจาก 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
อาจพิจารณารับเข้าศึกษาหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม  

2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์  

3. ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครนั้นยังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรม 
เพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

2.2.11 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
2.2.11.1  หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง  

2. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอ่ืนที่ต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ  

3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

2.2.11.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสหกรณ์ 

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

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน 
ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  
3. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

อาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์เป็นผู้ก าหนด  
 

2.2.11.3 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ 95729 ความรู้
พ้ืนฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

2.2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2.12.1 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 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
 

2.2.12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม 

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

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรม  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโนลีทางภาพ การจัดการการผลิด 
การจัดการการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

3. เอกสารใบสมัคร 
  1. Download ใบสมัครฯ ได้ทางเว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
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 2. ขอรับเอกสารใบสมัครฟรี ได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  10 แห่ง 
ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ล าปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา และนครนายก  
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
การจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด่าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  น าเอกสารทุกฉบับบรรจุซองเอกสารน าส่งที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบ
วงจร อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ตึกหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 
500 บาท โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วส่งเอกสารการสมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียม  
การสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลัง 
การสมัครไม่ได้ หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้าย  
โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส่าคัญ 

 

5. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นของผู้สมัคร 
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตอบรับการได้รับเอกสารใบสมัครให้ผู้สมัครทราบทาง www.stou.ac.th  คลิกท่ี 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร เลือก ตรวจสอบใบสมัคร กรณีผู้สมัครส่งเอกสาร
ประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันเปิดรับสมัคร คือภายในวันที่  
28 กุมภาพันธ ์2564 เท่านั้น และหากผู้สมัครไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในช่วงเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่
พิจารณาใบสมัครและจะไม่คืนค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑติศึกษา  ส่านักบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ต่าบลบางพดู อ่าเภอปากเกร็ด 
 จังหวัดนนทบุรี  11120 
   ( ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ) 



15 
 

6. การแจ้งผลการคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกท่ี “การสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร เลือก ผลการคัดเลือก ภายในวันที่  30 เมษายน 2564 และมหาวิทยาลัยโดย
ส านักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และส่งแจ้งผลการคัดเลือกทาง
ไปรษณีย์หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกบางหลักสูตรก่อนหรือหลังที่
ก าหนดไว้ตามประกาศก็ได้ 

 

7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับเอกสารแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ
ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปพร้อมใบแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และเอกสารแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากพ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียนเรียนจะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผล  
การคัดเลือกไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มสธ. พิจารณาเป็นรายกรณี 
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563 
 

ลงนามแล้ว ปราณี สังขะตะวรรธน์ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


