
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  1.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่น   
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรอง
ปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
  2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มี
เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  หากสภา
วิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนี้ 
 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย (ทีจ่ัดทดสอบ) ผลเกณฑ์คะแนนการทดสอบ   
2.2.1 TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า173 คะแนน  
2.2.2 TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 
2.2.3 IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน 
2.2.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน  
2.2.5 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ไมต่่ ากว่า 70 คะแนน  
2.2.6.TOEIC ไม่ต่ ากว่า 650 คะแนน 
2.2.7 STOU-EPT ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
2.2.8 STOU-EPT (E –Testing) ทุก Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 
2.2.9 STOU-EPT (Intensive Training   English Course) ทุก Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 

 
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.9 จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ

จากวันที่สอบถึงวันเปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2564  (ต้องไม่สอบก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562) 



หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.9  ที่
เคยเข้ารับการทดสอบและมีคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อม
ใบสมัคร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หาก
ผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษทีเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดมายื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
2.3.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

แบบ2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยรับรอง
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 
จากระบบคะแนน 4.00 หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติอ่ืน
ตาม 
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา หรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2.3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่น 
 

วุฒิการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ระดับปริญญาโท 

แบบ2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่   
สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

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

 

 
 
  



3.ข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัคร 

 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่ 
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ส านัก
บัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  3.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ติดต่อ ประธานหลักสูตร 085-
331-0794และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ติดต่อ นางสาววรรณภา นิ่มอ่อน  โทรศัพท์ 02-504- 8400 หรือ 02-504-
8351-3  
4. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 4.1 คลิกที่ “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพ่ือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและคลิกที่ 
“ขั้นตอนการสมัคร” เพ่ือปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครที่ระบุไว้  
 4.2 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2  และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนกรอกข้อความให้
ครบถ้วนสมบูรณทุ์กฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัคร ตามท่ีระบุไว้ 
 4.3 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ลงนามรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 
 4.4 ช าระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจ านวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร ผ่านระบบ 
Pay @ Post ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แนบส าเนาสลิปค่าธรรมเนียมการสมัครมาพร้อมใบ
สมัคร 
 4.5 การจัดส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  4.5.1  ส่งใบสมัครด้วยตนเอง น าเอกสารตามรายการ ทุกฉบับบรรจุซองเอกสารน าส่งที่ 
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   
(ตึกหน้าเสาธง) หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แห่ง ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 
31 มกราคม  2565 
 
   
  



4.5.2.  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ น าเอกสารตามรายการ ทุกฉบับ บรรจุซองเอกสาร  
ที่แข็งแรงส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย ตามที่อยู่ดังนี้  
 
     

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศกึษา 
ส านักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
    จังหวัดนนทบุรี  11120 

    (ส่งเอกสารการสมัครปริญญาเอก) 
                                             

  
 
 การจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย ์มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารเป็น
วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร   โดยก าหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 31 มกราคม  2565  และมหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาคืนเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5. การตอบรับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และเอกสารประกอบใบสมัคร  ส านัก
บัณฑิตศึกษาจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่“การสมัครเรียนกับ 
มสธ.”เลือก“ระดับปริญญาเอก” และตรวจสอบหลักฐานการสมัคร หากพบว่าครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจะ
ส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th   กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่
ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมถึงมหาวิทยาลัยภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร หรือ ภายในวันที่ 31 
มกราคม  2565  ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครหรือเอกสารประกอบใบสมัคร  ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่
ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่รับพิจารณาใบสมัครเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6. การน าเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และก าหนดวันให้ผู้สมัครเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

*วันประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กบัจ านวนผู้สมัคร* 

กุมภาพันธ์ 2565 
*วันสอบสัมภาษณ์อาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัคร* 

 



 ทั้งนี้ สาขาวิชาฯก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์  แต่ยังไม่ส่งหลักฐาน
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
แสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  
7. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 

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

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
20 กุมภาพันธ์ 2565 เดือน มีนาคม 2565 

 

  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศฯที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ประมาณหนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา    นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิง
ปฏิบัติการ  หากนักศึกษารายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
เอก 
 อนึ่ง การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือ
เป็นที่สุด 
 

8. การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
โดยช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการ
คัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตร และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556  
 

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

