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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

ภาคต้น ปีการศึกษา  2559 

-------------------------- 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหมร่ะดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ภาคต้น ปีการศึกษา  2559  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
   

1. คุณสมบัติผู้สมัคร  
  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้  
 1.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร
เข้าศึกษา 
  1.1.2  มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1.1.3  ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
1.2 คุณสมบัตดิ้านความรู้ภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครมีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.2.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
1.2.2 การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

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

1.2.4 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 

1.2.5 การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.5 จะต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปี นับตั้งแต่วัน
สอบ ถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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1.3 คุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร 

 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือมีคุณสมบัติ
อ่ืนเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญา
โท ไมต่่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบคะแนน 4.00 หรือ
เทียบเท่า 

1) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา  
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
3) มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการน าความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียน
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 

 

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
   2554 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และผ่านการพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 

 
 

 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้น 
การวิจัย แบบท่ี 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

1)   ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
 - ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  
 - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   
 - ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  

2) ชุดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
3) สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต) 
4) ชุดวิชาเลือก (เลือกจากชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาตามค าแนะน าของคณะกรรมการหลักสูตร 

ดุษฎีบัณฑิต) ทั้งนี้การนับหน่วยกิตให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักศึกษา 
 
 

3.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์  
www.stou.ac.th  คลิกท่ี “บัณฑิตศึกษา” เลือก  “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
แขนงวิชาบริหารการศึกษา  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 02-504-8522 และ 02-504-8503 

 

4.  การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 

 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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4.1 คลิกท่ี “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและคลิกท่ี 

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

ตรวจสอบความถูกต้อง  และ กดยืนยัน(confirm) การส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต  จากนั้น 
สั่งพิมพ์ ใบสมัครส่วนที่ 1 เก็บไว้ 1 ชุด และใหล้งลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัคร 
ส่วนที่ 1  เพ่ือจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยพร้อมใบสมัครส่วนที่ 2 ต่อไป 

4.3 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 2 (มสธ. อ1 ข)  และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน  กรอกข้อความ 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 ตามท่ีระบุไว้ 

4.4 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
ลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 

4.5 ช าระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจ านวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร ผ่านระบบ  
Pay @ Post ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แนบส าเนาสลิปค่าธรรมเนียมการสมัครมา
พร้อมใบสมัครด้วย 1 ชุด 

4.6 การจัดส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
4.6.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  น าเอกสารตามรายการในข้อ 4.2 - 4.5 ทุกฉบับบรรจุซอง

เอกสารน าส่งที ่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร อาคารบริการ 1 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ตึกหน้าเสาธง) หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  
1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559     
   4.6.2     ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์   น าเอกสารตามรายการในข้อ 4.2 - 4.5  ทุกฉบับ    
บรรจุซองเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหายตามที่อยู่ดังนี้  
 
    ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ตู้ ป.ณ.  55 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี ่
                                        กรุงเทพฯ  10210    
                                             (ส่งใบสมัครปริญญาเอก) 
 

การจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารเป็น 
วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร โดยก าหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา 
คืนเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

5. การตอบรับเอกสารการสมัคร 

 

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ส านักบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th เลือก “บัณฑิตศึกษา” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญา
เอก” และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบใบสมัคร และท าการ
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร หากพบว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทาง 
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เว็บไซต์ www.stou.ac.th และจัดท าหนังสือตอบรับเอกสารส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ต่อไป กรณีผู้สมัครส่งเอกสาร 
ประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมถึงมหาวิทยาลัยภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร หรือ 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 
 

6. 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 2559 15-24 มิถุนายน 2559 

 

 

ทั้งนี ้ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ แตย่ังไม่ส่งหลักฐาน     
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ             
มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

7. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

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

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
30 มิถุนายน  2559 เดือนสิงหาคม 2559 

 

โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศที่แน่นอนให้ทราบในโอกาสต่อไป  การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ          
เชิงปฏิบัติการถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นกัศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน 
จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ  หากนักศึกษารายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  อนึ่ง  การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ให้ถือเป็นที่สุด  
 
 

8. การยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 

  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
โดยช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการคัดเลือก
เข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตรทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12  กันยายน พ.ศ.2556  
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 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่   24 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 
 

              ลงนามแล้ว   ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย 
                         (รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 


