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1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้  
 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 า
ความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้า
ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก 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   

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
 

 

2.2.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา/  คุณสมบัติอ่ืนๆ  คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 
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วุฒิการศึกษา/  คุณสมบัติอ่ืนๆ  คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ระดับปริญญาโท 
คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1 
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
มีประสบการณ์การสอน หรือท าวิจัยไม่น้อย
กว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา
แล้ว 

 
คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตทาง 
รัฐประศานศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบคะแนน 
4.00 
 

 
1) มีผลงานวิชาการทาง 

รัฐประศาสนศาสตร์เด่น เป็นที่
ประจักษ์ ทั้งในต าราและบทความ
วิชาการ/วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติจ านวน
มาก 

2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดย

ต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
แบบ 2.1 
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา
แล้ว 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 
 

 
1) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย  

โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี” 
 

    หมายเหตุ 
        แบบ 1.1  ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการรับสมัครอาจพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถและมี

ผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า  ส่วนแบบ 2.1  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.20 จากระบบคะแนน 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 

 
 

3. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

 3.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
3.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  
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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(บริหารธุรกิจ) (36 หน่วยกิต) 
3) สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต) 

3.3.2 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) 

 

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์  
www.stou.ac.th  คลิกท่ี “บัณฑิตศึกษา” เลือก  “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม       
ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
   
  4.1 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
  4.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ติดต่อ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์  08-6996-5491 และ 02-504- 8181-4   
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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 
จ านวน 1 ชุด โดยใหล้งลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 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    
   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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภาคต้น ปีการศึกษา  2560 

-------------------------- 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ภาคต้น               
ปีการศึกษา  2560  ดังนี้ 
 

1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 1.3 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  

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

2.3 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.3.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
2.3.2 การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

2.3.3 การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่      
70 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน หรือ 
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2.3.4 การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน ด้วยวิธี Paper Based Test หรือไม่ต่ ากว่า 173 

คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test(CBT) หรอืไม่ต่ ากว่า  62 คะแนนด้วยวิธี Internet 
Based Test หรือ 

2.3.5 การทดสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป 

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

 


