
เอกสาร 1-4 
 
 
 
 
537-510     4(2-6-4) 
หลกัการโรคพืช    
(Principles of  Plant Pathology) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 ความส าคญั ลกัษณะอาการ การพิสูจน์  การจ าแนก
ชนิดของสาเหตุ  การวนิิจฉยัและการป้องกนัก าจดัโรคพืช  

Importance, symptoms, postulation, causal agents, 
diagnosis and control of  plant diseases 
 
537-511     3(3-0-6) 
ปฏิสมัพนัธ์พืชกบัจุลินทรีย ์     
(Plant - Microbe Interaction) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

ปฏิสมัพนัธ์ของจุลินทรียแ์ละพืชท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของโรคพืช ปัจจยัของเช้ือท่ีมีต่อการเขา้ท าลาย การเจริญของเช้ือ
กบัพืช ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชมีความตา้นทานต่อการเกิดโรค 
 Interaction of microbe and host  in development of 
plant disease, factors influencing infection, development of 
pathogen with host; an  understanding about resistance of plant 
to diseases 
 
537-513     3(2-3-4) 
ความตา้นทานของพืชต่อโรค   
(Resistance of Plant to Diseases) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

หลกัการและสาเหตุท่ีท าให้พืชมีความตา้นทานต่อการ
เกิดของโรค ความผนัแปรทางพนัธุกรรมของเช้ือ สาเหตุโรคท่ีมีผล
ต่อความตา้นทานของพืช เทคนิคการคดัเลือกและการใชป้ระโยชน์
ยนีท่ีมีความตา้นทานต่อโรค 

Factors inducing disease resistance in plants, genetic 
variation in pathogens in response to plant resistance, 
screening for resistance gene and gene manipulation to induce 
resistance 

 
 
 
537-514     3(2-3-4) 
การวนิิจฉยัโรคพืชระดบัโมเลกลุ   
(Molecular Diagnosis of Plant Diseases) 
รายวิชาบงัคบัก่อน :  537-411  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 

วิธีการวินิจฉัยโรคพืชโดยใช้เทคนิคชีววิทยา
โมเลกุล (PCR, RT-PCR) การจ าแนกชนิดและสายพนัธ์ุเช้ือ
โดยอาศัยความแตกต่างทางพนัธุกรรม (Sequence RFLP, 
SSCP ฯลฯ) และปฏิกิริยาตอบสนองต่อแอนติเซรุ่ม (ELISA, 
IEM) 

Diagnostic methods with emphasis on 
standardization of molecular techniques (PCR, RT-
PCR): detection and identification of plant 
pathogens using genetic variable (RFLP, SSCP etc)  
and responding reaction to specific antibodies 
(ELISA, IEM)  
 
537-515     1(0-3-0) 
วธีิการวจิยัทางโรคพืช   
(Research Methods in Plant Pathology) 

การสืบคน้ขอ้มูล การวางแผนการทดลอง
ดา้นโรคพืช และการเขียนโครงการวจิยั  การรวบรวม
ผลวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและการเขียนรายงานวิจยั 
หลกัการและการใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในการวิจยั
โรคพืชเฉพาะทาง 

Database searching, experimental design 
and research proposal preparation, result 
compilement, statistical analysis and preparation of 
technical paper, principles and equipment handle in 
specific plant pathology research  

ค าอธิบายรายวชิา 
ภาควชิาการจัดการศัตรูพืช  สาขาวชิาโรคพืชวทิยา 



 
 
 
537-521     3(2-3-4) 
แบคทีเรียพืชขั้นสูง    
(Advanced Phytobacteriology) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-421 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 ความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นโรคพืชท่ีเกิดจาก
แบคทีเรีย  กระบวนการเกิดโรคความสมัพนัธ์ของเช้ือพวกโปร
คาริโอทกบัพืช  การปรวนแปรของเช้ือ และความตา้นทานของ
พืชต่อแบคทีเรีย 

Advances  in phytobacteriology, pathogenesis, 
prokaryote-plant relationship, population dynamics, and  plant 
resistance to plant pathogenic bacteria 
 
537-531     3(2-3-4) 
อนุกรมวธิานของเช้ือราสาเหตุโรคพืช   
(Taxonomy of Phytopathogenic Fungi) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  326-661  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ การจดัหมวดหมู่ การจ าแนกชนิด
เช้ือราโดยเนน้เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุโรคพืช  

Isolation, classification, identification of fungi at 
species level with emphasis on the phytopathogenic ones 

 
537-532     3(2-3-4) 
อนุกรมวธิานของราพวกเห็ด   
(Taxonomy of Basidiomycetes) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 

ลกัษณะของราชั้นสูง พวกเห็ดโพลีพอร์และเห็ด อ่ืน ๆ 
การส ารวจ การเก็บรวบรวม การจ าแนกชนิดและการจดัหมวดหมู่ 

Characteristic of  the higher fungi including 
mushroom, polypores and other fleshy fungi; comprehensive 
survey, collection, identification and classification of this group 
of fungi 

 
 
 
 

 
 

 
537-533     3(2-3-4) 
สรีรวทิยาของเช้ือราสาเหตุโรคพชื   
(Physiology of Phytopathogenic Fungi) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  326-661  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 
 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม และกระบวนการ
ทางสรีรวทิยากบัการเจริญเติบโตของเช้ือราสาเหตุโรคพืช 

Relative interaction of environmental factors, 
physiological process and  growth of plant  pathogenic 
fungi 
 
537-534     3(2-3-4) 
ราในน ้ าและดิน    
(Aquatic and Soil Fungi) 
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 ชีววิทยาและการจดัหมวดหมู่ราในน ้ าและดิน เน้น
การแยกเ ช้ือ จ าแนกชนิด  การเจริญ  นิ เวศวิทยา และ
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 

Biology and classification of aquatic and soil 
fungi, emphasis on isolation,  identification, growth and 
development, ecology and economic importance of  these 
group of fungi 
 
537-541     3(3-0-6) 
ไวรัสวทิยาพืชระดบัโมเลกลุ   
(Molecular Plant Virology) 
รายวิชาบงัคบัก่อน :  537-441  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 
 ชีววทิยาโมเลกุลของไวรัสพืช โครงสร้างและหนา้ท่ี
ของรหัสพนัธุกรรมในการขยายพนัธ์ุและเคล่ือนท่ีของไวรัส
ในเซลลอ์าศยั กลไกระดบัโมเลกลุท่ีมีผลต่อ    ปฏิสัมพนัธ์ของ
ไวรัส  พืชอาศยั และพาหะ  และการใชก้ลยทุธทางชีววิทยา
โมเลกลุในการควบคุม  ไวรัส 
 
 



 
 
 

Molecular aspect of plant viruses including viral 
structure, genome organization  for viral replication and 
regulation of viral gene for movement in host plant;  molecular 
mechanism of virus-plant-vector interaction and novel 
molecular control strategies of plant viruses 
 
537-542     3(2-3-4) 
การถ่ายทอดไวรัสพืชโดยพาหะ  
(Vector Transmission of Plant Viruses) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-441  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 กลไกการถ่ายทอดไวรัสสาเหตุโรคพืชโดยพาหะ
จ าพวกแมลง ไร รา  แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย ปัจจยัก าหนด
ความจ าเพาะเจาะจงระหวา่งชนิดของไวรัสและพาหะ ประสิทธิ-
ภาพการถ่ายทอดไวรัสของพาหะแต่ละชนิด และการควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือไวรัสโดยพาหะ 

Mechanism of plant virus transmission by 
insects, mites, fungi, bacteria, and nematode vectors.  
Factors prescribe specification between plant viruses and their 
vectors and transmission efficiency; control measures for 
distribution of plant viruses by vectors 
 
537-551     3(2-3-4) 
ไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืชขั้นสูง   
(Advanced Phytonematology) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-451 หรือ 537-452  หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของภาควชิาฯ 
 วิธีวิจัยความสัมพนัธ์ของไส้เดือนฝอยเก่ียวข้องกับ
ผลผลิตพืช การประเมินความเสียหาย สรีรวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเป็นพาราสิต อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากร 
การจดัการเก่ียวกบัไสเ้ดือนฝอย ตลอดจนการควบคุมท่ีพฒันาใน
ปัจจุบนั 

Research methods on the relationship of nematodes 
and yields; crop loss assesment, physiology of plant parasites; 
population dynamics, nematode management and recent  
advanced controls 

 
 
 
537-561     3(3-0-4) 
สารเคมีในการควบคุมโรคพืช   
(Chemicals in Plant Disease Control) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-361  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 
 สารเคมีท่ีใชใ้นการควบคุมจุลินทรียส์าเหตุโรคพืช   
คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การเป็นพิษต่อเช้ือโรค การ
สลายตัวในพืชและในสภาพแวดล้อม ประโยชน์และ
วธีิการใช ้ตลอดจนการตา้นทานของเช้ือโรคพืชต่อสารเคมี 

Chemicals used in control of plant diseases; 
chemical and physical properties, toxicity to plant 
pathogens, degradation in plant and environment, usage, 
and resistance of pathogen to chemicals used 

 
537-562     3(2-3-4) 
การควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยชีววธีิ  
(Biological Control of Plant Pathogens) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 องค์ประกอบของการเกิดโรค ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
อยูร่อด การเจริญและการแพร่กระจายของเช้ือสาเหตุโรคพืช 
หลกัการและเทคนิคทางชีววิธีในการควบคุมการระบาดของ
เช้ือโรคพืช 

Development  of plant disease, factors affecting 
survival inoculum, growth and distribution of plant 
pathogens; principles and techniques in biological control  
of plant disease epidemics 
 
537-563     3(2-3-4) 
ระบาดวทิยาและการจดัการโรคพชื   
(Epidemiology and Plant Disease Management) 
รายวิชาบงัคบัก่อน :  537-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควชิาฯ 
 อิทธิพลของพืช เช้ือสาเหตุและสภาพแวดลอ้มต่อการ
เพ่ิมปริมาณและการแพร่ระบาดของโรค ความสูญเสียท่ีเกิดจาก
โรคพืช การน าหลกัการและวิธีการควบคุมโรคพืชมาใชใ้นการ



จดัการโรคพืช กรณีศึกษาการจดัการโรคของพืชแต่ละชนิดโดยใช้
หลกัการโรคพืชและระบาดวทิยา 
 

Influence of host, pathogen and environment factors 
on the increment and   spread of plant disease; crop loss due to 
plant disease; principles and methods of plant disease control 
and utilization of management; application of disease   
management and epidemiological principles to specific crops  
through case studies 
 
537-597     1(0-2-1) 
สมัมนา 1     
(Seminar I) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 การเสนอบทความหรือผลงานวจิยัท่ีน่าสนใจในสาขา
โรคพืชวทิยา   

Presentation of interesting topics or research in plant 
pathology 
 
537-598     3(0-6-3) 
ปัญหาพิเศษ     
(Special Problems) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวิทยา เป็นการศึกษา
ค้นควา้ด้วยตนเอง  และประกอบการทดลองแล้วเสนอเป็น
รายงาน เร่ืองท่ีจะศึกษาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

Research on a plant pathological topic of interest 
under advisory guidance and present report of work 
accomplished 
 
537-599     36(0-108-0) 
วทิยานิพนธ์    
(Thesis) 

การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานทดลอง  การ
ทดลอง วจิยั และการเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ทางโรคพืชวทิยา
ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมการวจิยั    และมี

การเสนอผลงานวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการ 
การสอบป้องกนั และตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ 

 
 
Literature review, the experimental plan 

presentation, research experiment   and thesis writing under 
committees guidance; research presentation at academic 
conference, thesis defense; academic paper publishing 
required 

 
537-695  3(3-0-6) หรือ 3(2-3-4) หรือ 3(0-0-9) 
หวัขอ้เฉพาะทางโรคพืชวทิยา 1  
(Selected Topics in Plant Pathology I)   
รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 เร่ืองเฉพาะท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวทิยา  หัวขอ้เร่ือง
จะเปล่ียนไปตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา อาจ
จดัเป็น 
ชั้นเรียนบรรยาย หรือนักศึกษาอาจศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
แลว้เสนอเป็นรายงาน 

Investigation of interesting topics in plant 
pathology; the topics vary in each semester; presentation or 
report paper required 
 
537-696  3(3-0-3) หรือ 3(2-3-3) หรือ 3(0-0-9) 
หวัขอ้เฉพาะทางโรคพืชวทิยา 2 
(Selected Topics in Plant Pathology II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 เร่ืองเฉพาะท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวทิยา  หัวขอ้เร่ือง
จะเปล่ียนไปตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา อาจ
จดัเป็นชั้นเรียนบรรยาย หรือนกัศึกษาอาจศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองแลว้เสนอเป็นรายงาน 

Investigation of interesting topics in plant 
pathology; the topics vary in each semester; presentation or 
report paper required 
 
 
 
 



 
 
 
 
537-697     1(0-2-1) 
สมัมนา 2     
(Seminar II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน :  537-597 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาฯ 
 การเสนอผลงานวจิยัท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วจิยัสาขาโรค
พืชวทิยา 

Presentation of research in plant pathology 
 
537-699                   18(0-54-0) 
วทิยานิพนธ์    
(Thesis) 

การตรวจเอกสาร การเสนอแผนงานทดลอง  การ
ทดลอง วจิยั และการเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ทางโรคพืชวทิยา
ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมการวจิยั และมี
การเสนอผลงานวจิยัเพ่ือวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวชิาการ 
การสอบป้องกนั  และตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ 

Literature  review, the experimental plan presentation, 
research experiment and thesis writing under committees 
guidance; research presentation at academic      conference, 
thesis defense; academic paper publication required 
 
 


