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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภาคต้น ปีการศึกษา  2558 

-------------------------- 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับปริญญาเอก ภาคต้น               
ปีการศึกษา  2558  ดังนี้ 
 

1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
1.3.1  วิชาเอกหลักสูตรและการสอน 
1.3.2  วิชาเอกการศึกษาทางไกล 
1.3.3  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
1.3.4  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ 

1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 1.7 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  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากประพฤติเสื่อมเสีย 

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 
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2.2.4 การทดสอบ TOEFL ไมต่่ 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 นับตั้งแต่วัน

สอบ ถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
 

  2.3.1      สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้การ
รับรองวิทยฐานะและ
รับรองปริญญาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
คะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 
ส าหรับผู้สมัครที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่า 3.25 ต้อง
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือผลการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ
หรือวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร์  

1) มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ผลงานและประสบการณ์ ที่เด่นชัดและเหมาะสมใน
ศาสตร์ที่ศึกษา  

2) มีโครงการหรือแผนงานทีช่ัดเจนเกี่ยวกับการน าความรู้
และประสบการณ์การศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และ 

4) มีโครงการวิจัยในการท าดษุฎีนิพนธ์ 
หมายเหตุ 

ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยก าหนดให้ศึกษาชุดวิชา
เพ่ิมเติม หรือตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

    สุโขทัยธรรมาธิราช 
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2555 

 
 

2.3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราชรับรองใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
คะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

1) มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ผลงานและประสบการณ์ ที่เด่นชัดและเหมาะสมใน
ศาสตร์ที่ศึกษา  

2) 2)   มีโครงการวิจัยที่คาดว่าจะท าดุษฎีนิพนธ์ที่ 
ชัดเจน  

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
4) มีแผนงานหรือโครงการที่ต้องการจัดท าภายหลังส าเร็จ

การศึกษาที่ชัดเจน  
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      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2555 

 

2.3.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการศึกษาทางไกล วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา และวิชาเอกการศึกษานอกระบบ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
ที่สภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช
รับรองในสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญา
โท ไมต่่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบคะแนน 4.00 หรือ
เทียบเท่า 

1) มีใบรบัรองว่าเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร  

2) มีผลงาน และประสบการณ์ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่สมัคร  

3) มีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้   

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
5) มีโครงการในการท าดษุฎีนิพนธ์ 
6) มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการที่

เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีแผนการที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการน าความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่
เรียนภายหลังส าเร็จการศึกษา หรือ 

7) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 

     หมายเหตุ  
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่

ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2555 

2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาฯ  อาจพิจารณารับเข้า
ศึกษาเป็นรายกรณี โดยอาจต้องมีการเรียนปรับพ้ืนฐานเพิ่มเติม  หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 

 

2.3.4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1) แขนงวิชาบริหารธุรกิจ 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม ศึกษาอ่ืนที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือเก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
คะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

1) มีประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทาง
บริหารธุรกิจ 

2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

3) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
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    หมายเหตุ 

ผู้ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้างต้น แต่ถ้าคณะกรรมบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่ายัง
ขาดพ้ืนฐานความรู้ทางบริหารธุรกิจและการวิจัย อาจก าหนดให้ท าการศึกษาวิชาพ้ืนฐานดังกล่าวแบบเข้มโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2554 

 

2) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา/  คุณสมบัติอ่ืนๆ  คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1 
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา มี
ประสบการณ์การสอน หรือท าวิจัยไม่น้อย
กว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 

คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตทางรัฐ
ประศานศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบคะแนน 
4.00 
 

1) มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งใน
ต าราและบทความวิชาการ/วิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติจ านวนมาก 

2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดย

ต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
แบบ 2.1 
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 
 

1) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดย

ต้องอยู่ในระดับ “ดี” 
 

    หมายเหตุ 
        แบบ 1.1  ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมี

ผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า  ส่วนแบบ 2.1  ไม่ต่ ากว่า 3.20 จากระบบ
คะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า 

         กรณทีี่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 เป็นหลักสูตร
ใหมต่ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 
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2.3.5  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร 
พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืน 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา
แล้ว  

ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
ระบบ 4.00 คะแนน  

1) มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้อง
กับส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการ
เกษตรหรือการเกษตรอ่ืนๆ ไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

3) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
หมายเหตุ    
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชา

เพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2555 

 
 

2.3.6  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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2556 
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3. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

 3.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้น    
การวิจัย แบบท่ี 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
-ชุดวิชา มิติสารสนเทศศาสตร์ 
-ชุดวิชา การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ 
-ชุดวิชา สัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 

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

 

 3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบท่ี 2.1  ศึกษา   
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
 - ชุดวิชา วิทยปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสาร   
 - ชุดวิชา การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์  
 - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  

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

 

3.3  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบท่ี 2.1  ศึกษารวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1)   ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
 - ชุดวิชา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์  
 - ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง   
 - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นในศาสตร์ที่เก่ียวข้องตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน  

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

 

3.4  สาขาวิชาวทิยาการจัดการ 
3.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  

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

     - ชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางการบริหารธุรกิจ   
     - ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจชั้นสูงและเศรษฐมิติ  
     - ชุดวิชา การวิเคราะห์กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ 
                          - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาทางการบริหารธุรกิจ  

2) ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
3) สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต) 
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3.4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอน

หลักสูตรที่เน้นการวิจัย ดังนี้ 
แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
     - ชุดวิชา สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง 
     - ชุดวิชา สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง 
     - ชุดวิชา การวิเคราะห์กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ 
                          - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาทางการบริหารธุรกิจ  

2) ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
3) สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

     - ชุดวิชา ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
     - ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 
     - ชุดวิชา นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ       
                          - ชุดวิชา เลือกเฉพาะด้าน 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา  

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

 

3.5 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60      
หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
  1)   ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
     - ชุดวิชา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง  
     - ชุดวิชา การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
     - ชุดวิชา สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
     - ชุดวิชา สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

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

 

3.6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1             
ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 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) 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 
 

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์  
www.stou.ac.th  คลิกท่ี “บัณฑิตศึกษา” เลือก  “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
 

 4.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ติดต่อ อาจารย์ ดร.ฐิติมา  ศรีวัฒนกุล 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลป
ศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504-8515-7, 02-504- 8625 
 

 4.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8380 และ     
02-504-8386 หรือติดต่อนายพิจิตร กิจเจตนี  
 

  4.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 4.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการดุษฎี
บัณฑิตสาขาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย  โทรศัพท์ 02-504-8503 
  4.3.2 วิชาเอกหลักสูตรและการสอน ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  มัคคสมัน 
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  โทรศัพท์         
02-504-8529 และ  02-504-8503  โทรศัพท์ 02-504- 8386 
  4.3.3 วิชาเอกการศึกษาทางไกล ติดต่อ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี  กรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  วิชาเอกการศึกษาทางไกล โทรศัพท์  02-504-8525 และ 02-504-8503 
  4.3.4 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์  
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โทรศัพท์ 
02-504-8586 และ 02-504-8503 
  4.3.5 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนกุล  
กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ โทรศัพท์  02- 504-8526
มือถือ 09-0974-0969 และ  02-504-8503   

  4.4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 4.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ติดต่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.  
กัลยานี ภาคอัต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์         
02-503- 3568, 02-504- 8181,02-504-7003   

 4.4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ติดต่อ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์  08-6996-5491และ 02-504- 8181-4      
 4.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ติดต่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สีสังข์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์  โทรศัพท์ 02-504- 8142, 02-504-8046-8   
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 4.6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ติดต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์      
โรจนพล  กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8422, 02-504-8356   
 
 

5.  การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 

 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
5.1 คลิกท่ี “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและ     

คลิกท่ี “ขั้นตอนการสมัคร” เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครที่ระบุไว้  
5.2 พิมพ์ข้อความประวัติส่วนตัวลงในใบสมัคร ส่วนที่ 1 (มสธ. อ1)  บนหน้าเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน 

ตรวจสอบความถูกต้อง  และ กดยืนยัน(confirm) การส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต  จากนั้นสั่งพิมพ์ ใบสมัครส่วนที่ 1 
เก็บไว้ 1 ชุด และใหล้งลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 1  เพ่ือจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยพร้อมใบสมัคร
ส่วนที่ 2 ต่อไป 

5.3 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 2 (มสธ. อ1 ข)  และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน            
กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 ตามท่ีระบุไว้ 

5.4 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 

5.5 ช าระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจ านวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร ผ่าน     
ระบบ 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 ทุกฉบับบรรจุซอง

เอกสารน าส่งที ่อาคารบริการ 1 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี         
(ตึกหน้าเสาธง) หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ทั้ง 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558     
   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  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารเป็น 
วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร โดยก าหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
คืนเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 

6. การตอบรับเอกสารการสมัคร 
 

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ส านักบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th เลือก “บัณฑิตศึกษา” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญา
เอก” และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และเอกสารประกอบใบสมัคร และท าการ
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร หากพบว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทาง 
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เว็บไซต์ www.stou.ac.th และจัดท าหนังสือตอบรับเอกสารส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ต่อไป กรณีผู้สมัครส่งเอกสาร 
ประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมถึงมหาวิทยาลัยภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร หรอื 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 
 

7. การน าเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS อีกทางหนึ่ง และก าหนด   
วันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี 
ดังนี้ 
  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
10 มิถุนายน 2558 16-25 มิถุนายน 2558 

 
 

ทั้งนี ้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ แตย่ังไม่ส่งหลักฐาน     
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ             
มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

8. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th  
(บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS อีกทางหนึ่ง และก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการ  มสธ. จังหวัดนนทบุรี  
ตามช่วงเวลาดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
30 มิถุนายน  2558 เดือนสิงหาคม 2558 

 

โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศที่แน่นอนให้ทราบในโอกาสต่อไป  การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ          
เชิงปฏิบัติการถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นกัศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน 
จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ  หากนักศึกษารายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  อนึ่ง  การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ให้ถือเป็นที่สุด  
 
 

9. การยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดย
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้า
ศึกษาของแต่ละหลักสูตร และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12  กนัยายน พ.ศ.2556  
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 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่   19  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
                                                                
            
               ลงนามแล้ว  ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย 
                         (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 


