
 

     บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   ส ำนักบัณฑิตศึกษำ   ฝ่ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ  โทร 7562 
ที ่  อว 0602.14(02)/759   วันที่      23  กุมภำพันธ์ 2566 
เรื่อง  ขอเวียน ประกำศ เรื่อง กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญำโท 

และระดับปริญญำเอก ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2566 
 
เรียน  เวียนแจ้งทุกหน่วยงำน 
 

  ฝ่ ำยทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษำ ส ำนั กบัณฑิตศึกษำ ขอเวี ยนประกำศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เรื่อง กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญำ
โท และระดับปริญญำเอก ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2566 โดยมรีำยละเอียดตำมประกำศฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครแก่ผู้สนใจที่ติดต่อสอบถำมผ่ำนหน่วยงำนของท่ำน ศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้
จำก www.stou.ac.th  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และโปรดประชำสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบัณฑิตศึกษำ 

 
 
 
 
  

 

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


ส ำเนำ 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เร่ือง กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 

แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 
ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2566  

 

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก าหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชา 
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิดหรือ
กระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา  
ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

1.2 คุณสมบัติเฉพำะของหลักสูตร 
หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

1. เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
หมายเหตุ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วไม่สำมำรถน ำไป
เที ยบ โอนมำตรฐำนกั บคุ รุสภ ำได้ ห รือน ำวุฒิ
กำรศึ กษ ำจำกห ลั กสู ต รนี้ ไป ใช้ ใน กำรยื่ น ขอ
ใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน หรือใบอนุญำตประกอบ

นักศึกษำกลุ่มปกติ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน 
3. มีสัญญาการจ้างงานการปฏิบัติงานจากโรงเรียน 
4. มีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต   

ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
 

นักศึกษำกลุ่มโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน 
ผู้ประกอบวิชำชีพครูระหว่ำงมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำ- 
ธิรำชและสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
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หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 

วิชำชีพครูได้ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน ในวิชาเอกต่อไปนี้ 

2.1 ภาษาไทย 
2.2 ภาษาอังกฤษ 
2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4 สังคมศึกษา 
2.5 คณิตศาสตร์ 
2.6 การงานอาชีพ 

3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการ 
ศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วต้องสอบมำตรฐำนเพ่ือ 
ขอรับใบประกอบวิชำชีพครู 

 
 1.3 หลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำศึกษำ 

 

หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปีครึ่ง 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
3. ส าเนาใบปริญญาบัตร   
4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา   
 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
3. ส าเนาใบปริญญาบัตร   
4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา   
5. ส าเนาสัญญาจ้างงานในต าแหน่งครูผู้สอน   
6. ส าเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา   
7. ตารางสอน (ต้องมีตรำโรงเรียนและช่ือโรงเรียน  
ลงนำมโดยผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น)   

 
2. วิธีกำรสมคัร 
 กรอกใบสมัคร Online ได้ทำง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก 
ระดับปริญญำประกำศนียบัตรบัณฑิต  สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ  และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครได้ทำง  Application ของธนำคำร (KTB-Next)  หรือให้ผู้สมัคร Download ใบช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โดยช าระผ่านระบบ  Pay at Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 500 บาท  
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 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนำคม  
2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครแก่
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้  
 
3. กำรตอบรับกำรได้รับเอกสำรกำรสมัคร 
 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษา ท าการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นของผู้สมัคร  
แต่ละรายเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งตอบรับการได้รับเอกสารใบสมัครให้ผู้สมัครทราบทาง  www.stou.ac.th  คลิกที่ 
“กำรสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก ระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสมัคร กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่
ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร เท่านั้น  และหากผู้สมัครไม่จัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมภายในช่วงเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่พิจารณาใบสมัครและจะไม่คืนค่าสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
4. กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต เลือก ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำใบสมัคร ภำยในวันที่  30 เมษำยน 2566  
เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และ
ทาง SMS ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกก่อนหรือหลังที่ก าหนดไว้ตามประกาศก็ได้ 
 
5. กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และกำรลงทะเบียนเรียน 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็น
นั ก ศึ กษ าให ม่  ภ าคต้ น  ป ระจ าปี ก ารศึ กษ า  256 6  พ ร้ อมทั้ งข้ อ มู ล ก ารล งท ะ เบี ยน เรี ย น ท าง  SMS 
ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน   
วันที่ 15 กรกฎำคม 2566 หากพ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน
เรียนจะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผลการคัดเลือกไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา มสธ. 
พิจารณาเป็นรายกรณ ี
  

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่   20  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



ส ำเนำ 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เร่ือง กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโท 

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2566 
 

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

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญำโท  ภาคต้น  
ปีการศกึษา 2566  โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. สำขำวิชำที่เปิดรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 11 

สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
 2. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด
หรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้า
ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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2.2 คุณสมบัติเฉพำะของแต่ละสำขำวิชำ/หลักสูตร 

1. สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำสำรสนเทศศำสตร์ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง และ  
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ต่่า
กว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 
 

 
 

2. สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนด) หรือ 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1,3-4  แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรี ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
นวัตกรรมกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองและ

กำรปกครองท้องถิ่น 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ (หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนด) หรือ 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
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หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ 
ปริญญาตรี ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
แขนงวิชำหลักสูตรและกำรสอน 

 
เปิดรับ 4 กลุ่มวิชา  

1. กลุ่มวิชำปฐมวัยศึกษำ 
2. กลุ่มวิชำภำษำไทย 
3. กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

4. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
เปิดรับเฉพาะ  
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์
หรือครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาที่ สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. เป็นครู หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม
เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ 
4. มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
สอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่
กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 
 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต 
 แขนงวิชำบริหำรกำรศึกษำ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
 
หมายเหตุ   ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมม่ีวุฒิทางการศกึษา 
ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
แขนงวิชำกำรวัดและประเมินผล

กำรศึกษำ 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนีย- 
บัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 
2. เป็นครู หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการวัด หรือประเมินผล
การศึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่ อ่ืนที่ต้องใช้การวัดหรือการ
ประเมินทางการศึกษาหรือเป็นผู้มีผลการสอบผ่านหรือรับรอง
มาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ 
3. ผ่านการทดสอบความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  

แขนงวิชำกำรแนะแนวและ 
กำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติ อ่ืนเพ่ิมเติมตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 
3. เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่
สอน อบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากร
ท าหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 
4. มีประสบการณ์ท างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนวให้บริการ
ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1, 3-4 แต่ไดค้ะแนนเฉลีย่ระดับ 
ปริญญาตรตี่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
 
หมายเหตุ ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษา 
ชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลยัก่าหนด 

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  
วิชำเอกวิทยำศำสตร์ศึกษำ 

 
เปิดรับเฉพาะ  
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 

กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านศึกษาศาสตร์หรือ
ครุศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2. ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเท่า 
3. เป็นครูหรือบุคลากรประจ าการทางการศึกษาที่ท าหน้าที่สอน อบรม 
เผยแพร่ความรู้ แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา  
4. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 68 
หน่วยกิต และ 
5. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
สอนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรือ 
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
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3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
 หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 , 3 , 4 และ 5 แต่ไดค้ะแนนเฉลี่ย

ระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน 

กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเท่า หรือ 
3. เคยศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 68  
หน่วยกิต 
4. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

 
4. สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา  
1. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกร 

มนุษย์ 
3. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

และขนส่งทำงอำกำศ 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
โดยมีหลักฐานแสดง 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน 
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4. สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าโดยไม่จ ากัดสาขาวิชา
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
รับรอง และ  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน  
3. มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
 
หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  
แขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและ 

กำรบริกำร 
เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มวิชำกำรตลำด   
2. กลุ่มวิชำกำรเงินและกำรบัญชี   
3. กลุ่มวิชำกำรบริกำร 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีประสบการณ์ในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีไม่ต่ ากว่า 1 ป ี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ
ปริญญาตรตี่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 
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5. สำขำวิชำนิติศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
นิติศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชำกฎหมำยธุรกิจ 
2. กลุ่มวิชำกฎหมำยมหำชน 
3. กลุ่มวิชำกฎหมำยอำญำและ

กระบวนกำรยุติธรรม 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ 
2. มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาก าหนดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

 
6. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา  
1. กลุ่มวิชำบริหำรสำธำรณสุข 
2. กลุ่มวิชำบริหำรโรงพยำบำล 

 
เปิดรับเฉพาะ 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพหรือเทียบเท่าหรือปริญญาตรีด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานหรือท างานเกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพในภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายหลังจบ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติบางประการนอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร สาขาวิชาอาจพิจารณาใหส้มัครเข้ารบั การ
คัดเลือก เป็นนักศึกษาได ้
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6. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ต่อ) 

หลักสูตร คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

วิชำเอกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อุตสำหกรรม 

 
เปิดรับเฉพาะ 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) 
หรือปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30  
3. มีประสบการณ์การท างานด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหรือ 
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้
โดยมีหลักฐานแนบมาพร้อมใบสมัคร 
หมายเหตุ ผู้มีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขา้เป็น 
นักศึกษาเป็นรายกรณ ี

 
7. สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ 
2. กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง หรือ 
2. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
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8. สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

วิชำเอกกำรจัดกำรระบบอำหำร 
เพื่อโภชนำกำร 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต  จ าก ม ห าวิ ท ย าลั ย ห รื อ ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง และ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไปจากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ 
3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรีต่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษา
ทดลองเรียนได้ และ  

2) ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มิใช่
สาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
โภชนาการ อาจต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก่าหนด 

 
9. สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
รัฐศำสตรมหำบัณฑิต 

เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชำกำรเมืองกำรปกครอง 
2. กลุ่มวิชำกำรเมืองกำรปกครอง

ท้องถิ่น 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรี
สาขาอ่ืนหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 
3. มีประสบการณ์การท างานหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนน หรือผู้ที่มีประสบการณ์การท่างานหลังจากส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีนอ้ยกว่า 1 ปี ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียน 

2) ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงการในการท่าวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และมีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

3) ส่าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยังขาดพื้นความรู้
ทางรัฐศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ ตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชาก่าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
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10 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์  
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต 
วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
หรือสาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง 
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการ
เกษตร หรือกิจกรรมอ่ืนที่ต้องใช้ความรู้ เกี่ยวกับการเกษตรและมี
ประสบการณ์การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 ส าหรับผู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1– 2 แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดบั
ปริญญาตรี ต่่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำสหกรณ์ 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ห รื อ เที ย บ เท่ า  จ าก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3. กรณี ผู้ ที่ มี คะแนนเฉลี่ ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากว่า 2.30 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฯ เป็น 
ผู้ก าหนด 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ หรือมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชาก าหนด หรือ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
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10. สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ (ต่อ) 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

เกษตรศำสตรมหำบัณฑิต 
วิชำเอกกำรจัดกำรทรัพยำกรเกษตร 
 
เปิดรับ 4 กลุ่มวิชา  
1. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำร
ผลิตพืช 
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำร
ผลิตสัตว ์
3. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือ
ธุรกิจกำรเกษตรและกำรประกอบกำร 
4. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
และสิ่งแวดล้อม 
 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
หรอืสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รับรอง และ 
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ 
3.คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมายเหตุ 1) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่่ากว่า 2.30 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได ้

2) ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องเรียนเพิ่ม
อีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร โดยไม่นับหน่วย
กิต โดยผู้ที่มีประสบการณ์การท่างานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแล้วไม่
ต่่ากว่า 5 ปี อาจได้รับการพิจารณายกเว้นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ่าสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 

 

11. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เปิดรับ 2 กลุ่มวิชา  

1. กลุ่มวิชำวิทยำกำรดิจิทัล 
2. กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัล 
 

เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
2. มีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
3. มีความรู้ความสามารถในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ 
โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 
4. มีความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 
5. เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา 
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11. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรทำงวิศวกรรม 

 
เปิดรับ 
  แผน ก (วิทยานิพนธ์) 
  แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมครุศาสตร
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีทาง
ภาพ การจัดการการผลิด การจัดการเทคโนโลยี และสาขาวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ปี 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
3. วิธีกำรสมัคร 
 กรอกใบสมัคร Online ได้ทำง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.” 
เลือก ระดับปริญญำโท สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ และช ำระค่ำธรรมเนียมกำร
สมัครได้ทำง  Application ของธนำคำร (KTB-Next)  หรือให้ผู้สมัคร Download ใบช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โดยช าระผ่านระบบ  Pay at Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้สมัคร
ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 500 บาท  
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2566 ถึงวันที่  30 
มิถุนำยน 2566 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการ
สมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/แขนงวิชาภายหลังการสมัคร
ไม่ได ้ 
 
4. กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.”
เลือก ระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสมัคร เลือก ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำใบสมัคร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2566 และมหาวิทยาลัยโดยส านักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทาง website และทาง 
SMS ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศผลการคัดเลือกบางหลักสูตรก่อนหรือหลังที่ก าหนดไว้ตามประกาศก็ได้ 
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5. กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และกำรลงทะเบียนเรียน 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษา และแนะน าการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่  ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้ งข้อมูลการลงทะเบียนเรียนทาง SMS 
ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 
สิงหาคม 2566 หากพ้นก าหนดดังกล่าวนักศึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน
จะต้องช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการประกาศผลการคัดเลือกไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การช าระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 
พิจารณาเป็นรายกรณ ี

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

 

   ประกาศ  ณ วันที่   20   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

ลงนามแล้ว นราธิป ศรีราม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



ส ำเนำ 

 

ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เร่ือง กำรรับสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2566 
 

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

 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช  ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญำเอก  ภาคต้น  
ปีการศึกษา  2566  ดังนี้ 
 
1. สำขำวิชำและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา เอก จ านวน 8 
สาขาวิชา ดังนี้ 

 
สำขำวิชำ 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 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
จะต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว  
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
 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 
 

2.2 คุณสมบัติด้ำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนี้ 

 

สถำบัน/มหำวิทยำลัย (ทีจ่ัดทดสอบ) ผลเกณฑ์คะแนนกำรทดสอบ 
TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า173 คะแนน 
TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 
IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ไมต่่ ากว่า 70 คะแนน 
TOEIC ไม่ต่ ากว่า 650 คะแนน 
STOU-EPT ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
STOU-EPT (E –Testing) ทุก Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 
STOU-EPT (Intensive Training   English Course) ทุก Part ไม่ต่ ากว่าระดับ B2 

 
ทั้งนีผ้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2  จะต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันที่สอบถึงวันที่

ประกำศรับสมัคร 
 

หมายเหตุ  ในกรณีผู้สมัครมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.2 ที่เคยเข้ารับการทดสอบและมีคะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตาราง
ข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษที่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมายื่นแสดงต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ 
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2.3 คุณสมบัติเฉพำะของแต่ละหลักสูตร 
 
1. สำขำวิชำศิลปศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
(สำรสนเทศศำสตร์) 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 
4.00 ระะดับคะแนน ผู้สมัครซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 ต้อง
น าเสนอผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงานในลักษณะที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีข้อมูลหลักฐานรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน และ
ประสบการณ์ที่เด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ที่ศึกษา และมีโครงการ
และแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาตามหลักสูตรไปปฏิบัติภายหลังการส าเร็จการศึกษา 
4. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ และ 
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-5 มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษา โดยก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพ่ิมเติมตามที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2. สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 1.1 
  แบบที่ 2.1 

 

แบบท่ี 1.1 
1. ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี 

2) เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในระดับ
บริหารขั้นต้นอย่างน้อย 3 ปี 

3) เป็นผู้ท างานด้านอ่ืนๆ ที่มีประสบการณ์การท าวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ป ี
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
4. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ และ 
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หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
แบบท่ี 2.1  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัย รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ และ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
แขนงวิชำนวัตกรรมกำรสื่อสำรทำง
กำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
วิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา 
2. มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท า
ความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้น
ก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
3. สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวิชำกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/การให้ค าปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรฯ 
3. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/
จิตวิทยา/การให้ค าปรึกษาในองค์กรต่างๆหรือหน้าที่อ่ืนที่ต้องใช้ความรู้
ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

 5. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้ค าปรึกษา 
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่
กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
 
หมายเหตุ  1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 
ชุดวิชา คือชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา โดยไม่นับหน่วยกติ และ 2) ผู้ที่มีคณุสมบัติตามข้อ 1–6 ต้องไม่เป็นโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระท าน้ันไดก้ระท าโดยมไิด้มี
เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระท าจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาท้ังนี้  
เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชำกำร
แนะแนวและกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษา
เชิงจิตวิทยา/การให้ค าปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ต่ ากว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/
จิตวิทยา/การให้ค าปรึกษาในองค์กรต่างๆหรือหน้าที่อ่ืนที่ต้องใช้ความรู้
ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้ค าปรึกษา 
 
หมายเหตุ  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องได้รับการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานด้านการแนะแนวและการปรึกษาเ ชิงจิตวิทยาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชำเทคโนโลยีและ 

สื่อสำรกำรศึกษำ 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไมต่่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 
4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
3. มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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4. สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจและ 
กำรบริกำร 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. เป็นผู้ส าเร็จระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่
ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ คะแนน 4.00 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่มีคณุสมบัติแตกต่างจากท่ีก าหนดให้ถือตามดลุยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 1.1 
  แบบที่ 2.1 

แบบที่ 1.1 
1 .  เป็ นอาจารย์ ห รื อผู้ ส อนในระดั บ อุดมศึ กษาหรื อนั ก วิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์การสอน หรือท าวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า  3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 
3. มีผลงานวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์  ทั้งใน
ต าราและบทความวิชาการผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติจ านวนมาก 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
6. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก” 

 แบบที่ 2.1 
1. บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ
คะแนน 4.00 
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
5. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี” 
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5. สำขำวิชำนิติศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 1.1 
  แบบที่ 2.1 

แบบท่ี 1.1 
1. ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยนั้นรับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 
2. มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. ท าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ สารนิพนธ์ในระดับนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยโดยมีผลการวิจัยซึ่ง
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5  มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์ก าหนด 
 
หมายเหตุ  เปิดรับ แบบ 1.1  กรณีส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตามข้อ 1มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาตามเง่ือนไขที่สาขาวิชา
ก าหนด หรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดย
ก าหนดให้ศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาโทเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาก าหนด หรือตาม
เ ง่ือนไขอื่นที่สาขาวิชาก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

 แบบท่ี 2.1 
1. ส าเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์ก าหนด 
 
หมายเหตุ  แบบ 2.1  กรณีส าเรจ็การศึกษาจากประเทศท่ีไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ย
สะสมตามข้อ 1มหาวิทยาลัยอาจรบัเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่สาขาวิชาก าหนดหรือ
กรณีที่มผีลการศึกษาต่ ากว่า 3.25 ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการปฏิบัติงาน
ตามที่สาขาวิชาก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลยั หลักสูตรนติิศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2562 เป็น
หลักสตูรใหม่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชแล้ว เมื่อวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 
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6. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  

แขนงวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
 

เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติ  
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ คะแนน 
4.00  
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
และมีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์  
6. มีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้นความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาจ
ก าหนดให้ท าการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
7. สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
รัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
4. ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่สาขาวิชาก าหนด 
 
ห ม า ย เ ห ตุ  ส า ห รั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น 
หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครนั้นยัง
ขาดพื้นความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เมื่อผ่านการค้ดเลือกแล้วต้องเข้ารับการอบรมเพื่อ
ปรับพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
ก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
8. สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ 
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หลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการ
เกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ  
4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. มีโครงการในการท าดุษฎีนิพนธ์ และ 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ  1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือ
พัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ 2) ผู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวิ ชาเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต วิชำเอกกำร
จัดกำรกำรผลิตพืชและกำรพัฒนำ 

 
เปิดรับ  
  แบบที่ 2.1 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ
คะแนน 4.00 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง 
4. มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตร หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า 3 ปี 
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 
ระดับ คะแนนหรือเทียบเท่า  
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หมายเหตุ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการ
จัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด  และ 2) ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากว่า  3.50 
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจก าหนดให้
ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3. วิธีกำรสมัคร 
 กรอกใบสมัคร Online ได้ทำง เว็บไซต์  www.stou.ac.th  คลิกที่ “กำรสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก 
ระดับปริญญำเอก สามารถแนบเอกสารประกอบการรับสมัครใด้ในระบบ และช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครได้ทำง  
Application ของธนำคำร (KTB-Next)  หรือให้ผู้สมัคร Download ใบช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเพ่ือรับ 
การคัดเลือก โดยช าระผ่านระบบ  Pay at  Post  ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียม
การสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกหลักสูตรละ 3,000 บาท  
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน  2566 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้  
 
4. กำรน ำเสนอโครงกำรวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
 มหาวิทยาลั ยจะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ าสอบสั มภาษณ์และน า เสนอโครงการดุษฎีนิ พนธ์   
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และก าหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และน าเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ วันสอบสัมภำษณ์ 
เดือน กรกฎาคม 2566 

*วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัคร* 

เดือน กรกฎาคม 2566 
*วันสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้สมัคร* 

 

 ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ก าหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ยังไม่ส่งหลักฐาน 
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครน าคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 

5. กำรประกำศผลกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th และแจ้งทาง SMS 
และก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามช่วงเวลา ดังนี้ 
 
 

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ก ำหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติกำรนักศึกษำใหม่ 
เดือน กรกฎาคม 2566 เดือน สิงหาคม 2566 

 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดวันปฐมนิเทศฯ ที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ประมาณหนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ หากนักศึกษา
รายใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 อนึ่ง การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด 
 

http://www.stou.ac.th/
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6. กำรยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำในระดับปริญญำเอก 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันท าการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร และช าระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบ ารุงการศึกษา 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 

 


