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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภาคต้น ปีการศึกษา  2561 

-------------------------- 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ภาคต้น    
ปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 
 

1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.5 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  

    

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
ที่สมัครเข้าศึกษา 
  2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท า
ความผิดหรือกระท าโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้
เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.2.1 การทดสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วย PAPER ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือทดสอบด้วย 

computer  ด้วยคะแนน B2 หรือ 
2.2.2 การทดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
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2.2.3 การทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่  70 

คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน หรือ 
2.2.4 การทดสอบ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test(CBT) หรือไม่

ต่ 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 นับตั้งแต่ 
วันสอบ ถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
 

2.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ี   
สภามหาวิทยาลัยรับรองใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 
จากระบบ  4.00 คะแนนหรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

1) มีหลักฐานแสดงผลความรู้ภาษาอังกฤษ  
แนบมาพร้อมใบสมัคร 
2) มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะจัดท าเป็นดุษฎี
นิพนธ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร 
3) ผ่านการสอบวัดความรู้ การน าเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่จะจัดท าเป็นดุษฎีนิพนธ์ และการ
สอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการที่
สาขาวิชาก าหนด 

หมายเหตุ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
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2.3.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1  
ส าเร็จการศึกษาข้ัน
ปริญญาโททางการ
บริหารการศึกษาหรือ
เทียบเท่า  

คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท 
ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 
4.00 คะแนน หรือเทียบเท่า 

1) มีประสบการณ์ผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา 
2) ท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิต และมี 
ประสบการณ์ในการวิจัย โดยมีผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 
ดีเยี่ยมซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4) มีโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหาร 

 การศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน า 
ความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังส าเร็จ 

 การศึกษา 
แบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาข้ัน
ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม
ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท 
ไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ 
4.00 คะแนน หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษา  
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
3) มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ 
ทางการบริหารการศึกษา  

หมายเหตุ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
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2.3.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

1) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การ  
รับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญา
แล้ว หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
3.25 จากระบบ 4.00 คะแนน 

1) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่าน
การทดสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 

หมายเหตุ 
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือแตกต่างจากท่ีก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
จะพิจารณาเป็นรายกรณี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560  ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 
 
 

2) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1 
เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
มีประสบการณ์การสอน หรือท าวิจัย 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรอง
ปริญญาแล้ว 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า  3.50 
จากระบบ 4.00 คะแนน 
 

 
1) มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์  ทั้งในต ารา
และบทความวิชาการ  
มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติจ านวนมาก 
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
3) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย  
โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
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วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

 
แบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโททาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรอง
ปริญญาแล้ว 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 3.25 จากระบบ 4.00 
คะแนน 

 
1) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3) มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย  
โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี” 

 

หมายเหตุ 
แบบ 1.1  ในกรณีทีผู่้สมัครขาดคุณสมบัติบางประการ คณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจพิจารณารับผู้มีความรู้
ความสามารถและมีผลงานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า   
แบบ 2.1  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิต  ไม่ต่ ากว่า 3.20 จากระบบคะแนน 4.00 หรือ
เทียบเท่า  กรณีท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 
 
 

2.3.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 
4.00 คะแนน  

1) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
2) มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
3) ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 
ที่สาขาวิชาก าหนด 

หมายเหตุ   
ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้น 
ยังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์  
ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 ไดผ้่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วเมื่อวันที่ 28  
กันยายน 2560 
 

2.3.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท
ทางด้านส่งเสริมการเกษตร 
พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชา
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร หรือ 
สาขาวิชาอ่ืนจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง  
 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ 
4.00 คะแนน 

1) มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับส่งเสริม
การเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือการเกษตรอ่ืนๆ ไม่
น้อยกว่า 3 ปี 
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

หมายเหตุ    
1.ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติม 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณา 
จากประสบการณ์และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 
 
 
 

3. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  

3.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร  ที่เน้น 
การวิจัย 2 แบบ ได้แก่ 
  แบบ 1.1 ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้ 
  1) ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
    - ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   
  2) ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
  3) สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - ชุดวิชา สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 
  



 7 
   แบบท่ี 2.1 ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 

1) ชุดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
   - ชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  

- ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
- ชุดวิชา สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   

2) ชุดวิชาหมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
   - ชุดวิชา ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา 

   หรือ เลือกชุดที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
              (ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

3) ชุดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
4) ชุดวิชา สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 1 ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต) 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารการศึกษา ต้องศึกษาชุด
วิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 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) ชุดวิชา สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

 3.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
3.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการ

จัดการ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 

1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
- ชุดวิชา การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาด การเงินและการบัญชีและการบริการ   
- ชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจชั้นสูงและเศรษฐมิติ  
- ชุดวิชา การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด การเงินและการบัญชีและการบริการ 
- ชุดวิชา สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการตลาด หรือ  
- ชุดวิชา สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการเงินและการบัญชี หรือ 
- ชุดวิชา สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริการ  

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

3.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 2 แบบ ได้แก่  
 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
      - ชุดวิชา สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณข้ันสูง 
      - 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 นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ชุดวิชา เลือกเฉพาะด้าน 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาที่ก าหนดให้ศึกษา  

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

 

3.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1  ศึกษารวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 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) 

 

3.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 
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  1) ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 

- ชุดวิชา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง  
 - ชุดวิชา การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   

- ชุดวิชา สถิติข้ันสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
- ชุดวิชา ประเด็นเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

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

 

        4. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 

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

 4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี   
นิติเกษตรสุนทร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โทรศัพท์  
02-504- 8390 หรือ ติดต่อนายพิจิตร กิจเจตนี โทรศัพท์ 02-504-8400 

 

 4.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แขนงวิชาบริหารการศึกษา  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เก็จกนก  
เอื้อวงศ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 02-504-8522 
และ 02-504-8503 
 

 4.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
   4.3.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การจัดการธุรกิจและการบริการ) สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ  ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต(การจัดการธุรกิจและการบริการ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์ 02-504 - 8231, 02-504- 
8181,02-504-7003   

   4.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์  08-6996-5491 และ 02-504- 8181-4   

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

 4.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ ์ ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ   อยู่ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  โทรศัพท์มือถือ 081-266 
2434 หรือติดต่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง  
แสนเสริม โทรศัพท์มือถือ 081 827 9917   
 

5. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 

 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

5.1 คลิกท่ี “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและคลิกที่ 
“ขั้นตอนการสมัคร” เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครที่ระบุไว้  

  5.2 พิมพ์ข้อความประวัติส่วนตัวลงในใบสมัคร ส่วนที่ 1 (มสธ. อ1)  บนหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้อง  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครส่วนที่ 1และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน จ านวน 1 ชุด โดยให้
ลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 1  เพ่ือจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยพร้อมใบสมัครส่วนที่ 2 ต่อไป 

 5.3 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 2 (มสธ. อ1 ข)  และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนกรอกข้อความ 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 ตามท่ีระบุไว้ 

5.4 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 
 5.5 ช าระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจ านวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร ผ่านระบบ  
Pay @ Post ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แนบส าเนาสลิปค่าธรรมเนียมการสมัครมาพร้อมใบสมัคร 

5.6 การจัดส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
5.6.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  น าเอกสารตามรายการในข้อ 6.2 - 6.5 ทุกฉบับบรรจุซอง

เอกสารน าส่งที ่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) อาคารบริการ 1 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  (ตึกหน้าเสาธง) หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ทั้ง 10 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2561    
 
  5.6.2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์   น าเอกสารตามรายการในข้อ 6.2 - 6.5  ทุกฉบับ 
บรรจุซองเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย ตามท่ีอยู่ดังนี้  
 
    ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ตู้ ป.ณ.  55 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ 
                                        กรุงเทพฯ  10210    
                                             (ส่งใบสมัครปริญญาเอก) 
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การจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสาร   

เป็นวันสุดท้ายของการรับใบสมัคร โดยก าหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  และมหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาคืนเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การตอบรับเอกสารการสมัคร 

 

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ส านักบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th เลือก “บัณฑิตศึกษา” เลือก  “รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาเอก” และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และเอกสารประกอบใบสมัคร และ
ท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร หากพบว่าครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทาง
เว็บไซต์ www.stou.ac.th และจัดท าหนังสือตอบรับการรับเอกสารใบสมัครส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ต่อไป  กรณี
ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมถึงมหาวิทยาลัยภายในวันสุดท้ายของวันปิด
รับสมัคร หรือ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561 ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครหรือเอกสารประกอบใบสมัคร  
ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่รับพิจารณาใบสมัครเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

7. การน าเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS อีกทางหนึ่ง และ
ก าหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ท าการ มสธ. 
จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2561 ระหว่างงันที่ 11-22  มิถุนายน  2561 

 
 

 ทั้งนี้ ทุกสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ แต่ยัง
ไม่ส่งหลักฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

ส าหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาแล้ว แต่มีคะแนนความรู้
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือไม่มีคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษยื่นแสดงต่อ
มหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนเข้าอบรมเข้มพิเศษ Intensive Training English Course ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
กรณีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ต้องมีผลการประเมินจากการอบรมใน
ระดับ B2 ทุกภาคส่วน  จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ กรณีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หากมีผลการประเมินจากการอบรมในระดับ B2 ทุกภาคส่วน  ถือว่าได้ผ่านเกณฑ์
ความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว 
 

8. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

http://www.stou.ac.th/
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 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 2 ช่องทางคือ ทางเว็บไซต์   
www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และทาง SMS โดยก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการ  มสธ. จังหวัด
นนทบุรี  ตามช่วงเวลาดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
 วันที่ 30  มิถุนายน  2561 ทุกเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือน  สิงหาคม  2561 

 

 โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ประมาณหนึ่งเดือน  การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ  หากนักศึกษารายใด
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  อนึ่ง  การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ให้ถือเป็นที่สุด  
 

9. การยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
โดยช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผล 
การคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตรทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12  กันยายน พ.ศ. 2556  
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่  16  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561   
 
             ลงนามแล้ว  ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 
                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม) 
                กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

http://www.stou.ac.th/

