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การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ภาคต้น ปีการศึกษา  2560 
 

1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร
เข้าศึกษา 
  2.1.2  มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.3  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

2.2 คุณสมบัตดิ้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.2.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
2.2.2 การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

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

2.2.4 การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน ด้วยวิธี Paper Based Test หรือไม่ต่ ากว่า 173 
คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test(CBT) หรือไม่ต่ ากว่า  62 คะแนนด้วยวิธี Internet 
Based Test หรือ 

2.2.5 การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.5 จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต ่
วันสอบ ถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
 

 

2.3.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

1) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบ
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
คะแนน 4.00  

มหาวิทยาลัยก าหนด  
2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

    หมายเหตุ 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือแตกต่างจากที่ก าหนด คณะกรรมบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจะ

พิจารณาเป็นรายกรณ ี
          หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่

ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2554 

 
 
 

 
 

2.3.2  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโททางสังคมศาสตร์หรือเทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า 3.00 จาก
ระบบ 4.00 คะแนน  

1) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   

2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
หมายเหตุ   
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดข้างต้น แต่หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้ว

เห็นว่ายังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ อาจก าหนดให้ท าการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม หรือปรับพื้น
ความรู้ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

 

 
 
3. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

 3.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
3.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  

แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 

     - ชุดวิชา 32901 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางการบริหารธุรกิจ   
     - ชุดวิชา 32902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจชั้นสูงและเศรษฐมิติ  
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     - ชุดวิชา 32903 การวิเคราะห์กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ 
                          - ชุดวิชา 32904 สัมมนาประเด็นและปัญหาทางการบริหารธุรกิจ  

2) ชุดวิชา 32998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
3) 32999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

3.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1             
ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
  1)   ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
     - ชุดวิชา แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง  
     - ชุดวิชา สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง   
     - ชุดวิชา สัมมนาการเมืองและการบริหาร  
     - ชุดวิชา สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

2)  ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
3)  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์  
www.stou.ac.th  คลิกท่ี “บัณฑิตศึกษา” เลือก  “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอน 
   
  4.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 4.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ติดต่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.  
กัลยานี ภาคอัต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์         
02-504- 8231, 02-504- 8181,02-504-7003   

   
 4.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ติดต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์      
โรจนพล  กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8422, 02-504-8356   
 
 

 
 


