
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน  
หลักสูตร  แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ ำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร        48 หน่วยกติ 

     ก. ปริญญานิพนธ์          48 หน่วยกิต 
         359898 ดุษฎีนิพนธ์                48    หน่วยกิต 

     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. กำรจัดสัมมนำและน ำเสนอผลงำนที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภำษำอังกฤษ ใน 

 กำรสัมมนำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ 
 หำกนักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำภำยใน 6 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำจะต้องเข้ำร่วม
 สัมมนำทุกภำคกำรศึกษำตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ                     

2.  ผลงำนดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับ
 กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร จ ำนวน 2 เรื่อง โดยเป็นระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย  
1 เรื่อง ซึ่งต้องอยู่ในฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และ
ระดับชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI Tier 1 หรือเป็นกำรจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษำ
เป็นชื่อแรกอย่ำงน้อย เรื่อง 1   

3.  กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีรำยงำนกำรประชุม  
 ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง   

4.  กำรรำยงำนผลกำรศึกษำตำมแบบรำยงำนผลของบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำน 
ควำมเห็นชอบของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำประจ ำคณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยำลัยทุกภำคกำรศึกษำ 

 

    ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
    1. ตำมเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยำลัย    ภำษำต่ำงประเทศ 

  2. ตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำ        ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ      
                                                       วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอก  
 

   ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษำจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินควำมพร้อมและควำมสำมำรถ  เพ่ือมี

สิทธิ์เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
2. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค ำร้องขอสอบใหม่  

กำรสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำถัดไปนับจำกกำรสอบครั้ง
แรก 

3. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำอำจพิจำรณำให้โอนเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโทได้  



 

   จ. การสอบประมวลความรู้ 
    ผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษำยื่น 

ค ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป หรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก 

 

  
หลักสูตร  แบบ 1.2   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
            จ านวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร                           72   หน่วยกิต 
         ก. ปริญญานิพนธ์                     72 หน่วยกิต 
          359897 ก.พส. 897 ดุษฎีนิพนธ์   72     หน่วยกิต 
 

   ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. กำรจัดสัมมนำและน ำเสนอผลงำนที่ เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์โดยใช้ภำษำอังกฤษ ใน 

กำรสัมมนำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ภำคกำรศึกษำ หำก
นักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำภำยใน 8 ภำคกำรศึกษำ นักศึกษำจะต้องเข้ำร่วมสัมมนำ 
ทุกภำคกำรศึกษำตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ                     

 2. ผลงำนดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับ 
กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร จ ำนวน 3 เรื่อง โดยเป็นระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย 2 เรื่อง 
ซ่ึงต้องอยู่ในฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed หรือ Web of Science และระดับชำติที่อยู่
ในฐำนข้อมูล TCI Tier 1 หรือเป็นกำรจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษำเป็นชื่อแรกอย่ำง
น้อย 2 เรื่อง  

3.  กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีรำยงำนกำรประชุม  
ไม่น้อยกว่ำ 2 เรื่อง  

4. กำรรำยงำนผลกำรศึกษำตำมแบบรำยงำนผลของบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำ
คณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยำลัยทุกภำคกำรศึกษำ 

 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1. ตำมเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยำลัย       ภำษำต่ำงประเทศ 
   2. ตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำ            ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
                                                       วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอก 
 
 
 



           ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษำจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินควำมพร้อมและควำมสำมำรถ  เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
2. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค ำร้องขอสอบใหม่  

กำรสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำถัดไปนับจำก กำรสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ

ประจ ำสำขำวิชำอำจพิจำรณำให้โอนเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโทได้  
   จ. การสอบประมวลความรู้ 

ผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้  (comprehensive examination) โดยนักศึกษำยื่น 
ค ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป  หรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก 

 

 หลักสูตร  แบบ 2.1  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     48 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำ      ไม่น้อยกว่ำ  12 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวิชำในสำขำวิชำเฉพำะ     ไม่น้อยกว่ำ  5 หน่วยกิต  

1.1.1  กระบวนวิชำบังคับ  2 หน่วยก ิต 
359891  สัมมนำปริญญำเอก 1      1  หนว่ยกิต  
359892  สัมมนำปริญญำเอก 2  1  หน่วยกิต 

    1.1.2 กระบวนวิชำเลือก  ไม่น้อยกว่ำ  3 หน่วยกิต 
     โดยเลือกจำกกระบวนวิชำเหล่ำนี้  

 359701 กำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืชทำงด้ำนกำรเกษตร               3 หน่วยกิต 
 359702 กำรเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในกำรเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359704 เซลล์พันธุศำสตร์ทำงกำรเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359705 สรีรวิทยำหลังกำรเก็บเก่ียวพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359706 ธำตุอำหำรในกำรผลิตพืชสวน    3 หน่วยกิต 
 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359708 กำรผสมพันธุ์และกำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359709 กำรจัดจ ำแนกพืชสวน      4 หน่วยกิต 
   359711 สรีรวิทยำของไม้ดอกประเภทหัว    3 หน่วยกิต 
 359713 สรีรวิทยำของไม้ดอก   3 หน่วยกิต 
 359715 กล้วยไม้วิทยำขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359716 สรีรวิทยำหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้   3 หน่วยกิต 



 359722 กำรปรับปรุงพันธุ์พืชผัก   3 หน่วยกิต 
 359723 สรีรวิทยำของพืชผัก    3 หน่วยกิต 
 359753 สรีรวิทยำของไม้ผลเศรษฐกิจ   3 หน่วยกิต 

359871 หัวข้อเลือกสรรทำงพืชสวน 1 1 หน่วยกิต 
359872 หัวข้อเลือกสรรทำงพืชสวน 2 2 หน่วยกิต 
359873 หัวข้อเลือกสรรทำงพืชสวน 3 3 หน่วยกิต 

หรือกระบวนวิชำอ่ืนๆ ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประจ ำสำขำวิชำ 
 

   1.2 กระบวนวิชำนอกสำขำวิชำเฉพำะ (ถ้ำมี)          ไม่เกิน 7  หน่วยกิต 
       1.2.1  กระบวนวิชำบังคับ                          ไม่มี 
       1.2.2  กระบวนวิชำเลือก (ถ้ำมี)    ไม่เกิน 7  หน่วยกิต  
    2. กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีขั้นสูง    ไม่มี 
  
 ข. วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
  359899 ก.พส. 899  ดุษฎีนิพนธ์                                    36   หน่วยกิต 
 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตำมเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยำลัย ภำษำต่ำงประเทศ 

  2.  ตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำ         ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
                                                             วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอก 

          ง   .กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
1.  ผลงำนดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับ 

กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ โดยต้องอยู่ในฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS, 
PubMed, Web of Science หรือ ACI หรือเป็นกำรจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษำ
เป็นชื่อแรก จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

2. กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำยในที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ  
1 เรื่อง 

3.  กำรรำยงำนผลกำรศึกษำตำมแบบรำยงำนผลของบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำ
คณะเพ่ือรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยำลัยทุกภำคกำรศึกษำ 

 
 
 



จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษำจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เ พ่ือประเมินควำมพร้อมและควำมสำมำรถ 

เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
2. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค ำร้องขอสอบใหม่  

กำรสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำถัดไปนับจำกกำรสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ

ประจ ำสำขำวิชำอำจพิจำรณำให้โอนเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโทได้  
  

 ฉ. การสอบประมวลความรู้ 
   ผ่ ำนกำรสอบประมวลควำมรู้  (comprehensive examination) โดยนั กศึ กษำยื่ น 

ค ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป  หรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก 

    

หมำยเหตุ :  กระบวนวิชำในสำขำวิชำเฉพำะ หมำยถึง  กระบวนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำสำขำวิชำ 
พืชสวน (ก.พส..../ 359...)   

 
หลักสูตร  แบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
      จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำ     ไม่น้อยกว่ำ  24  หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชำในสำขำวิชำเฉพำะ    ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต 
       1.1.1  กระบวนวิชำบังคับ ไม่น้อยกว่ำ 3  หน่วยกิต 

    359891  สัมมนำปริญญำเอก 1      1  หนว่ยกิต 
359892  สัมมนำปริญญำเอก 2         1  หน่วยกิต 

359893 สัมมนำปริญญำเอก 3      1  หน่วยกิต 

      1.1.2 กระบวนวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ                        6  หน่วยกิต 
       โดยเลือกจำกกระบวนวิชำเหล่ำนี้   

 359701 กำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืชทำงด้ำนกำรเกษตร               3 หน่วยกิต 
 359702 กำรเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในกำรเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359704 เซลล์พันธุศำสตร์ทำงกำรเกษตร   3 หน่วยกิต 
 359705 สรีรวิทยำหลังกำรเก็บเก่ียวพืชสวน   3 หน่วยกิต 

  



 359706 ธำตุอำหำรในกำรผลิตพืชสวน    3 หน่วยกิต 
 359707 ไมโครเทคนิคในพืชสวน   3 หน่วยกิต 
 359708 กำรผสมพันธุ์และกำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359709 กำรจัดจ ำแนกพืชสวน      4 หน่วยกิต 
   359711 สรีรวิทยำของไม้ดอกประเภทหัว    3 หน่วยกิต 
 359713 สรีรวิทยำของไม้ดอก   3 หน่วยกิต 
 359715 กล้วยไม้วิทยำขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
 359716 สรีรวิทยำหลังเก็บเกี่ยวขั้นสูงของดอกไม้   3 หน่วยกิต 
 359722 กำรปรับปรุงพันธุ์พืชผัก   3 หน่วยกิต 
 359723 สรีรวิทยำของพืชผัก    3 หน่วยกิต 
 359753 สรีรวิทยำของไม้ผลเศรษฐกิจ   3 หน่วยกิต 

359871 หัวข้อเลือกสรรทำงพืชสวน 1 1 หน่วยกิต 
359872 หัวข้อเลือกสรรทำงพืชสวน 2 2 หน่วยกิต 
359873 หัวข้อเลือกสรรทำงพืชสวน 3 3 หน่วยกิต 

 
   1.2  กระบวนวิชำนอกสำขำวิชำเฉพำะ (ถ้ำมี) ไม่เกิน                           15 หน่วยกิต 
    1.2.1  กระบวนวิชำบังคับ                       ไม่มี    
   1.2.2  กระบวนวิชำเลือก (ถ้ำมี) ไม่เกิน                           15 หน่วยกิต  
  2.  กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีขั้นสูง     ไม่มี   
 
      ข. วิทยานิพนธ์                                    48 หน่วยกิต 
  359898 ดุษฎีนิพนธ์                48 หน่วยกิต 
 
 ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
           1. ตำมเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยำลัย     ภำษำต่ำงประเทศ 

2. ตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำ             ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
                                                  วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอก 

ง  .กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. ผลงำนดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับ  

กำรยอมรับให้ตีพิมพ์จ ำนวน อย่ำงน้อย 2 เรื่อง  โดยเป็นวำรสำรระดับนำนำชำติที่ต้องอยู่ใน
ฐำนข้อมูล ISI, SCOPUS, PubMed, Web of Science หรือ ACI หรือเป็นกำรจดสิทธิบัตร  
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และเป็นวำรสำรระดับชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI Tier 1 หรือเป็นกำรจด
สิทธิบัตร โดยมีชื่อของนักศึกษำเป็นชื่อแรกอย่ำงน้อย 1 เรื่อง  



2. กำรเสนอผลงำนภำคบรรยำยในที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 เรื่อง โดย
เป็นระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง 

3. กำรรำยงำนผลกำรศึกษำตำมแบบรำยงำนผลของบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะเพ่ือ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยำลัยทุกภำคกำรศึกษำ 

 
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษำจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินควำมพร้อมและควำมสำมำรถ เพ่ือมีสิทธิ์เสนอ 
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

2. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้ อีก 1 ครั้ ง  โดยต้องยื่นค ำร้องขอสอบใหม่   
กำรสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำถัดไปนับจำกกำรสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำ
สำขำวิชำอำจพิจำรณำให้โอนเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโทได้  
 

 ฉ. การสอบประมวลความรู้ 
   ผ่ ำ น ก ำ ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว ำ ม รู้  (comprehensive examination) โ ด ย นั ก ศึ ก ษ ำ ยื่ น 

ค ำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไป หรืออำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก 

 
หมำยเหตุ :  กระบวนวิชำในสำขำวิชำเฉพำะ หมำยถึง  กระบวนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำสำขำวิชำพืชสวน 

(ก.พส..../ 359...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Type 1.1  :  For student with Master’s Degree  
      Total credit    48 credits 
      A. Thesis  48 credits 
     359898  Dissertation       48  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 6 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 2 papers which 
are international journals (ISI , SCOPUS, Pubmed or Web of Science database) at 
least 1 paper and national journal (TCI database Tier 1) or obtained patent with 
the student as the first author at least 1 paper. 

  3.  A student has to present (oral presentation) international presentation at least 
1 paper at an academic meeting that is accompanied by proceedings. 

4. 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 thesis advisory 

committee 
 

 D.  Qualifying Examination 
 1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability       
    before presenting a thesis 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 
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 1.2  :  For student with Bachelor’s Degree      
     Total  credit      72 credits                

 A. Thesis  72 credits 
    359897 Dissertation       72  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 8 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 3 papers 
which are international journals (ISI , SCOPUS, Pubmed or Web of Science 
database) at least 2 paper and national journal (TCI database Tier 1) or 
obtained patent with the student as the first author at least 1 paper. 

3. A student has to present (oral presentation) international presentation at 
least 2 papers at an academic meeting that is accompanied by proceedings. 

4. 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 thesis advisory  
                   committee 
 

 

 

 



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

before presenting a thesis 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 
 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 2.1 : For student with Master’s Degree 
   Total credit    a minimum of            48 credits 
               A. Coursework    a minimum of  12 credits 
   1. Graduate Courses   a minimum of  12 credits 
      1.1 Field of concentration courses  a minimum of 5 credits 
    1.1.1  Required courses    2 credits 
     359891  Ph.D. Seminar 1  1  credit 
     359892  Ph.D. Seminar 2  1  credit 
    1.1.2  Elective courses    a minimum of  3 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              7  credits 
    1.2.1  Required courses    None 
         1.2.2  Elective courses (if any)         a maximum of              7  credits 
   2.  Advanced Undergraduate Courses     None 
 

              B. Thesis 
    359899  Dissertation     36  credits 
 

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

committee 
 

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

journals (ISI , SCOPUS, Pubmed, Web of Science or ACI database) or obtained a 
patent or petty patent with the student as the first author at least 1 paper. 

2. A student has to present (oral presentation) at least 1 paper at an academic 
meeting that is accompanied by proceedings. 

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. 

 
 E. Qualifying Examination 

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

 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 2.2 : 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 24 credits 
    1.1  Field of concentration courses a minimum of 9 credits 
     1.1.1 Required courses  3 credits 
          359891  Ph.D. Seminar 1                                   1  credit 
         359892  Ph.D. Seminar 2                       1  credit 
              359893  Ph.D. Seminar 3                       1  credit 
     1.1.2 Elective courses         a minimum of 6 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  15 credits  
      1.2.1   Required courses None 
    1.2.2   Elective courses (if any)  a maximum of  15  credits 
   2. Advanced Undergraduate Courses (if any) None   
   
  B.  Thesis 

   359898  Dissertation                          48 credits 
 

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

committee 
 

D.  Academic activities 
1. The whole or part of a thesis must be published or accepted for 2 papers which 

are international journals (ISI , SCOPUS, Pubmed, Web of Science or ACI database) 
at least 1 paper and national journal (TCI database Tier 1) or obtained patent with 
the student as the first author at least 1 paper. 

2. A student has to present (oral presentation) at least 2 papers at an academic 
meeting that is accompanied by proceedings with international presentation 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. 

 
 
 



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

 ability before presenting a thesis 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 
 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. 

 


