มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แบบ 1.1
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ปร.ด. (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
Ph.D. (Crop Production Management and Development)
: 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง หรือสาขาวิชาอืน่ ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ รับรอง
2) มีประสบการณ์การทางานด้านการเกษตรหรืออืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ
3) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนีผ้ ลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีม่ ิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการจัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษา ชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาโท ต่ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจกาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-4) จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
หากการกระทานัน้ ได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิด หรือกระทาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา
ทั้งนีเ้ มือ่ พ้นกาหนด 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ข. ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต

1 ชุดวิชา

(48 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

1 ชุดวิชา
95901 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจยั ขัน้ สูงและการพัฒนาการผลิตพืช

ข. ดุษฎีนิพนธ์

1 ชุดวิชา
95997 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
1 ชุดวิชา
95999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา *
เป็นการสัมมนาเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แบบ 2.1
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
Doctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

: ปร.ด. (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
Ph.D. (Crop Production Management and Development)
: 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง หรือสาขาวิชาอืน่ ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ รับรอง
2) มีประสบการณ์การทางานด้านการเกษตรหรืออืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ
3) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนีผ้ ลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยนื่ ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

: 1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีม่ ิใช่ทางด้านการเกษตรหรือการจัดการการเกษตรและพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษา ชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ผูท้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญาโท ต่ากว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจกาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-4) จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
หากการกระทานัน้ ได้กระทาโดยมิได้มีเจตนากระทาความผิด หรือกระทาโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา
ทั้งนีเ้ มือ่ พ้นกาหนด 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

2 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(12 หน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(48 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
2 ชุดวิชา
95902 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจยั ขัน้ สูงและการพัฒนาการผลิตพืช
95903 การประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการผลิตพืช
ข. ดุษฎีนิพนธ์

1 ชุดวิชา
95998 ดุษฎีนิพนธ์

ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต

1 ชุดวิชา
95999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา *
เป็นการสัมมนาเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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