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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภาคต้น ปีการศึกษา  2563 

-------------------------- 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก 
ภาคต้น ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น   

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
1.6 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
1.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
     และสหกรณ ์

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรองปริญญาแล้ว  
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
  2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนา 
กระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  หากสภาวิชาการ
เห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 

มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนี้ 
สถาบัน/มหาวิทยาลัย (ทีจ่ัดทดสอบ) ผลเกณฑ์คะแนนการทดสอบ   

2.2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป  
2.2.2 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) 

ตั้งแต่ 70 คะแนน ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน  

2.2.3 TOEFL  ไม่ต่ ากว่า173 คะแนนด้วยวิธี Computer Based Test CBT) 
หรือไม่ต่ ากว่า 62 คะแนนด้วยวิธี Internet Based Test (IBT)  

2.2.4 IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน 
2.2.5 TOEIC ไม่ต่ ากว่า 650 คะแนน 
2.2.6 STOU-EPT (E –Testing) ด้วยระบบ computer  การสอบทุก Part  

ต้องไม่ต่ ากว่าคะแนน B2 
2.2.7 STOU-EPT หลังการอบรมเข้มพิเศษ 
(Intensive Training   English Course) 

การสอบทุก Part ต้องไม่ต่ ากว่าคะแนน B2 
 

 
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.7 จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต ่

วันทดสอบ ถึงวันที่ช าระเงินค่าสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.7  ที่เคยเข้ารับ

การทดสอบและมีคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
2.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

แบบ2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่   
สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จาก
ระบบคะแนน  4.00 หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตาม 
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3.2 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา/หลักสูตร 

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

แบบ2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่   
สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00  
จากระบบคะแนน  4.00 หรือเทียบเท่า หรอืมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2.3.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทด้าน 
การวัดผลการศึกษา สถิติ วิจัย ประเมิน
ทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
หรือสาขาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโท ไมต่่ ากว่า 3.25  
จากระบบคะแนน 4.00 

มีผลงาน และโครงการวิจัยทีเ่หมาะสม
ในศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
  
 

2.3.4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1  
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการ
บริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโท ไมต่่ ากว่า 3.50  
จากระบบคะแนน 4.00 หรือ
เทียบเท่า 

1. มีประสบการณ์ผลงานที่โดดเด่น  
และเหมาะสม  ในศาสตร์ทางการ
บริหารการศึกษา 
2. ท าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต 
และมีประสบการณ์ในการวิจัย โดยมี
ผลการวิจัยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งไม่ใช่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับ
ปริญญา 
3. มีโครงการวิจัยที่เหมาะสม 
ในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา 
และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การน าความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตร 
ที่เรียนภายหลังส าเร็จการศึกษา 
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แบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโท ไมต่่ ากว่า 3.25 
จากระบบคะแนน 4.00 หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารการศึกษา  
2. มีผลงาน และโครงการวิจัย 
ที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหาร
การศึกษา  

 

2.3.5 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1. 
ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรบัรอง หรือใน
สาขาวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับ
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
คะแนน 4.00  

มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

หมายเหตุ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากท่ีก าหนดอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3.6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1  
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 
จากระบบ 4.00 คะแนน  

1. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
2. ผ่านการสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการที่สาขาวิชาก าหนด 

หมายเหตุ   
ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้น 
ยังขาดพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางรัฐศาสตร์  
ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
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2.3.7 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
1) วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการ
เกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืนจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 

 
มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ 
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ
การเกษตรอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

หมายเหตุ    
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณา 

จากประสบการณ์และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2) วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา 

 

วุฒิการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 

แบบ 1.1  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 

 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
การเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ  จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา 
นั้นๆ รับรอง 
2. มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตร    
หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับ    
คะแนนหรือเทียบเท่า  
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แบบ 2.1  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 

 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน
การเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  
รับรอง 
2. มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตร 
หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท 
ไมน่้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ  

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการจัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร  
ต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา  โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 3.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 
 แบบท่ี 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

  ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
 17901 ปรัชญาและทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง  
 17902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ขั้นสูง  
 17903 สัมมนาประเด็นศึกษาทางนิเทศศาสตร์  
 17998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 

 17999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
  3.1.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

ทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 
  แบบท่ี 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (12 หน่วยกิต) 
17904 หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 

  17905 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูง 
 17906 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 17907 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 

         การปกครองท้องถิ่น  (ไม่นับหน่วยกิต) 
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3.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

3.2.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผล 
         การศึกษา เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 

แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต  
          โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 ชุดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 

20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  
 24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่  
 24904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา  

22995 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ 

หมายเหตุ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอ่ืนต้องศึกษาเพ่ิมเติม 1 ชุดวิชา คือ  
ชุดวิชา 24732 ทฤษฎีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ (ไม่นับหน่วยกิต) 

3.2.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา เปิดสอน 
หลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 2 แบบ ดังนี้  

 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

  ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
 23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   

 23996 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   ชุดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาเอก 3 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (18 หน่วยกิต) 
 23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา  

 23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
 23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา   

                ชุดวิชาหมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
 23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา 

               หรือเลือกชุดที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
               (ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

 23997 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบรหิารการศึกษา 1 ชดุวชิา (6 หนว่ยกิต) 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารการศึกษา  
ต้องศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
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3.3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 

 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

  ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
 84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง  

 84902 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง   
 84903 สัมมนาการเมืองและการบริหาร  

 84904 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
 84998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 

 84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
3.4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
  3.4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และสหกรณ์  เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเฉพาะ 

          แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต  
โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

  ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 4 ชุดวิชาๆ ละ 6 หน่วยกิต (24 หน่วยกิต) 
 91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้ันสูง  

 91902 การวิจัยขั้นสูงทางสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร   
 91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพฒันาการเกษตร  
 91904 ประเด็นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
   91998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ไม่นับหน่วยกิต) 

3.4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา  
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 2 แบบ ดังนี้ 
 แบบ 1.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 1 ชุดวิชา 

 95901 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยขั้นสูงและการพัฒนาการผลิตพืช (ไม่นับหน่วยกิต) 
 95997 ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) 
 95999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา  
                         (ไม่นับหน่วยกิต) 
 
 
 

 
 



 9 
 แบบ 2.1  ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

            ชุดวิชาเฉพาะระดับปริญญาเอก 2 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 6 หน่วยกิต (12 หน่วยกิต) 
 95902 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยชั้นสูงและการพัฒนาการผลิตพืช  
 95903 การประเมินสถานการณ์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการการผลิตพืช   

 95998 ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 
 95999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา 
                           (ไม่นับหน่วยกิต) 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและใบสมัคร 

 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่ 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
 4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
       4.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ติดต่อ นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน  
โทรศัพท์ 02-504- 8400 หรือ 02-504-8351  

4.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ติดต่อ นางสาวสุพัสตา นนกระโทก  
โทรศัพท์ 02-504-8522 หรือ 02-504-8503 
 4.3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
  4.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การจัดการธุรกิจและการบริการ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี  ภาคอัต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการจัดการ โทรศัพท ์02-504 - 8231หรือ 02-504- 8181  
 4.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
      หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  ติดต่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล 
กรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  โทรศัพท์ 02-504- 8422 หรือ 02-504-8356   

 4.5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
  4.5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์  ติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  โทรศัพท์ 02-504-7601 
  4.5.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ กรรมการและเลขานุการบริหาร
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ โทรศัพท์  081-9328711 หรือ  02-504 8154 
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5. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 5.1 คลิกที่ “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและคลิกที่ “ขั้นตอนการสมัคร” 
เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครที่ระบุไว้  
 5.2 พิมพ์ข้อความประวัติส่วนตัวลงในใบสมัคร ส่วนที่ 1 (มสธ. อ1) บนหน้าเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง  และ พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครส่วนที่ 1และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน จ านวน 1 ชุด โดยให ้
ลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 1  เพ่ือจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยพร้อมใบสมัครส่วนที่ 2 ต่อไป 
 5.3 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 2 (มสธ. อ1 ข) และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนกรอกข้อความให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัครที่ส่วนท้ายของใบสมัครส่วนที่ 2 ตามท่ีระบุไว้ 
 5.4 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และลงนาม
รับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 
 5.5 ช าระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจ านวนเงิน 3,000 บาทต่อการสมัครหนึ่งหลักสูตร ผ่านระบบ 
 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 ทุกฉบับบรรจุซองเอกสาร 
 น าส่งที่ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  (ตึกหน้าเสาธง) หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  ทั้ง 10 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม  2563  
  5.6.2.  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ น าเอกสารตามรายการในข้อ 5.2 - 5.5  ทุกฉบับ บรรจุซองเอกสาร  
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย ตามท่ีอยู่ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

  การจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย ์มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสาร ใบสมัคร 
โดยก าหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครและ
ค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. การตอบรับเอกสารการสมัคร 
  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ส านักบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต ์www.stou.ac.th คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก “ระดับปริญญาเอก” 
และเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2  และเอกสารประกอบใบสมัคร  และตรวจสอบหลักฐาน 
การสมัคร หากพบว่าครบถ้วนแล้ว  มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์  www.stou.ac.th  
 
 

 

 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
 

 (ส่งใบสมัครปริญญาเอก) 
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และจัดท าหนังสือตอบรับการรับเอกสารใบสมัครส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ต่อไป กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการ 
สมัครไม่ครบถ้วนจะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัครหรือภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ทั้งนี้  หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครหรือเอกสารประกอบใบสมัคร   ไม่ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไมร่ับพิจารณาใบสมัครเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

7. การน าเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และแจ้งทาง SMS และก าหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
29 พฤษภาคม 2563 15-19 มิถุนายน  2563 

 

8. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต ์www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) 
และแจ้งทาง SMS และก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
30 มิถุนายน 2563 เดือน สิงหาคม 2563 

 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศฯที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ประมาณหนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ  
หากนักศึกษารายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 อนึ่ง  การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด 
 

9. การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556  
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  6 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
        ลงนามแล้ว  ประสาท  สืบค้า 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

