
 
 
 
1.  โครงสร้างหลกัสูตร 
มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น  
3 หมวดวชิำ โดยเลือกแผนกำรศึกษำได ้2 แผนดงัน้ี 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
1.1  หมวดวชิำบงัคบั -              9 
1.2  หมวดวชิำเลือก -              9 
1.3  หมวดวทิยำนิพนธ์ 36            18 
โดยมีรำยวชิำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.1  หมวดวชิาบังคบั  จ ำนวน  9 หน่วยกิต 

537-511  ปฏิสมัพนัธ์พืชกบัจุลินทรีย ์                          (3) 
               (Plant-Microbe Interaction) 
537-514  กำรวนิิจฉยัโรคพืชระดบัโมเลกลุ                  (3) 
                (Molecular Diagnosis of Plant Diseases) 
537-515  วธีิกำรวจิยัทำงโรคพืช                                  (1) 
                (Research Methods in Plant Pathology) 
537-597  สมัมนำ 1                                                      (1) 
                (Seminar I) 
537-697  สมัมนำ 2                                                      (1) 
                (Seminar II) 
1.2 หมวดวชิาเลือก ให้นกัศึกษาเลือกไม่น้อยกว่า จ ำนวน  
                                 9 หน่วยกิต  
       นกัศึกษำอำจเลือกเรียนวชิำในสำขำอ่ืนท่ีช่วยส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่นกัศึกษำ วชิำท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองมี 
ประโยชน์ในสำขำท่ีก ำลงัศึกษำ และ/หรือมีประโยชนต์่อกำร 
ท ำวทิยำนิพนธ์ของนกัศึกษำ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ 
อำจำรยป์รึกษำ รำยวชิำเลือกในภำควชิำมีดงัน้ี 
ตวัอย่างรายวชิา 
537-510  หลกักำรโรคพืช                                            (4) 
               (Principles of Plant Pathology) 
537-513  ควำมตำ้นทำนของพืชต่อโรค                        (3) 
                (Resistance of Plant to Diseases) 
537-521  แบคทีเรียพืชขั้นสูง                                        (3) 
               (Advanced Phytobacteriology) 

 
 

 
 
 
 
 

 
537-531  อนุกรมวธิำนของเช้ือรำสำเหตุโรคพืช             (3) 
                (Taxonomy of Phytopathogenic Fungi) 
537-532  อนุกรมวธิำนของรำพวกเห็ด                            (3) 
                (Taxonomy of Basidiomycetes) 
537-533  สรีรวทิยำของเช้ือรำสำเหตุโรคพืช                   (3) 
               (Physiology of Phytopathogenic Fungi) 
537-534  รำในน ้ ำและดิน                                                (3) 
                (Aquatic and Soil Fungi) 
537-541  ไวรัสวทิยำพืชระดบัโมเลกลุ                            (3) 
                (Molecular Plant Virology) 
537-542  กำรถ่ำยทอดไวรัสพืชโดยพำหะ                      (3) 
                (Vector Transmission of Plant Viruses) 
537-551  ไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืชขั้นสูง                              (3) 
               (Advanced Phytonematology) 
537-561  สำรเคมีในกำรควบคุมโรคพืช                         (3) 
               (Chemicals in Plant Disease Control) 
537-562  กำรควบคุมเช้ือสำเหตุโรคพืชโดยชีววธีิ          (3) 
                (Biological Control of Plant Pathogens) 
537-563  ระบำดวทิยำและกำรจดักำรโรคพืช                 (3) 
                (Epidemiology and Plant Disease Management) 
537-598  ปัญหำพิเศษ                                                     (3) 
               (Special Problems) 
537-695  หวัขอ้เฉพำะทำงโรคพชืวทิยำ 1                      (3) 
                (Selected Topics in Plant  Pathology I) 
537-696  หวัขอ้เฉพำะทำงโรคพชืวทิยำ 2                      (3) 
                (Selected Topics in Plant Pathology II) 

 
1.3 หมวดวทิยานิพนธ์ 
      537-599  วทิยำนิพนธ์                                            (36) 
                     (Thesis) 
      537-699  วทิยำนิพนธ์                                            (18) 
                      (Thesis) 
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เอกสาร 1-3 
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 1 

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
537-599  วทิยานิพนธ์                                                           9 
                (Thesis) 

537-599  วทิยานิพนธ์                                                 9 
                 (Thesis) 

                                           รวม                                           9                                          รวม                                   9 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
537-599  วทิยานิพนธ์                                                           9 
                (Thesis) 

537-599  วทิยานิพนธ์                                                 9 
                 (Thesis) 

                                           รวม                                           9                                          รวม                                   9 
 

หลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
537-511  ปฏิสมัพนัธ์พืชกบัจุลินทรีย ์                                3 
                (Plant-Microbe Interaction)                                      

537-514  การวนิิจฉยัโรคพืชระดบัโมเลกลุ                 3 
                (Molecular Diagnosis of Plant Diseases)       

537-515  วธีิวกิารจยัทางโรคพืช                                                 1 
                (Research Methods in Plant Pathology) 

537-597  สมัมนา 1                                                     1 
                (Seminar I)                                                      

537-699   วทิยานิพนธ์                                                          3 
                 (Thesis)                                                           

537-699   วทิยานิพนธ์                                                3 
                 (Thesis)                                                           

               วชิาเลือก                                                                3                วชิาเลือก                                                     3 
                                           รวม                                         10                                       รวม                                    10 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
537-699  วทิยานิพนธ์                                                       6 
                (Thesis)                                                                  

537-697  สมัมนา 2                                                   1 
               (Seminar II)                                                 

                วชิาเลือก                                                            3 537-699  วทิยานิพนธ์                                               6 
                (Thesis)                                                       

                                         รวม                                           9                                         รวม                                  7 
 
 
 


