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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ภาคต้น ปีการศึกษา  2562 
-------------------------- 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ภาคต้น 
ปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.5 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
1.6 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ  

สหกรณ์ 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร 
เข้าศึกษา 
  2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด
หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
2.2.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย Paper ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
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2.2.2 การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

2.2.3 การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 70 คะแนน 
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน หรือ 

2.2.4 การทดสอบ TOEFLไม่ต่ ากว่า173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test(CBT) หรือไม่ต่ ากว่า   
62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT) หรือ 

2.2.5 การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป 

2.2.6 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E –Testing) ด้วยระบบ computer  การสอบทุก part  
ต้องไม่ต่ ากว่าคะแนน B2 

2.2.7 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English 
Course การสอบทุก part ต้องไม่ต่ ากว่าคะแนน B2 
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.7 จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
นับตั้งแต่วันสอบ ถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
2.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่   
สภามหาวิทยาลัยรับรองใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จาก
ระบบคะแนน  4.00 หรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมา 
พร้อมใบสมัคร 
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2.3.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1  
ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโททางการ
บริหารการศึกษาหรือ
เทียบเท่า  

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท 
ไมต่่ ากว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

1. มีประสบการณ์ผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา 
2. ท าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์
ในการวิจัย โดยมีผลการวิจัยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งไม่ใช่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
3. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมาพร้อมใบสมัคร 
4. มีโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหาร
การศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าความรู้ไป
ปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังส าเร็จการศึกษา 

แบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท 
ไมต่่ ากว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4.00 หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา  
2. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมาพร้อมใบสมัคร 
3. มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการ
บริหารการศึกษา  
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
เป็นหลักสูตรปรับปรุงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมการการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 
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 2.3.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

1) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1. 
ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา
แล้ว หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
คะแนน 4.00  

 
1. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
2. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

 

หมายเหตุ 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือแตกต่างจากที่ก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ  สาขาวิชา 
วิทยาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยผ่าน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และผ่านการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2561 
 

2) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา/  คุณสมบัติอ่ืนๆ  คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1 
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
มีประสบการณ์การสอน หรือท าวิจัย 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า  
3.50 จากระบบคะแนน 
4.00 
 

 
1. มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
เด่นเป็นที่ประจักษ์  ทั้งในต าราและ
บทความวิชาการงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติจ านวนมาก 
2. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ 
4. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้อง
อยู่ในระดับ “ดีมาก” 
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วุฒิการศึกษา/  คุณสมบัติอ่ืนๆ  คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ระดับปริญญาโท 
คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1 
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 

 
1. มีหลักฐานแสดงผลความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแนบมาพร้อมใบสมัคร 
2. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย  
โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี” 

หมายเหตุ 
แบบ 1.1  ในกรณีท่ีผู้สมัครขาดคุณสมบัติบางประการ คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า  
แบบ 2.1  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิต  ไม่ต่ ากว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า  
กรณีท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และผ่านการความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่  
15 มกราคม 2558 

 

2.3.4 สาขาวิชานิติศาสตร์  

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1  
ส าเร็จการศึกษา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันการศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยนั้น
รับรอง 
 

 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
ปริญญาโท  
ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

 
1. ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรอง 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 
2. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ป ี
3. ท าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ  
สารนิพนธ์ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยโดยมีผลการวิจัย ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
4. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแนบมาพร้อมใบสมัคร 
5. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์
ก าหนด 
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วุฒิการศึกษา/  
คุณสมบัติอ่ืนๆ  

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษา  
นิติศาสตรมหา
บัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยนั้น
รับรอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท  
ไมต่่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00  

 
1. ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรองและมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 
2. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมาพร้อมใบสมัคร 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชา
นิติศาสตร์ก าหนด 

หมายเหตุ  
แบบ 1.1 กรณีส าเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาตาม
เงื่อนไขที่สาขาวิชาก าหนด หรือกรณีท่ีมีผลการศึกษาต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยก าหนดให้ศึกษาชุดวิชา
ระดับปริญญาโทเพ่ิมเติมตามท่ีสาขาวิชาก าหนด หรือตามเง่ือนไขอ่ืนที่สาขาวิชาก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
แบบ 2.1 กรณีส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1) มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาตาม
เงื่อนไขที่สาขาวิชาก าหนดหรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ ากว่า 3.25 ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานตามที่
สาขาวิชาก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  พ.ศ.2562 เป็นหลักสูตรใหม่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แล้วเมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม 2561 

 
2.3.5  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1  
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด  

 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท  
ไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 
4.00 คะแนน  

 
1. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
2. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3. ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่
สาขาวิชาก าหนด 
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หมายเหตุ   

ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพ้ืน
ความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ ตามท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 
 

2.3.6  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
1) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการ
เกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบคะแนน 
4.00 

 
1. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับ
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ
การเกษตรอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
2. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดแนบมาพร้อมใบ
สมัคร 

หมายเหตุ    
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติม ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณา 
จากประสบการณ์และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559  เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.2558  ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่  
12 ตุลาคม 2560 
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2) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา 

 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
การเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี  
สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
รับรอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 

 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
การเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
2. มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตร
หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า และ 
4. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดแนบมาพร้อมใบ
สมัคร 

แบบ 2.1  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
การเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี สภา
มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
รับรอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 

 
1. ร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
การเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
2. มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตร
หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า  
4. มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดแนบมาพร้อมใบ
สมัคร 

 
หมายเหตุ  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการจัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้อง
ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 
และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  
 
3.โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย เฉพาะ 
 แบบท่ี 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 

    17901 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง  
    17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง  
    17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์  
2. 17998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
3. 17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 
3.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร  
ที่เน้นการวิจัย 2 แบบ ดังนี้  

 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
     23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   
 2. 23996 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
 3. 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 
  แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

 1. ชุดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
     23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  

    23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
    23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   
2. ชุดวิชาหมวดวชิาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

     23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา 
    หรือเลือกชุดที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
    (ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 
3. 23997 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 
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4. 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
หมายเหต ุผู้สมัครที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารการศึกษา ต้องศึกษาชุดวิชา 
เพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 3.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 3.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
 เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ  
 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
    32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชีและการบริการ   
    32902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจชั้นสูงและเศรษฐมิติ  
    32906 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด การเงินและการบัญชีและการบริการ 
    32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด หรือ  
    32908 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี หรือ 
    32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ  
2. 32998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
3. 32999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการธุรกิจและการบริการ 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 3.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
 เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 2 แบบ ดังนี้ 
 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
    33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง 
    33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง 
2. 33998 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
3. 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
    33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
    33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 
    33905 นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ชุดวิชา เลือกเฉพาะด้าน 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา  
    33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ  
    33907 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะขั้นสูงและปัญหาการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 
    33908 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นชั้นสูง 
    33909 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูง 
    33910 สัมมนาประเด็นและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐขั้นสูง 
2. 33998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
3. 33999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
3.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 2 แบบ ดังนี้  
 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. 41997 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
 2. 41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิติศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 3. 41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต)  
     41901  วิทยาการวิจัยชั้นสูงทางนิติศาสตร์ 
     41902  ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
     41903  สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
 2. 41998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 3. 41999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
  

3.5 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 

 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
     84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง  
     84902 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง   
     84903 สัมมนาการเมืองและการบริหาร  
     84904 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 2. 84998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 3. 84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรฐัศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
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3.6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
3.6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ  
แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
     91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง  
     91902 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
     91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
     91904 ประเด็นเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 2. 91998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 3. 91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

3.6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 2 แบบ ดังนี้ 

 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 1 ชุดวิชา 

     95901 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยขั้นสูงและการพัฒนาการผลิตพืช (ไม่นับหน่วยกิต) 
 2. 95997 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
 3. 95999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา (ไม่นับหน่วยกิต) 
 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต (12 หน่วยกิต) 
     95902 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยชั้นสูงและการพัฒนาการผลิตพืช  
     95903 การประเมินสถานการณ์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการการผลิตพืช   
 2. 95998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 3. 95999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกท่ี 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
 4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8390 หรือ  
02-504-8400 
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 4.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา ติดต่อ รองศาสตราจารย์ 
ดร.เก็จกนก เอ้ือวงศ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 
02-504-8522 หรือ 02-504-8503 
 4.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
  4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การจัดการธุรกิจและการบริการ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ติดต่อ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี  ภาคอัต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
โทรศัพท ์02-504 - 8231, 02-504- 8181 หรือ 02-504-7003  

  4.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์ 08-6996-5491 หรือ 02-504- 8181-4 
 4.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ติดต่อ นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข วุฒิกร โทรศัพท์  
02-504 8363 
 4.5 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ติดต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล  
กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8422 หรือ 02-504-8356   

 4.6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
  4.6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์  ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  โทรศัพท์มือถือ 081-266 2434  
หรือติดต่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม 
โทรศัพท์มือถือ 081 827 9917   

  4.6.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ กรรมการและเลขานุการบริหารคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โทรศัพท์  
081-9328711   หรือ  02-504 8154 
 

5. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 

 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 5.1 คลิกที่ “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและคลิกที่ “ขั้นตอนการสมัคร” 
เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครที่ระบุไว้  
 5.2 พิมพ์ข้อความประวัติส่วนตัวลงในใบสมัคร ส่วนที่ 1 (มสธ. อ1) บนหน้าเว็บไซต์ ให้ครบถ้วนตรวจสอบความถูกต้อง  
และ พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครส่วนที่ 1และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  จ านวน 1 ชุด โดยให้ลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
ที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 1  เพ่ือจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยพร้อมใบสมัครส่วนที่ 2 ต่อไป 
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 5.3 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 2 (มสธ. อ1 ข) และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนกรอกข้อความให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 ตามท่ีระบุไว้ 
 5.4 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 
 5.5 ช าระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจ านวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร ผ่านระบบ Pay @ Post  
ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แนบส าเนาสลิปค่าธรรมเนียมการสมัครมาพร้อมใบสมัคร 
 5.6 การจัดส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  5.6.1  ส่งใบสมัครด้วยตนเอง น าเอกสารตามรายการในข้อ 5.2 - 5.5 ทุกฉบับบรรจุซองเอกสารน าส่งที่ 
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  (ตึกหน้าเสาธง) หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ทั้ง 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 มกราคม  
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  
  5.6.2.  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ น าเอกสารตามรายการในข้อ 5.2 - 5.5  ทุกฉบับ บรรจุซองเอกสาร  
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย ตามท่ีอยู่ดังนี้  
 
    ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ตู้ ป.ณ. 55 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ 
                                        กรุงเทพฯ  10210    
                                             (ส่งใบสมัครปริญญาเอก) 
                                                                                                  
 

  การจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารเป็นวันสุดท้าย
ของการรับใบสมัคร โดยก าหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเอกสาร
การสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การตอบรับเอกสารการสมัคร 
 

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ส านักบัณฑิตศึกษาจะส่งข้อมูลตอบรับ
ให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกท่ี “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก  “ระดับปริญญาเอก” และเม่ือ
มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และเอกสารประกอบใบสมัคร และตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 
หากพบว่าครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th และจัดท าหนังสือ
ตอบรับการรับเอกสารใบสมัครส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ต่อไป  กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน 
จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมถึงมหาวิทยาลัยภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร หรือ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครหรือเอกสารประกอบใบสมัคร  ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่รับ
พิจารณาใบสมัครเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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7. การน าเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS อีกทางหนึ่ง และก าหนดวัน
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
31 พฤษภาคม 2562 10-21 มิถุนายน  2562 

 

 ทั้งนี ้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ แตย่ังไม่ส่งหลักฐาน
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 *หมายเหตุ  กรณีที่ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แต่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้สมัครสมัครเข้าอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course ทัง้นี้ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์การอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 
 

8. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 2 ช่องทางคือ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th 
(บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS และก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
30 มิถุนายน 2562 เดือน สิงหาคม 2562 

 

 โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมประมาณ 
หนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ หากนักศึกษารายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 อนึ่ง  การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด 
 

9. การยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาของ
แต่ละหลักสูตรทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556  
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
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 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันที่   28 ธันวาคม 2561 
     
 

                    ลงนามแล้ว  ประสาท  สืบค้า                   
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
-------------------------- 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับปริญญาโท และ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  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 
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือ
กระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

4. มีคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ยื่นแสดงต่อมหาวิทยาลัยก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

 

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 ากัดสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง และ  

2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 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. ส าเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือ  

2. เป็นผู้ทีส่ภาวิชาการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้  
โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าได้ 
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2.2.2.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร 

เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
หรือ  

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
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. 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  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าได้ 
 

2.2.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
2.2.3.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
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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  ผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชา 23727 (50233007) การพัฒนาระบบ 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ิมอีก 1 ชุดวิชา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 

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 าหน้าที่เก่ียวกับการวัด หรือประเมินผลการศึกษาในองค์กรต่างๆ 
หรือหน้าที่อ่ืนที่ต้องใช้การวัดหรือการประเมินทางการศึกษาหรือเป็นผู้มีผลการสอบผ่านหรือรับรอง
มาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

3. ผ่านการทดสอบความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 



 5 
 
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 หรือบคุลากรประจ 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 
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
เปิดรับ 2 วิชาเอก ดังนี้  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2. เเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออ่ืนๆ และมีประสบการณ์การท างานในสาขาที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 ส าหรับผู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.30 
คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี 

 

2.2.3.6  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

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

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 
แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 
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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 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 
2.2.3.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

เปิดรับเฉพาะ  แผน ก  (วิทยานิพนธ์) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มีดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือ 
วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว 

หรือให้บริการทางการศึกษา  
4. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ  
5. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ  
6. เป็นผู้ทีส่ภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา  
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-5 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน 
กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ  
3. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน

บัณฑิตศึกษา  
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัย
อาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน  
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2.2.3.8  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ 
 2. เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 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. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา 

ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐาน 
แสดงประกอบ 
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้ หากมีประสบการณ์ในการท างานและมีความช านาญ
ในงานเพียงพอ 

 

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 วิชาเอก ดังนี้ 
 วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงินและการบัญชี   วิชาเอกการบริการ 
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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 โดยมีหลักฐานแสดง

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

2.2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์  
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
เปิดรับ 3 วิชาเอก ดังนี้ 
1. วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 
2. วิชาเอกกฎหมายมหาชน 
3. วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

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

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 านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง  
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2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท างานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร  
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาเป็นรายกรณี 
 

2.2.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

เปิดรับเฉพาะ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์) หรือปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ที่เทียบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. มีประสบการณ์การท างานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหลังจบ 

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดง

ประกอบ  
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. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพในภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน  
5. มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เป็นปัจจุบัน 
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
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หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี 

 

2.2.7.2 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
เปิดรับเฉพาะ แผน ก (วิทยานิพนธ์) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีประสบการณ์ในการท างานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพ หรือในโรงพยาบาล 

ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4. มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)  

จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง  
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาได้ 
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน 
7. มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 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 านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ  

2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาโดยไม่กระทบต่อการรักษา 
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

 

2.2.9 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

เปิดรับ ทั้ง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
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1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาที่อ่ืน ๆ จากสถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  
หมายเหตุ   

1. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณา
จากผลการศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะก าหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 โภชนาการมนุษย์ ชุดวิชา  
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  และชุดวิชา 71310 การจัดการสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยในอาหาร หรือชุดวิชาอ่ืนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดย
พิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2.2.10 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
2.2.10.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

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

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 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 าสาขาวิชารัฐศาสตร์อาจ
พิจารณารับเข้าศึกษาหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม  

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) 
คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
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1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนหรือเทียบเท่าจาก

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

หมายเหตุ   
1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 หรือมีประสบการณ์การท างานหลังจาก 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 1 ปี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
อาจพิจารณารับเขา้ศึกษาหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติด้านอื่นเหมาะสม  

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 
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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 

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 
หมายเหตุ  ผู้ส 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 1  
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2 

หมายเหตุ  หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1-3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 

1 ให้แนบหลักฐานค ารับรองจากต้นสังกัดมาด้วย 
2 ให้แนบหลักฐานหรือเอกสารผลการศึกษา/ฝึกอบรม 

 

2.2.12.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เปิดรับท้ัง 2 แผน คือ แผน ก (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ 
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1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม  
และสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50  ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
อาจพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการท างาน
ประกอบการพิจารณา 

3. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 
หมายเหต ุ หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 1-4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

3. เอกสารใบสมัคร 
  1. Download ใบสมัครฯ ได้ทางเว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก  “ระดับการศึกษา” ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 2. ขอรับเอกสารใบสมัครฟรี ได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  10 แห่ง 
ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ อุบลราชธานี เพชรบุรี สุโขทัย ล าปาง อุดรธานี จันทบุรี ยะลา และนครนายก  
ตั้งแตว่ันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
การจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ 2 ทาง 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 2562 

 

 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 
500 บาท โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วส่งเอกสารการสมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศกึษา  ส านักบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ตู้ ปณ. 55 
 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี ่
 กรุงเทพฯ 10210 

   ( ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ) 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียม  
การสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลัง 
การสมัครไม่ได้ หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้าย  
โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 

5. การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นของผู้สมัคร  
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตอบรับการได้รับเอกสารใบสมัครให้ผู้ สมัครทราบทาง www.stou.ac.th  คลิกที่ 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
ไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันเปิดรับสมัคร คือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 เท่านั้น และหากผู้สมัครไม่จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในช่วงเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่พิจารณา  
ใบสมัครและจะไม่คืนค่าสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

6. การแจ้งผลการคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกท่ี “การสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก ระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร ภายในวันที่  30 เมษายน 2562 และมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา
จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และส่งแจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์หลังจากนั้น
ประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกบางหลักสูตรก่อนหรือหลังที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศก็ได้ 

 

7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน 
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับเอกสารแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ
ลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปพร้อมใบแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และเอกสารแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  หากพ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และ
ลงทะเบียนเรียนจะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผล  
การคัดเลือกไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มสธ. พิจารณาเป็นรายกรณี 
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   28 ธันวาคม 2561 
 

                   ลงนามแล้ว  ประสาท  สืบค้า                   
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


