
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

ตน้ 95901   การวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวจิยัขั้นสูง

            และการพัฒนาการผลิตพืช

ตน้

ปลาย 95997   ดุษฎนีิพนธ์ ปลาย

ตน้ 95997   ดุษฎนีิพนธ์ ตน้

ปลาย 95997   ดุษฎนีิพนธ ์    ปลาย

3 ตน้ 95997   ดุษฎนีิพนธ ์  3 ตน้

ปลาย 95999   สัมมนาเขม้เสริมประสบการณ์ดุษฎบีัณฑิต

            การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา ปลาย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 1

2 2

 : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง หรือสาขาวชิาอื่นๆ จากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัย

       สถาบันอดุมศึกษานั้นๆ รับรอง

   2) มปีระสบการณ์การท างานด้านการเกษตรหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไมน่้อยกวา่ 3 ปี 3) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไมน่้อยกวา่ 3.50 

       จากระบบ

   3) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไมน่้อยกวา่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

   4) มคีวามรู้ภาษาองักฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาองักฤษตามที่สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ทั้งนี้ผลการทดสอบมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี นับถงึวนัที่ยื่นใบสมคัรเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มใิชท่างด้านการเกษตรหรือการจดัการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษา ชดุวชิาเพิ่มเติมตามที่

       มหาวทิยาลัยก าหนด

   2. ผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากวา่ 3.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจก าหนดให้ศึกษา

       ชดุวชิาเพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-4) จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย   

       เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาทและลุแกโ่ทษ

       ในการกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็น

       นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : แบบ 1.1

 : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต วชิาเอกการจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา

   Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development

   Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)

 : ปร.ด. (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

   Ph.D. (Crop Production Management and Development)

หมายเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

ตน้ 95902   การวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวจิยัขั้นสูง

            และการพัฒนาการผลิตพืช

ตน้

ปลาย 95903   การประเมนิสถานการณ์เพื่อพัฒนาระบบ

            การจดัการการผลิตพืช

ปลาย

ตน้ 95998   ดุษฎนีิพนธ์ ตน้

ปลาย 95998   ดุษฎนีิพนธ ์    ปลาย

3 ตน้ 95998   ดุษฎนีิพนธ ์  3 ตน้

ปลาย 95999   สัมมนาเขม้เสริมประสบการณ์ดุษฎบีัณฑิต

            การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา ปลาย
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2 2

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 1

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : แบบ 2.1

 : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต วชิาเอกการจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา

   Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development

 : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง หรือสาขาวชิาอื่นๆ จากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัย

       สถาบันอดุมศึกษานั้นๆ รับรอง

   2) มปีระสบการณ์การท างานด้านการเกษตรหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไมน่้อยกวา่ 3 ปี 3) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไมน่้อยกวา่ 3.50 

       จากระบบ

   3) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไมน่้อยกวา่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

   4) มคีวามรู้ภาษาองักฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาองักฤษตามที่สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

       คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ทั้งนี้ผลการทดสอบมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี นับถงึวนัที่ยื่นใบสมคัรเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มใิชท่างด้านการเกษตรหรือการจดัการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษา ชดุวชิาเพิ่มเติมตามที่

       มหาวทิยาลัยก าหนด

   2. ผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากวา่ 3.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจก าหนดให้ศึกษา

       ชดุวชิาเพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-4) จะต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย   

       เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้มเีจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาทและลุแกโ่ทษ

       ในการกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้ หากสภาวชิาการเห็นควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็น

       นักศึกษา

   Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)

 : ปร.ด. (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

   Ph.D. (Crop Production Management and Development)

คุณสมบัติผู้สมัคร


