
สำเนา 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 
 

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

 มหาว ิทยาล ัยส ุโขท ัยธรรมาธ ิราช  กำหนดเป ิดร ับสม ัครน ักศ ึกษาใหม่ระด ับปร ิญญาเอก  ภาคต้น  
ปีการศึกษา  2566  ดังนี้ 
 
1. สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา เอก จำนวน 8 
สาขาวิชา ดังนี้ 

 
สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ 
                        การปกครองท้องถิ่น   

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และสหกรณ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู ้มีส ิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1.1 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว  
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
 2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำ
ความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้า
ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนี้ 

 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย (ทีจ่ัดทดสอบ) ผลเกณฑ์คะแนนการทดสอบ 
TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า173 คะแนน 
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 62 คะแนน 
IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ไมต่่ำกว่า 70 คะแนน 
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
STOU-EPT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
STOU-EPT (E –Testing) ทุก Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 
STOU-EPT (Intensive Training   English Course) ทุก Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 

 
ทั้งนีผ้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2  จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบถึงวันที่

ประกาศรับสมัคร 
 

หมายเหตุ  ในกรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2 ที่เคยเข้ารับการทดสอบและมีคะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตาราง
ข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมายื่นแสดงต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 
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2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 
 
1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(สารสนเทศศาสตร์) 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
4.00 ระะดับคะแนน ผู้สมัครซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 ต้อง
นำเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัต ิงานในลักษณะที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ ผลงาน และ
ประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีโครงการ
และแผนการที่ชัดเจนเกี ่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการสำเร็จการศึกษา 
4. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ 
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-5 มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษา โดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 1.1 
  แบบที่ 2.1 

 

แบบท่ี 1.1 
1. ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี 

2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในระดับ
บริหารขั้นต้นอย่างน้อย 3 ปี 

3) เป็นผู้ทำงานด้านอ่ืนๆ ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
4. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ 

 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
แบบท่ี 2.1  
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัย รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ
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หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 

คะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 

 
เปิดรับ  
  แบบที ่2.1 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาที ่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
วิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
2. มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำ
ความผิดหรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้น
กำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/การให้คำปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 หร ือเป ็นไปตามความเห ็นชอบของคณะกรรมการบร ิหาร 
หลักสูตรฯ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/
จิตวิทยา/การให้คำปรึกษาในองค์กรต่างๆหรือหน้าที่อ่ืนที่ต้องใช้ความรู้
ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 5. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำปรึกษา 
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่
กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ  1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 
ชุดวิชา คือชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา โดยไม่นับหน่วยกติ และ 2) ผู้ที่มีคณุสมบัติตามข้อ 1–6 ต้องไม่เป็นโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำน้ันไดก้ระทำโดยมไิด้มี
เจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาท้ังนี้  
เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา 



5 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษา
เชิงจิตวิทยา/การให้คำปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
3. ปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/
จิตวิทยา/การให้คำปรึกษาในองค์กรต่างๆหรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้
ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
5. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำปรึกษา 
 
หมายเหตุ  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องได้รับการประเมิน
ความสามารถพื ้นฐานด้านการแนะแนวและการปร ึกษาเชิงจ ิตว ิทยาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษา 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไมต่่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
3. มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและ 
การบริการ 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. เป็นผู้สำเร็จระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่
ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ คะแนน 4.00 
3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มีคณุสมบัติแตกต่างจากท่ีกำหนดให้ถือตามดลุยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 1.1 
  แบบที่ 2.1 

แบบที่ 1.1 
1.  เป ็นอาจารย ์หร ือผ ู ้สอนในระด ับอ ุดมศ ึกษาหร ือน ักว ิจ ัยใน
สถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์การสอน หรือทำวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า  3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 
3. มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์  ทั้งใน
ตำราและบทความวิชาการผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติจำนวนมาก 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
5. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ 
6. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก” 

 แบบที่ 2.1 
1. บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4.00 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ 
5. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี” 
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5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 1.1 
  แบบที่ 2.1 

แบบท่ี 1.1 
1. สำเร ็จการศึกษานิต ิศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาว ิทยาล ัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นรับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. ทำวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ สารนิพนธ์ในระดับนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยโดยมีผลการวิจัยซึ่ง
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
5  มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์กำหนด 
 
หมายเหตุ  เปิดรับ แบบ 1.1  กรณีสำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตามข้อ 1มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่สาขาวิชา
กำหนด หรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ำกว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดย
กำหนดให้ศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาโทเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด หรือตาม
เง ื ่อนไขอื ่นที ่สาขาวิชากำหนด โดยได ้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

 แบบท่ี 2.1 
1. สำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์กำหนด 
 
หมายเหตุ  แบบ 2.1  กรณีสำเรจ็การศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ย
สะสมตามข้อ 1มหาวิทยาลัยอาจรบัเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากำหนดหรือ
กรณีที่มผีลการศึกษาต่ำกว่า 3.25 ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงาน
ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยั หลักสูตรนติิศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2562 เป็น
หลักสตูรใหม่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชแล้ว เมื่อวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 
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6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติ  
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ คะแนน 
4.00  
3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
5. มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
และมีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์  
6. มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาจ
กำหนดให้ทำการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
7. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
กำหนด 
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ 
4. ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่สาขาวิชากำหนด 
 
ห ม า ย เ ห ต ุ  ส ำ ห ร ั บ ผ ู ้ ท ี ่ มี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ค ร บ ถ ้ ว น ด ั ง ก ล ่ า ว ข ้ า ง ต้ น 
หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยัง
ขาดพื้นความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการค้ดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพื่อ
ปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
กำหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
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8. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการ
เกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ  
4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีโครงการในการทำดุษฎีนิพนธ์ และ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
หมายเหตุ  1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือ
พัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ 2) ผู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ำกว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำหนดให้ศึกษาชุดวิ ชาเพิ ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการ
จัดการการผลิตพืชและการพัฒนา 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเกษตร หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า 3 ปี 
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 
ระดับ คะแนนหรือเทียบเท่า  
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
หมายเหตุ 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการ
จัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลยั
กำหนด  และ 2) ผ ู ้ท ี ่ม ีคะแนนเฉลี ่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต ่ำกว ่า  3.50 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจกำหนดให้
ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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3. วิธีการสมัคร 
 กรอกใบสมัคร Online ได้ทาง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก 
ระดับปริญญาเอก สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ทาง  
Application ของธนาคาร (KTB-Next)  หรือให้ผู ้สมัคร Download ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื ่อรับ 
การคัดเลือก โดยชำระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม
การสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 3,000 บาท  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2566 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้  
 
4. การนำเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 มหาว ิทยาล ัยจะประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เข ้าสอบส ัมภาษณ์และนำเสนอโครงการด ุษฎ ีน ิพนธ์   
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และกำหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และนำเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ 
เดือน กรกฎาคม 2566 

*วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร* 

เดือน กรกฎาคม 2566 
*วันสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
จำนวนผู้สมัคร* 

 

 ทั้งนี ้ สาขาวิชาฯ กำหนดให้ผู ้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ยังไม่ส่งหลักฐาน 
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครนำคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

5. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th และแจ้งทาง SMS 
และกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กำหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ 
เดือน กรกฎาคม 2566 เดือน สิงหาคม 2566 

 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศฯ ที ่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ประมาณหนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ หากนักศึกษา
รายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 อนึ่ง การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/
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6. การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันทำการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร และชำระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556  
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   20   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


