
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพืชไร่  
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    36  หน่วยกิต 
     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1.  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                           
ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาค
การศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม  ส่ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา  
       353701 ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
       โดยได้รับอักษรล าดับขั้น S 

ง. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้อง

ขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

  



โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  3  หน่วยกติ 
    353791 สัมมนาพืชไร่ 1        1  หน่วยกิต 
    353792 สัมมนาพืชไร่ 2                       1   หน่วยกิต 
    353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง  1   หน่วยกิต 
               วิทยาศาสตร์เกษตร   
    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้  

353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 หน่วยกิต 
353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่  3 หน่วยกิต 
353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3 หน่วยกิต 
353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3 หน่วยกิต 
353741 การวางแผนการทดลองและ      3 หน่วยกิต 
 การวิเคราะห์ทางเกษตร   
353751 การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต 
353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช 3 หน่วยกิต 
353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง 3 หน่วยกิต 
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3 หน่วยกิต 
353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา 3 หน่วยกิต 
 เมล็ดพันธุ์   
353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1  1 หน่วยกิต 
353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2 2 หน่วยกิต 
353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3 หน่วยกิต 
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 หน่วยกิต 

     1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ              ไมเ่กิน      6   หน่วยกิต 
     ทั้งนี้ถ้ากระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไม่ถึง 6 หน่วยกิตให้เลือกเรียน  

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี 
          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไม่เกิน      6 หน่วยกิต 



2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี 
  ข. ปริญญานิพนธ์     12  หน่วยกิต
  353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   12   หน่วยกิต 
 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
  2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 

 ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ให้เป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 

จ. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก 

 
 หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง  กระบวนวิชาสาขาพืชไร่  (353) 
  
  



Type 1 
Degree Requirements               36    credits 
 A.  Thesis   36  credits 
  353797 Master’s Thesis   36  credits 
 B.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to his/her 
thesis for 1  time in every semester for at least 3 semesters and students have to 
attend seminar every semester that the course is offered. 

2. At least  1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published  
an depend on announcement of the Graduate School 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters 
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 C.  Non-credit Courses 
  1.  Graduate School requirement : a foreign language 
  2.  Program requirement : a student has to enroll in a course 353701, without the 

accumulated credit of graduation 
D.   Comprehensive Examination 
 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general 

advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 
examination. 

 
  



Type  2 
Degree Requirements Total a minimum of            36   credits 
 A.  Coursework a minimum of            24 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 24 credits 
   1.1 Field of concentration courses a minimum of  18 credits 
    1.1.1 Required courses  3 credits 
   353791 Seminar in Agronomy 1    1    credit 
   353792  Seminar in Agronomy 2  1    credit 
   353701  Communications in Agricultural Science             1    credit 
    1.1.2 Elective courses       a minimum of     15    credits 

353711 Physiology of Crop Production 3    credits 
353713 Storage of Field Crop Products 3    credits 
353721 Crop Production in Environmental Stress  3    credits 
353723 Ecology of Agronomic Crop 3    credits 
353741 Experimental Design and Analysis in Agriculture  3    credits 
353751 Crop Adaptation                                                        3    credits 
353752 Quantitative Genetics in Plant Breeding 3    credits 
353754 Advanced Plant Breeding 3    credits 
353761 Seed Physiology 3    credits 
353762 Seed Conditioning and Storage 3    credits 
353769 Selected Topics in Agronomy 1 1    credit 
353779 Selected Topics in Agronomy 2 2    credits 
353781 Weed Ecology 3    credits 
353782 Herbicides 3    credits 

   1.2 Other courses a maximum of              6   credits 
       if other courses less than 6 credits,  select in the elective  
               courses with the  approval of the advisor 

        1.2.1 Required courses       None 
        1.2.2 Elective courses a maximum of   6  credits 
  2. Advanced Undergraduate Courses       None 
 
 B. Thesis     12   credits 
  353799 Master’s Thesis   12   credits 



 C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  
 2.  Program requirement                              None  
 D.  Academic Activities 

At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

E. Comprehensive Examination 

 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general 
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 
examination. 

 

Note : Courses in the field of concentration are courses in Agronomy (353) 
 

 


