
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา

95901

ข. ดุษฎีนิพนธ์ 1 ชุดวิชา

95997

1 ชุดวิชา

95999

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

   Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)

 : แบบ 1.1

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วชิาเอกการจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา

   Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

 : ปร.ด. (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

   Ph.D. (Crop Production Management and Development)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวชิาที่เกีย่วข้อง หรือสาขาวชิาอืน่ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยสถาบันอุดมศึกษานัน้ๆ รับรอง

   2) มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตรหรืออืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 3) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกวา่ 3.50 จากระบบ

   3) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกวา่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

   4) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

       มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ทั้งนีผ้ลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัที่ยืน่ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีม่ิใชท่างด้านการเกษตรหรือการจดัการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษา ชุดวชิาเพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   2. ผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากวา่ 3.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวชิาเพิ่มเติมตามที่

      มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-4) จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

      หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเห็นควรให้เข้าศึกษา

      ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณด์ุษฎีบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อการวจิยัขัน้สูงและการพัฒนาการผลิตพืช

ดุษฎีนิพนธ์

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณด์ุษฎีบณัฑิต

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา *
เปน็การสัมมนาเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดเปน็หนว่ยกิตสะสม



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา

95902

95903

ข. ดุษฎีนิพนธ์ 1 ชุดวิชา

95998

1 ชุดวิชา

95999

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณด์ุษฎีบณัฑิต

 : แบบ 2.1

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วชิาเอกการจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา

   Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development

 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

   Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)

 : ปร.ด. (การจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา)

   Ph.D. (Crop Production Management and Development)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวชิาที่เกีย่วข้อง หรือสาขาวชิาอืน่ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยสถาบันอุดมศึกษานัน้ๆ รับรอง

   2) มีประสบการณ์การท างานด้านการเกษตรหรืออืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ไม่น้อยกวา่ 3 ปี 3) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกวา่ 3.50 จากระบบ

   3) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกวา่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

   4) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

       มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ทั้งนีผ้ลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัที่ยืน่ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัย

 : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีม่ิใชท่างด้านการเกษตรหรือการจดัการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษา ชุดวชิาเพิ่มเติมตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   2. ผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ต่ ากวา่ 3.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจก าหนดให้ศึกษาชุดวชิาเพิ่มเติมตามที่

      มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-4) จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

      หากการกระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้มีเจตนากระท าความผิด หรือกระท าโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวชิาการเห็นควรให้เข้าศึกษา

      ทั้งนีเ้มือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

เปน็การสัมมนาเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดเปน็หนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

Last Updated: 21-November-2019

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อการวจิยัขัน้สูงและการพัฒนาการผลิตพืช

การประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาระบบการจดัการการผลิตพืช

ดุษฎีนิพนธ์

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณด์ุษฎีบณัฑิต

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจดัการการผลิตพืชและการพัฒนา *


