
 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565  

 
-------------------------- 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก 
ภาคปลาย ปกีารศึกษา  2565  ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น   

 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
  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 
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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 นับจากวันที่

สอบถึงวันที่ประกาศรับสมัคร 
  หมายเหตุ  ในกรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2.1 – 2.2.9  ที่เคยเข้ารับ
การทดสอบและมีคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 

2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น 
เปิดรับ แบบ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้ 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 

2. มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือกระท า
โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้น
ก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.ข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัคร 
 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัคร และ กรอกใบสมัคร Online ได้ทางเว็บไซต์ 
www.stou.ac.th คลิกที ่“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ได้ที่ส านักบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-504 7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก โทรศัพท ์02-504 8400  
 
4. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 4.1 วิธีการสมัคร 
 1. กรอกใบสมัคร Online 
 2. Download ใบสมัคร 

ได้ทาง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับปริญญาโท 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม  2566 

4.2 การจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ด าเนินการได้ ดังนี้ 
 1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง  น าเอกสารทุกฉบับบรรจุซองเอกสารน าส่งที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 
อาคารบริการ 1 ชั้น 1 (ตึกหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
หรือน าส่งผ่านศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 15 
มกราคม 2566 

 

 2. ส่งใบสมัคร Online สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ ให้ผู้สมัคร Download 
ใบช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ 
 3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 
3,000 บาท โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แล้วส่งเอกสารการสมัครไปยัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑติศึกษา  ส านักบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด 
 จังหวัดนนทบุรี  11120 

   ( ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ) 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 
มกราคม  2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียม  
การสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลัง  
การสมัครไม่ได้ หมายเหตุ  วันสิ้นสุดการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2566 เป็นวันสุดท้าย  
โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 
5. การตอบรับเอกสารการสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร และเอกสารประกอบใบสมัคร  ส านักบัณฑิตศึกษาจะส่งข้อมูลตอบรับ 
ให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกท่ี“การสมัครเรียนกับ มสธ.”เลือก“ระดับปริญญาเอก” และ
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร หากพบว่าครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ 
www.stou.ac.th   กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมถึงมหาวิทยาลัย
ภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร หรือ ภายในวันที่ 15 มกราคม  2566 ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครหรือ
เอกสารประกอบใบสมัคร  ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่รับพิจารณาใบสมัครเนื่องจากเอกสาร 
ไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
6. การน าเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์ 
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และก าหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ท าการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
เดือน มกราคม 2566 

*วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัคร* 

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 
*วันสอบสัมภาษณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้สมัคร* 

 

 ทั้งนี้ สาขาวิชาฯก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์  แต่ยังไม่ส่งหลักฐานการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

7. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต ์www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และ
แจ้งทาง SMS และก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ก าหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 เดือน มีนาคม 2566 

 

 
 

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


 5 
 
 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศฯที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมประมาณ
หนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ หากนักศึกษารายใดไม่
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 อนึ่ง การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด 
 
8. การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช วา่ด้วยเงินค่าบ ารงุการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกาศ  
ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556  
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   10    เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
         ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 


