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ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เร่ือง กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท 

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2566 
 

-------------------------------------------------------- 
 

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญำโท  ภาคต้น  
ปีการศกึษา 2566  โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สำขำวิชำที่เปิดรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 11 

สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

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



2 
2.2 คุณสมบัติเฉพำะของแต่ละสำขำวิชำ/หลักสูตร 

1. สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง และ  
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ต่่า
กว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 
 

 
 

2. สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนด) หรือ 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1,3-4  แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรี ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
นวัตกรรมกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและ

กำรปกครองท้องถิ่น 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนด) หรือ 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
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หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ 
ปริญญาตรี ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

 
เปิดรับ 4 กลุ่มวิชา  

1. กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำ 
2. กลุ่มวิชำภำษำไทย 
3. กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

4. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
เปิดรับเฉพาะ  
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์
หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาที่ สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม
เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ 
4. มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
สอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่
กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 
 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
 แขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
 
หมายเหตุ   ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมม่ีวุฒิทางการศกึษา 
ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
แขนงวิชำกำรวัดและประเมินผล

กำรศึกษำ 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนีย- 
บัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
2. เป็นครู หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการวัด หรือประเมินผล
การศึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่ อ่ืนที่ต้องใช้การวัดหรือการ
ประเมินทางการศึกษาหรือเป็นผู้มีผลการสอบผ่านหรือรับรอง
มาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ 
3. ผ่านการทดสอบความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  

แขนงวิชำกำรแนะแนวและ 
กำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติ อ่ืนเพ่ิมเติมตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่
สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากร
ท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 
4. มีประสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการ
ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ไดค้ะแนนเฉลีย่ระดับ 
ปริญญาตรตี่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
 
หมายเหตุ ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษา 
ชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลยัก่าหนด 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

 
เปิดรับเฉพาะ  
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 

กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านศึกษาศาสตร์หรือ
ครุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเท่า 
3. เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม 
เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา  
4. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 68 
หน่วยกิต และ 
5. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
สอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
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3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
 หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 , 3 , 4 และ 5 แต่ไดค้ะแนนเฉลี่ย

ระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน 

กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเท่า หรือ 
3. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 68  
หน่วยกิต 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

 
4. สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา  
1. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกร 

มนุษย์ 
3. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

และขนส่งทำงอำกำศ 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
โดยมีหลักฐานแสดง 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน 
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4. สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าโดยไม่จ ากัดสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
รับรอง และ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน  
3. มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
 
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
แขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและ 

กำรบริกำร 
เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มวิชำกำรตลำด   
2. กลุ่มวิชำกำรเงินและกำรบัญชี   
3. กลุ่มวิชำกำรบริกำร 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีไม่ต่ ากว่า 1 ป ี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ
ปริญญาตรตี่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 
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5. สำขำวิชำนิติศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
นิติศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชำกฎหมำยธุรกิจ 
2. กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน 
3. กลุ่มวิชำกฎหมำยอำญำและ

กระบวนกำรยุติธรรม 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ 
2. มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก าหนดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

 
6. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา  
1. กลุ่มวิชำบริหำรสำธำรณสุข 
2. กลุ่มวิชำบริหำรโรงพยำบำล 

 
เปิดรับเฉพาะ 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพหรือเทียบเท่าหรือปริญญาตรีด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท างานเกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายหลังจบ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติบางประการนอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร สาขาวิชาอาจพิจารณาใหส้มัครเข้ารบั การ
คัดเลือก เป็นนักศึกษาได ้
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6. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

วิชำเอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อุตสำหกรรม 

 
เปิดรับเฉพาะ 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) 
หรือปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  
3. มีประสบการณ์การท างานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือ 
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
โดยมีหลักฐานแนบมาพร้อมใบสมัคร 
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขา้เป็น 
นักศึกษาเป็นรายกรณ ี

 
7. สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ 
2. กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง หรือ 
2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
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8. สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

วิชำเอกกำรจัดกำรระบบอำหำร 
เพื่อโภชนำกำร 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต  จ าก ม ห าวิ ท ย าลั ย ห รื อ ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไปจากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ 
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษา
ทดลองเรียนได้ และ  

2) ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มิใช่
สาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
โภชนาการ อาจต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด 

 
9. สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 
2. กลุ่มวิชำกำรเมืองกำรปกครอง

ท้องถิ่น 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรี
สาขาอ่ืนหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 
3. มีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน หรือผู้ที่มีประสบการณ์การท่างานหลังจากส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีนอ้ยกว่า 1 ปี ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

2) ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการท่าวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

3) ส่าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพื้นความรู้
ทางรัฐศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชาก่าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
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10 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์  
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต 
วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
หรือสาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง 
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการ
เกษตร หรือกิจกรรมอ่ืนที่ต้องใช้ความรู้ เกี่ยวกับการเกษตรและมี
ประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 ส าหรับผู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1– 2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดบั
ปริญญาตรี ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำสหกรณ์ 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ห รื อ เที ย บ เท่ า  จ าก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3. กรณี ผู้ ที่ มี คะแนนเฉลี่ ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ เป็น 
ผู้ก าหนด 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนด หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
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10. สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ (ต่อ) 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต 
วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร 
 
เปิดรับ 4 กลุ่มวิชา  
1. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำร
ผลิตพืช 
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำร
ผลิตสัตว ์
3. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือ
ธุรกิจกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
4. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
และสิ่งแวดล้อม 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
หรอืสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง และ 
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ 
3.คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได ้

2) ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องเรียนเพิ่ม
อีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วย
กิต โดยผู้ที่มีประสบการณ์การท่างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแล้วไม่
ต่่ากว่า 5 ปี อาจได้รับการพิจารณายกเว้นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ่าสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 

 

11. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา  

1. กลุ่มวิชำวิทยำกำรดิจิทัล 
2. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัล 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
3. มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
4. มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
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11. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรทำงวิศวกรรม 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมครุศาสตร
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีทาง
ภาพ การจัดการการผลิด การจัดการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
3. วิธีกำรสมัคร 
 กรอกใบสมัคร Online ได้ทำง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก ระดับปริญญำโท สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ และช ำระค่ำธรรมเนียมกำร
สมัครได้ทำง  Application ของธนำคำร (KTB-Next)  หรือให้ผู้สมัคร Download ใบช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โดยช าระผ่านระบบ  Pay at Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้สมัคร
ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 500 บาท  
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2566 ถึงวันที่  30 
มิถุนำยน 2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/แขนงวิชาภายหลังการสมัคร
ไม่ได ้ 
 
4. กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก ระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสมัคร เลือก ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำใบสมัคร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2566 และมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และทาง 
SMS ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกบางหลักสูตรก่อนหรือหลังที่ก าหนดไว้ตามประกาศก็ได้ 
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5. กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และกำรลงทะเบียนเรียน 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และแนะน าการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่  ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้ งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนทาง SMS 
ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 
สิงหาคม 2566 หากพ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน
จะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผลการคัดเลือกไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

 

   ประกาศ  ณ วันที่   20   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


