
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 
          หลักสูตร  แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

  ก. ปริญญานิพนธ์                48 หน่วยกิต 

      353898  ดุษฎีนิพนธ์     48    หน่วยกิต 
  ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ใน
การสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
  2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V)    
                                                    โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม   

ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมีสิทธิ์เสนอ

โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบ 

แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
จ. การสอบประมวลความรู้    

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลัก ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

     
  



    หลักสูตร  แบบ 1.2   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

    ก. ปริญญานิพนธ์                72 หน่วยกิต 

     353897  ดุษฎีนิพนธ์                            72     หน่วยกิต 
    ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ใน
การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

  ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V) 
                                                โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม    
 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมีสิทธิ์                          
เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบ   แก้
ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 จ. การสอบประมวลความรู้  
   ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ

สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลัก ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

                               
  
  



หลักสูตร  แบบ 2.1  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                48  หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า                12  หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา      ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า               9  หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต  
353891  สัมมนาพืชไร่ 1     1  หน่วยกิต 
353892  สัมมนาพืชไร่ 2    1  หน่วยกิต 
353893  สัมมนาพืชไร่ 3    1  หน่วยกิต 

    1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 
     เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าดุษฎีนิพนธ์ 
     หรือกระบวนวิชาพืชไร่อื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาที่ท าดุษฎีนิพนธ์ 
     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว 

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช    3  หน่วยกิต 
353741  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทาง

เกษตร 
   3  หน่วยกิต 

353751  การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต 
353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3 หน่วยกิต 
353782  สารเคมีก าจัดวัชพืช 3 หน่วยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)             ไม่เกิน                          3 หน่วยกิต 
          1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ   ไม่มี  
       1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี)     ไม่เกิน              3 หน่วยกิต 
      ให้เลือกจากสาขาท่ีมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาพืชไร่ 
            โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว 
  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี 
 ข. ปริญญานิพนธ์                                                             36  หน่วยกิต 
  353899  ดุษฎีนิพนธ์                                  36   หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V) 
                 โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม    

  



ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ใน

การสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3  ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสิทธิ์เสนอ

โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัว

ต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
ฉ. การสอบประมวลความรู้    

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลัก ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร่ (353) 



หลักสูตร  แบบ 2.2  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 
   ก. กระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

353891  สัมมนาพืชไร่ 1  1    หน่วยกิต 
353892  สัมมนาพืชไร่ 2  1    หน่วยกิต 
353893  สัมมนาพืชไร่ 3  1    หน่วยกิต 

          1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
            เลือกจากกระบวนวิชาพืชไร่ในแขนงท่ีท าดุษฎีนิพนธ์ 
            หรือกระบวนวิชาพืชไร่อ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแขนงวิชาที่ท า 
     ดุษฎีนิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว 

353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช      3   หน่วยกิต 
353741  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทาง

เกษตร 
     3   หน่วยกิต 

353751  การปรับตัวของพืช      3   หน่วยกิต 
353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์      3   หน่วยกิต 
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช      3   หน่วยกิต 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี 
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก                      ไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
     ให้เลือกจากสาขาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาพืชไร่ 
       โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว 
  2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี 
 ข. ปริญญานิพนธ์   48 หน่วยกิต 
         353898  ดุษฎีนิพนธ์   48    หน่วยกิต 
 ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 แบบ Visiting (V) 
     โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม  

   
  



      ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ใน

การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

        จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมีสิทธิ์                          

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัว

ต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
  ฉ. การสอบประมวลความรู้  

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์หลัก ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร่ (353) 



 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
  Total credit    48 credits 
  A. Thesis                           48 credits 
  353898   Dissertation   48    credits 
  B.  Academic activities 

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the topic 
related to his/her dissertation 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. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

3. A student has to report dissertation 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  as 
          a   Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation 

    D. Qualifying Examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 

ability  before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular  semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

    E. Comprehensive Examination 
  A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee.  A student 
may take a reexamination only once. 

  



Type 1.2  :  Student with Bachelor’s Degree      
    Total  credit  72 credits                
 A. Thesis  72 credits 

    353897     Dissertation   72    credits 
  B. Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the topic 
related to his/her dissertation 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. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

3. A student has to report dissertation 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 AGRO 701  as  a   

Visitor (V) , do not count as the accumulated credit for graduation  
D. Qualifying Examination 

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 
ability  before presenting a dissertation proposal. 

2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 
regular  semester. 

3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

  E. Comprehensive Examination 
 A student must submit a request to take a comprehensive after three semesters 
and take the examination as set by the advisory committee. A student may take 
a reexamination only once. 

 
  



 Type 2.1 : For student with Master’s Degree 
   Total credit    a minimum of        48  credits 
  A.  Course work  a minimum of          12       credits 
   1. Graduate Courses a minimum of          12  credits 
    1.1 Field of concentration courses a minimum of  9  credits 
     1.1.1  Required courses  3  credits 
    353891 Seminar in Agronomy 1 1     credit 
    353892 Seminar in Agronomy 2 1 credit 
    353893 Seminar in Agronomy 3 1  credit 
    1.1.2   Elective courses a minimum of 6  credits 
       student may select any agronomy courses  
      with approval of the advisory committee, or from the following 

353711  Physiology of Crop Production    3       credits 
353741  Experimental Design and  Analysis 

                in Agriculture 
   3       credits 

353751  Crop Adaptation  3      credits 
353761  Seed Physiology  3      credits 
353782  Herbicides  3      credits 

   1.2  Other courses  (if any)  a maximum of   3 credits 
    1.2.1   Required courses    - credits 
    1.2.2   Elective courses (if any) a maximum of    3 credits 
   2.  Advanced Undergraduate Courses              none 
   B. Thesis 

   353899  Dissertation  36     credits 
   C.  Non-credit Courses 
   1. Graduate School requirement - a foreign language 
   2. Program requirement  - a student has to enroll in a course 353701 as a    
       Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation 
    D.   Academic activities 

1. A student has to organize seminar and present paper in English on the topic 
related to his/her dissertation 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. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School 

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

  E. Qualifying Examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 

ability before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

F.  Comprehensive Examination 
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee.  A student 
may take a reexamination only once. 
 

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



 Type 2.2 : For student with Bachelor’s Degree 
  Total credit    a minimum of      72 credits 
 A.  Coursework a minimum of       24     credits 
   1. Graduate Courses a minimum of        9     credits 
    1.1  Field of concentration courses a minimum of        3   credits 
     1.1.1 Required courses                            3  credits 
     353891  Seminar in Agronomy 1                       1 credit 
     353892  Seminar in Agronomy 2  1      credit 
     353893  Seminar in Agronomy 3  1 credit 
     1.1.2 Elective courses a minimum of        6  credits 
       As student may select any agronomy courses  
      with approval of the advisory committee, or from the following 

353711    Physiology of Crop Production 3      credits 
353741    Experimental Design and 

                 Analysis in Agriculture 
3      credits 

353751   Crop Adaptation 3      credits 
353761   Seed Physiology 3      credits 
353782   Herbicides 3      credits 

    1.2  Other courses a minimum of      15  credits  
    1.2.1   Required courses                            -  credits 
    1.2.2   Elective courses            a minimum of      15   credits 
   2. Advanced Undergraduate Courses  none    
  B.  Thesis 
   353898   Dissertation                           48     credits 
  C. Non-credit Courses 
 1. Graduate School requirement - a foreign language 
   2. Program requirement- a student has to enroll in a course 353701  
                            as Visiting (V) , do not count as the accumulated credit for graduation 

  D.   Academic activities 
1. A student has to organize seminar and present paper in English on the topic 

related to his/her dissertation 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. The dissertation work or a part of dissertation work must be published 
depend on an announcement of the Graduate School. 

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

 E. Qualifying Examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 

ability before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

   F.  Comprehensive Examination 
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee.  A student 
may take a reexamination only once. 

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


