
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1  
       จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร        36 หน่วยกิต 

        ก. ปริญญานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
      359797 วิทยานิพนธ์ (Thesis)     36  หนว่ยกิต  
 

     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หาก
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา   

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตี พิมพ์  หรือ 
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมีชื่อของ
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  
 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
          1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 
                   ง. การสอบประมวลความรู้  

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น 
ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 
                จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
                        1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
               1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 
                  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  1 หน่วยกิต
               359791 สัมมนา 1  1 หน่วยกิต                       
             1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 

            โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ 
 359701 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางด้านการเกษตร               3 หน่วยกิต 
 359702 การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในการเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359704 เซลล์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359705 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359706 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน    3 หน่วยกิต 
 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359708 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359709 การจัดจ าแนกพืชสวน        4 หน่วยกิต 
   359711 สรีรวิทยาของไม้ดอกประเภทหัว    3 หน่วยกิต 
 359713 สรีรวิทยาของไม้ดอก   3 หน่วยกิต 
 359715 กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359716 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้   3 หน่วยกิต 
 359722 การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก   3 หน่วยกิต 
 359723 สรีรวิทยาของพืชผัก    3 หน่วยกิต 
 359753 สรีรวิทยาของไม้ผลเศรษฐกิจ   3 หน่วยกิต 

359871 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 1 1 หน่วยกิต 
359872 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 2 2 หน่วยกิต 
359873 หัวข้อเลือกสรรทางพืชสวน 3 3 หน่วยกิต 

 หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
  

    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน            14 หน่วยกิต  
              1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี   
              1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน  14  หน่วยกิต  
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   (ไมมี่) 
 



                  ข. ปริญญานิพนธ์                               12  หน่วยกิต
       359799 วิทยานิพนธ์   (Thesis)                           12  หน่วยกิต 
 

           ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   ภาษาต่างประเทศ 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไม่มี 
 

     ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตี พิมพ์  หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ มีฐานข้อมูล TCI Tier 1 
หรือนานาชาติ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อ
แรก อย่างน้อย 1 เรื่อง  

2.  การรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทย าลัย โดยผ่าน 
ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอต่อประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
   จ. การสอบประมวลความรู้  

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type 1 
 Degree Requirements 36 credits 
    A. Thesis  36  credits 
        359797  Thesis  36  credits  
 
    B. Academic Activities 

1. Organize a seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis once every semester for at least 4 semesters and has 
to attend seminar every semester afterwards’ during the whole 
course of study. 

2.  The whole or part of a thesis must be published or accepted for 
national journal (TCI database Tier 1) or international journal or 
ontained a patent or petty patent at least 2 papers with the 
student as the first author at least 1 paper. 

3. Report thesis progression to the Graduate school every semester 
with the approved of the advisory committee and the chairman of 
the horticulture graduate program administrative committee. 
 

   C.  Non-credit Courses 
    1.  Graduate School requirement :  a foreign language 
    2.  Program requirement      :  with consent of the advisory 

committee  
       D. Comprehensive Examination  
  Having submitted a request form to the Graduate School, 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      10 credits 
      1.1.1 Required courses                                         1  credit 
        359791 Seminar 1                                   1  credit 
      1.1.2 Elective courses a minimum of     9 credits 

 359701 Use of Plant Growth Regulators in Agriculture     3  credits 

 359702 Plant Tissue Culture in Agriculture  3  credits  
 359704 Cytogenetics in Agriculture 3  credits  
 359705 Postharvest Physiology of Horticultural Crops 3  credits  
 359706 Mineral Nutrition in Horticultural Crop Production 3  credits  
 359707 Plant Microtechnique in Horticulture 3  credits  
 359708 Breeding and Advanced Horticultural Crop Improvement  3  credits  

359709     Systematics of Horticultural Crops   4  credits  
 359711 Physiology of Flower Bulbs  3  credits  
 359713 Physiology of Flower Crops   3  credits  
 359715 Advanced Orchidology 3  credits  
 359716 Advanced Postharvest Physiology of Flower Crops 3  credits  
 359722 Vegetable Crop Improvement 3  credits  
 359723 Physiology of Vegetable  Crops 3  credits  
 359753 Physiology Economic Fruit Crops 3  credits  

359871 Selected Topics in Horticulture 1     1  credit 
359872 Selected Topics in Horticulture 2     2 credits 
359873 Selected Topics in Horticulture 3     3 credits 

     1.2 Other courses (if any) a maximum of       14  credits 
           1.2.1  Required courses None     
    Elective courses (if any) a maximum of        14  credits 

   

  2.  Advanced Undergraduate Courses : None 
                 B. Thesis         12  credits 
    359799 Thesis    12 credits 



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

        D.  Academic Activities 
1. The whole or part of a thesis must be published or accepted for 

national journal (TCI database Tier 1) or international journal or 
obtained a patent or petty patent at least 1 paper with the 
student as the first author. 

2. Report thesis progression to the Graduate school every semester 
with the approved of the advisory committee and the chairman 
of the horticulture graduate program administrative committee. 

 

           E. Comprehensive Examination  
  Having submitted a request form to the Graduate School, approved 

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

 


