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การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร
เข้าศึกษา 
  2.1.2  มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท า
ความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้า
ศึกษา ทั้งนี้เมือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
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 
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  2.3.1      สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลยันั้นๆ 
รับรอง 
 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท
ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 ผู้สมัครซึ่งมีผลการศึกษาน้อยกว่า 
3.25 ต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการ
หรือผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1) มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน 
และประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา 
และมีโครงการและแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าความรู้
และประสบการณ์จากการศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติ
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา 

2) มีความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

หมายเหตุ 
          ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมหรือ
ตามเง่ือนไขอื่นๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

 
 

2.3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันอุดมศึกษำท่ี 
สภำมหำวิทยำลัยรับรองใน
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์หรือสำขำอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญำโท 
ไม่น้อยกว่ำ 3.25 จำกระบบคะแนน  
4.00 หรือเทียบเท่ำ หรือมีคุณสมบัติ
อื่นตำมที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
ประจ ำสำขำวิชำ หรือมหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

มคีวำมรู้ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  

 
 

2.3.3  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 

 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 
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เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชา
อื่นจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 
จากระบบคะแนน 4.00 

1) มีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ
การเกษตรอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 

2) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ผลการทดสอบมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันท่ียื่นใบสมัครเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ    
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ

สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558  
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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 หน่วยกติ) 
                 3)   สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

 3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบท่ี 2.1   
ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
 - ชุดวิชา ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง  
 - ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง  
 - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์  

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

 

3.3  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
                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 ประเด็นเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

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

 
 

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 

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

 4.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.น ้าทิพย์   
วิภาวิน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504-8612, e mail www.nwipawin @gmail.com และ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  
สัจจานันท์ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โทรศัพท ์02-504-8515, e mail 
www.chutimastou@gmail.com 
 

 4.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตร
สุนทร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8390  
หรือตดิต่อนายพิจิตร กิจเจตนี โทรศัพท ์02-504-8386 

 
 

 4.3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ติดต่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ   อยู่ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  โทรศัพท์มือถือ 081-266 2434 หรือติดต่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง  แสนเสริม โทรศัพท์มือถือ 081 827 9917   
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