ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
-------------------------มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1.1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1.1.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่น
1.2.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
.
1.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
1.2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
1.2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1.2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.3.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
1.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.4.สาขานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1.5.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.6.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
1.6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1.6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
2.1.2 มีสุขภาพแข็งแรงและจะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทา
ความผิดหรือกระทาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้า
ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
2.2 คุณสมบัติด้านความรู้ภาษาอังกฤษ
มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ดังนี้
สถาบัน/มหาวิทยาลัย (ทีจ่ ัดทดสอบ)
2.2.1 TOEFL (Computer Based)
2.2.2 TOEFL (Internet Based)
2.2.3 IELTS
2.2.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET)
2.2.5 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)
2.2.6.TOEIC
2.2.7 STOU-EPT
2.2.8 STOU-EPT (E –Testing)
2.2.9 STOU-EPT (Intensive Training English Course)

ผลเกณฑ์คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ากว่า173 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 62 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 650 คะแนน
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
ทุก Part ไม่ต่ากว่าระดับ B2
ทุก Part ไม่ต่ากว่าระดับ 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
การทดสอบและมีคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้แนบหลักฐานผลการทดสอบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ หากผู้สมัครยื่นหลักฐานคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามตารางข้างต้นนี้ ให้ผู้สมัครนาหลักฐานคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดมายื่นแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ์
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2.3 คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร
2.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เปิดรับ แบบที่ 1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีประสบการณ์การ
สอนอย่างน้อย 3 ปี
2.เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในระดับบริหารขั้นต้นอย่างน้อย 3 ปี
3.เป็นผู้ทางานด้านอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทาวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
4. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์ และ
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หรือมี
คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจาสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์ และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
เปิดรับ แบบ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
2. มีสุขภาพแข็งแรงและต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือถูกถอนสถานภาพ การเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิดหรือกระทา
โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้น
กาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
เปิดรับ แบบ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1.สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนที่ทาวิทยานิพนธ์ / ศึกษาค้นคว้า
อิสระเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือ สาขา
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
นั้น ๆ รับรอง
3. มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางหลักสูตรและการสอน
7. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาต้องศึกษาชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน หรือชุดวิชา 29701 สัมมนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-7 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิด
หรือกระทาโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา
ทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา
2.3.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
เปิดรับ แบบที่ 1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1.สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่า และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
จากระบบคะแนน 4.00
2. มีประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา
3. ทาวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยโดยมีผลการวิจัยที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่ง
ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
4. มีโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนาความรู้
ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสาเร็จการศึกษา
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมายเหตุ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าต่ากว่า 3.50 จากระบบคะแนน
4.00 หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจ
กาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิตตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ขอการรับรองปริญญาเพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภา
เปิดรับ แบบ2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1.สาเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3. 2 5 จากระบบคะแนน
4 .00 หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
3. มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
นาความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสาเร็จการศึกษา
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ
1. สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 จาก
ระบบคะแนน 4.00 หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์
และอาจกาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกาหนด และ
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางการบริหารการศึกษา ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้น
ฐานความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยกาหนด
3. เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ขอการรับรองปริญญาเพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภา
2.3.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/การให้คาปรึกษา
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คาปรึกษาในองค์กรต่างๆ
หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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5. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้
คาปรึกษา
6. เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือชุดวิชา 25714 การพัฒนา
เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยไม่นับหน่วยกิต
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทานั้นได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิด
หรือกระทาโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้า
ศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา
2.3.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/การให้คาปรึกษา หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ตากว่
่ า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คาปรึกษาในองค์กรต่างๆ
หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/
การให้คาปรึกษา
หมายเหตุ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องได้รับการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่ตากว่
่ า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3. มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือในสาขาวิชาอื่นที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ คะแนน 4.00
3. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่กาหนดให้ถือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เปิดรับ แบบที่ 1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นอาจารย์หรือผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์การสอน หรือทา
วิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี สาเร็จการศึกษาปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรองวิทยะฐานะและรับรองปริญญา
แล้ว
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
3. มีผลงานวิชาการทาง รัฐประศาสนศาสตร์เด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในตาราและบทความวิชาการผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติจานวนมาก
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์
6. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดีมาก
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาปริญญาโททางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง
วิทยะฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์
5. มีการสอบความรู้ด้านการวิจัย โดยต้องอยู่ในระดับ “ดี”
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2.3.10 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เปิดรับ แบบที่ 1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรอง
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
2. มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ สารนิพนธ์ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต และมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยโดยมีผลการวิจัย ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5 มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์กาหนด
หมายเหตุ
เปิดรับ แบบ 1.1 กรณีสาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามข้อ 1มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากาหนด หรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดย
กาหนดให้ศึกษาชุดวิชาระดับปริญญาโทเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากาหนด หรือตามเงื่อนไขอื่นที่สาขาวิชากาหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นรับรอง
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์ตามแบบที่สาขาวิชานิติศาสตร์กาหนด
หมายเหตุ
แบบ 2.1 กรณีสาเร็จการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1มหาวิทยาลัยอาจรับเข้า
ศึกษาตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากาหนดหรือกรณีที่มีผลการศึกษาต่ากว่า 3.25 ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการ
ปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรใหม่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2561
2.3.11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ คะแนน 4.00
3. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์
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4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. มีผลงานหรือประสบการณ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสนาความรู้และ
ประสบการณ์ในการศึกษาไปประยุกต์
6. มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตติ ามข้อ 1-3 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้น
ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ อาจกาหนดให้ทาการศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต
2.3.12 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
3. มีโครงการในการทาดุษฎีนิพนธ์ และ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชา
เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์และอาจกาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
เปิดรับ แบบที่ 2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นๆจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
3. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นๆ จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
4. มีประสบการณ์การทางานด้านการเกษตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเท่า
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมายเหตุ
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการจัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ และอาจกาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.ข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัคร
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่
“การสมัครเรียนกับ มสธ.” เลือก “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สานักบัณฑิตศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-7560-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดังนี้
4. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ให้ดาเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 คลิกที่ “รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก” เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและคลิกที่ “ขั้นตอนการ
สมัคร” เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่ระบุไว้
4.2 ดาวน์โหลดใบสมัคร ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ครบถ้วนกรอกข้อความให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกฉบับ และลงลายมือชื่อผู้สมัคร ตามที่ระบุไว้
4.3 ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนตามจานวนที่มหาวิทยาลัยกาหนด และลงนาม
รับรองสาเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ
4.4 ชาระค่าธรรมเนียมสมัครระดับปริญญาเอกจานวนเงิน 3,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร ผ่านระบบ Pay @ Post
ณ ที่ทาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ แนบสาเนาสลิปค่าธรรมเนียมการสมัครมาพร้อมใบสมัคร
4.5 การจัดส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ดาเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
4.5.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง นาเอกสารตามรายการ ทุกฉบับบรรจุซองเอกสารนาส่งที่ ศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (OSS) อาคารบริการ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
(ตึกหน้าเสาธง) หรือนาส่งผ่านศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565
4.5.2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ นาเอกสารตามรายการ ทุกฉบับ บรรจุซองเอกสาร ที่แข็งแรงส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย ตามที่อยู่ดังนี้
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

( ส่งเอกสารการสมัครระดับปริญญาเอก )
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การจัดส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราส่งเอกสารเป็นวันสุดท้าย
ของการรับใบสมัคร โดยกาหนดวันสุดท้ายเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2565 และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคืนเอกสาร
การสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การตอบรับเอกสารการสมัคร
เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลใบสมัคร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และเอกสารประกอบใบสมัคร สานักบัณฑิตศึกษาจะ
ส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th คลิกที่“การสมัครเรียนกับ มสธ.”เลือก“ระดับปริญญา
เอก” และตรวจสอบหลักฐานการสมัคร หากพบว่าครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตอบรับให้ผู้สมัครทราบทาง
เว็บไซต์ www.stou.ac.th กรณีผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมถึง
มหาวิทยาลัยภายในวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทัง้ นี้ หากผู้สมัครส่งเอกสารใบ
สมัครหรือเอกสารประกอบใบสมัคร ไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยอาจไม่รับพิจารณาใบสมัครเนื่องจาก
เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. การนาเสนอโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และนาเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์
ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และกาหนดวันให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และนาเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์เป็นรายบุคคล ณ ที่ทาการ มสธ. จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
เดือน พฤษภาคม 2565
*วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้สมัคร*

วันสอบสัมภาษณ์
เดือน มิถุนายน 2565
*วันสอบสัมภาษณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
จานวนผู้สมัคร*

ทั้งนี้ สาขาวิชาฯกาหนดให้ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ แต่ยังไม่ส่งหลักฐานการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร ให้ผู้สมัครนาคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
7. การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th (บัณฑิตศึกษา) และ
แจ้งทาง SMS และกาหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามช่วงเวลา ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
เดือน มิถุนายน 2565

กาหนดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่
เดือน สิงหาคม 2565
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ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยจะแจ้งกาหนดวันปฐมนิเทศฯที่แน่นอนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ประมาณหนึ่งเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ หากนักศึกษาราย
ใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก
อนึ่ง การตัดสินผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ถือเป็นที่สุด
8. การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารวมค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายงวดแรก ภายใน 5 วันทาการหลังวันประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร และชาระค่าลงทะเบียนเรียนงวดที่ 2 ภายในวันที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลงนามแล้ว เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล

