
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  

-------------------------- 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศกึษา 

2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.1  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือ
กระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 4. มีคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัยก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

1.2  คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึง่ ดงันี ้
 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย (ท่ีจัดทดสอบ) ผลเกณฑ์คะแนนการทดสอบ   
1.2.1 TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า123 คะแนน  
1.2.2 TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 41 คะแนน 
1.2.2 TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ ากว่า 437 คะแนน 
TOEFL ITP ไม่ต่ ากว่า 460 คะแนน 
1.2.3 IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.0 คะแนน 
1.2.4 TU-GET (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน  
1.2.5 CU-TEP (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน  
1.2.6.TOEIC ไม่ต่ ากว่า 405 คะแนน 
1.2.8 STOU-EPT (E –Testing) อย่างน้อย 1 Part ไม่ต่ ากว่า B1 
1.2.9 STOU-EPT (Intensive Training   English Course) ทุก Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 
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ท้ังนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1.2.1 – 1.2.9 จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันท่ีสอบถึงวันเปิดรับสมัคร  
 
หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี ้

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
เปิดรับ ท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังน้ี 
 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
 2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 4. เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดย
ไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตร ีต่ ากว่า 
2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้
ความเห็น 

 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เปิดรับ ท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังน้ี 
 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

หมายเหตุ  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 
เปิดรับ ท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังน้ี 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง 
 2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3. กรณีผู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจ
รับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ เป็นผู้ก าหนด 
 4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 5. เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดย
ไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบณัฑิตศึกษา 

 
2. วิธีการสมัคร 
 1. กรอกใบสมัคร Online 
  2. Download ใบสมัคร 

ได้ทาง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกท่ี “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับปริญญาโท 
ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 15 มกราคม  2566 
 
3. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

การจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ ดังน้ี 
 1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  น าเอกสารทุกฉบับบรรจุซองเอกสารน าส่งท่ีศูนย์บริการร่วมแบบครบ
วงจร อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ตึกหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ท้ัง 10 แห่ง ภายในวันท่ี 15 
มกราคม 2566 

 

 2. ส่งใบสมัคร Online สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ  ให้ ผู้สมัคร 
Download ใบช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือก โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ท่ีท าการ
ไปรษณีย์ทุกแห่งท่ัวประเทศ 
 3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 
500 บาท โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ทุกแห่งท่ัวประเทศ แล้วส่งเอกสารการสมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามท่ีอยู่ต่อไปนี้ 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 
15 มกราคม  2566 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียม  
การสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปล่ียนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลัง 
การสมัครไม่ได้ หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรษณี ย์ วันท่ี 15 มกราคม 2566 เป็นวันสุดท้าย  
โดยพิจารณาจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 
4. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบ้ืองต้นของผู้สมัคร 
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตอบรับการได้รับเอกสารใบสมัครให้ผู้สมัครทราบทาง www.stou.ac.th  คลิกท่ี 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับการศึกษาท่ีต้องการสมัคร เลือก ตรวจสอบใบสมัคร กรณีผู้สมัครส่งเอกสาร
ประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันเปิดรับสมคัร คือภายในวันท่ี  
15 มกราคม 2566 เท่านั้น และหากผู้สมัครไม่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่
พิจารณาใบสมัครและจะไม่คืนคา่สมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
5. การแจ้งผลการคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ท่ี www.stou.ac.th คลิกท่ี “การสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก ระดับการศึกษาท่ีต้องการสมัคร เลือก ผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  31 มกราคม 2566 และมหาวิทยาลัยโดย
ส านักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และทาง sms ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจ
ประกาศผลการคัดเลือกบางหลักสูตรก่อนหรือหลังท่ีก าหนดไว้ตามประกาศก็ได้ 
 

 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา  ส านักบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
 จังหวัดนนทบุรี  11120 
   ( ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ) 
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6. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
  ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา  และแนะน าการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2565 ทาง sms  ซ่ึงนักศึกษาใหม่
จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 หาก
พ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาท่ีประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนจะต้องช าระค่าปรับ
ลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผลการคัดเลือกไม่เป็นไปตามกรอบเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. พิจารณาเป็นรายกรณี 
 

 
 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี   10  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 

 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย ์ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


