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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาโรคพืชวทิยา 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (โรคพืชวทิยา) 
 ช่ือยอ่ วท.ม. (โรคพืชวทิยา) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Master of Science (Plant Pathology) 
 ช่ือยอ่ M.Sc. (Plant Pathology) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้นโรคพืช มีทกัษะดา้นการวิจยั การส่ือสารทั้งภาษาไทยภาษาองักฤษ และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแนวคิดการเกษตรแบบ BCG (bio-circular-green economy) และการเกษตรแบบยัง่ยืน โดยมุ่งเนน้การวินิจฉัยโรคพืช การ
วิจัยทางด้านการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การมีความรู้และทักษะการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและการ
ปฏิบติังานในสถานการณ์จริง รวมถึงมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ือสัตย ์มีวินยั มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง และสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองตลอดชีวติ  

หลกัสูตรใชก้ระบวนการจดักิจกรรมหรือการปฏิบติั (active learning) ท่ีหลากหลาย เนน้การวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (research-based learning) การจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (work integrated learning: WIL) การเรียนรู้โดยการบริการ
สังคม (service learning) และกิจกรรมสร้างทกัษะดา้นต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้นการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาจริงท่ีมาจาก
เกษตรกร ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม การจดัการศึกษาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 จึงเป็นการจดัการท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (outcome based education) โดยการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือมุ่ง
พฒันาคนใหเ้ป็นนกัวจิยัหรือนกัวชิาการ ท่ีเป็นก าลงัหลกัของภาคการเกษตรตามแนวทางการเกษตรแบบยัง่ยนื 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ซ่ือสตัย ์มีวนิยั จิตสาธารณะ และค านึงถึงประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
PLO2 สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
PLO3 สามารถวนิิจฉยัและประเมินสถานการณ์การเกิดโรคพืชได ้ 
PLO4 สามารถวางแผนการวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลทางโรคพืช  
PLO5 สามารถจดัการโรคพืชไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO6 สามารถบูรณาการความรู้สู่ชุมชน  
PLO7 สามารถผลิตชีวภณัฑค์วบคุมโรคพืชได ้ 
PLO8 มีสมรรถนะสากลและเรียนรู้ตลอดชีวติ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร         36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั          9 หน่วยกติ 
537 – 501 สถานการณ์ปัจจุบนัทางโรคพืช  

(Current Situation in Plant Pathology) 
3((3)-0-6) 

537 – 552 นวตักรรมชีวภณัฑเ์พื่อควบคุมโรคพืช  
(Bio-product Innovation for Plant Disease Control) 

3((2)-3-4) 

537 – 561 ธุรกิจทางการจดัการโรคพืช 
(Business in Plant Disease Management) 

1(0-2-1) 

537 – 597 สมัมนา 1  
(Seminar I) 

1(0-2-1) 

537 – 697 สมัมนา 2  
(Seminar II) 

1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาบังคบัเลือก        3 หน่วยกติ 
537 – 505 ระบาดวทิยาและนวตักรรมการจดัการโรคพืช 

(Epidemiology and Plant Disease Management Innovation) 
3((2)-3-4) 

537 – 506 การวนิิจฉยัโรคพืชระดบัโมเลกลุ  
(Molecular Diagnosis of Plant Diseases) 

3((2)-3-4) 

537 – 551 การควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยชีววธีิ  
(Biological Control of Plant Pathogens) 

3((2)-3-4) 

3. หมวดวชิาเลือก 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางโรคพืช  
537 – 503 ชุดวชิาการวจิยัทางโรคพืช 

(Research in Plant Pathology) 
6((4)-6-8) 

537 – 504 ชุดวชิาปฏิสมัพนัธ์โรคพืชกบัจุลินทรีย ์ 
(Plant-Microbe Interaction) 

6((4)-6-8) 

537 – 511 ชุดวชิาแบคทีเรียโรคพืชขั้นสูง  
(Advanced Plant Pathogenic Bacteria) 

6((4)-6-8) 

537 – 521 ชุดวชิาส่ิงมีชีวติคลา้ยราโรคพืชขั้นสูง  
(Advanced Fungal-Like Plant Pathogen)  

6((4)-6-8) 

537 – 522 ชุดวชิาราโรคพืชขั้นสูง 
(Advanced Plant Pathogenic Fungi)  

6((4)-6-8) 

537 – 523 ชุดวชิานวตักรรมเพื่อการผลิตเห็ดทางการแพทย ์ 
(Innovation for Medicinal Mushroom Production) 

6((4)-6-8) 

537 – 531 ชุดวชิาไวรัสวทิยาพืชระดบัโมเลกลุ  
(Molecular Plant Virology) 

6((4)-6-8) 

537 – 541 ชุดวชิาไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืชขั้นสูง  
(Advanced Phytonematology) 
 

6((4)-6-8) 



537 – 553 ชุดวชิาการควบคุมโรคพืชแบบปลอดภยั 
(Safety Plant Disease Control) 

6((4)-6-8) 

กลุ่มวชิากลุ่มวชิาปัญหาพิเศษ หวัขอ้เฉพาะทางโรคพืชวทิยา  
537 – 598 ปัญหาพิเศษ  

(Special Problems) 
3(0-9-0) 

537 – 695 หวัขอ้เฉพาะทางโรคพืชวทิยา 1 
(Selected Topics in Plant Pathology I) 

3((3)-0-6) หรือ 3((2)-3-4) หรือ 3(0-0-9) 

537 – 696 หวัขอ้เฉพาะทางโรคพืชวทิยา 2 
(Selected Topics in Plant Pathology II) 

3((3)-0-6) หรือ 3((2)-3-4) หรือ 3(0-0-9) 

4. วทิยานิพนธ์ 
537 – 599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
36(0-108-0) 

537 – 699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

18(0-54-0) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
537-599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
537-597 สมัมนา 1 * 

(Seminar I) 
1 หน่วยกิต 

537-599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

 รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
537-697 สมัมนา 2 * 

(Seminar II) 
1 หน่วยกิต 

537-561 ธุรกิจทางการจดัการโรคพืช * 
(Business in Plant Disease Management) 

1 หน่วยกิต 

537-599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

9 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่บัหน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
537-599 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
9 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

537-501 สถานการณ์ปัจจุบนัทางโรคพืช 
(Current Situation in Plant Pathology) 

3 หน่วยกิต 

537-xxx วชิาบงัคบัเลือก 3 หน่วยกิต 
537-699 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

537-597 สมัมนา 1 
(Seminar I) 

1 หน่วยกิต 

537-552 นวตักรรมชีวภณัฑเ์พื่อควบคุมโรคพืช 
(Bio-product Innovation for Plant Disease Control) 

3 หน่วยกิต 

537-699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

3 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกติ 13 หน่วยกติ 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

537-697 สมัมนา 2 
(Seminar II) 

1 หน่วยกิต 

537-699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

6 หน่วยกิต 

537-561 ธุรกิจทางการจดัการโรคพืช 
(Business in Plant Disease Management) 

1 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 8 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 

537-699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
 



เอกสาร 3-3 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาโรคพืชวทิยา 
 

หมวดวชิาบังคบั 
537 – 501 สถานการณ์ปัจจุบันทางโรคพืช  

(Current Situation in Plant Pathology) 
โรคพืชอุบติัใหม่ การระบาดของโรค กฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโรคพืช กรณีศึกษาทางโรค

พืชวทิยา และแนวทางการควบคุมโรคพืชแบบปลอดภยั 
Emergent plant disease, plant disease epidemic, regulation in plant disease, case study in plant 

disease and guidance of safety plant disease control 

3((3)-0-6) 

537 – 552 นวตักรรมชีวภณัฑ์เพ่ือควบคุมโรคพืช  
(Bio-product Innovation for Plant Disease Control) 

การเพ่ิมปริมาณตวัควบคุมโดยชีววธีิหรือจุลินทรียป์ฏิปักษ ์วธีิการผลิตชีวภณัฑใ์นรูปแบบต่าง ๆ 
การพฒันากระบวนการผลิต และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

Increasing the population of biological control agents or antagonistic microorganisms, 
methods of producing biological control agent in various formulations, production processes 
development and packaging design  

3((2)-3-4) 

537 – 561 ธุรกจิทางการจดัการโรคพืช 
(Business in Plant Disease Management) 

รูปแบบและโครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจชีวภณัฑแ์ละเคมีภณัฑค์วบคุมศตัรูพืช  การวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้เกษตร เคร่ืองมือและผลิตภณัฑ์สมยัใหม่ทางการจดัการโรคพืช มาตรฐาน

ผลิตชีวภณัฑแ์ละเคมีภณัฑค์วบคุมศตัรูพืช ตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 

Type and infrastructure of bio- and chemical- pesticides, an analysis of customer behavior in 

agricultural product, modern tools and products for plant disease management, bio- and chemical- 

pesticides standard, and e-commerce 

1(0-2-1) 

537 – 597 สัมมนา 1  
(Seminar I) 

การตรวจเอกสาร เรียบเรียงและน าเสนองานวจิยัท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวทิยา 
Literature review, writing and presentation of interesting plant pathological research works 

1(0-2-1) 

537 – 697 สัมมนา 2  
(Seminar II) 

การทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียงและน าเสนองานวิจัยท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวิทยาด้วย
ภาษาองักฤษ  

Literature review, writing and presentation of interesting plant pathological research works in 
English language 

1(0-2-1) 



หมวดวชิาบังคบัเลือก 
537 – 505 ระบาดวทิยาและนวตักรรมการจดัการโรคพืช 

(Epidemiology and Plant Disease Management Innovation) 
อิทธิพลของพืช เช้ือสาเหตุและสภาพแวดลอ้มต่อการเพ่ิมปริมาณและการแพร่ระบาดของโรค 

ความสูญเสียท่ีเกิดจากโรคพืช การน าหลกัการและนวตักรรมการควบคุมโรคพืชมาใชใ้นการจดัการโรค
พืช กรณีศึกษาการจดัการโรคของพืชแต่ละชนิดโดยใชห้ลกัการโรคพืชและระบาดวทิยา 

Influence of host, pathogen and environment factors on the increment and spread of plant 
disease; crop loss due to plant disease; principles and innovations of plant disease control and 
utilization of management; application of disease management and epidemiological principles to 
specific crops  through case studies 

3((2)-3-4) 

537 – 506 การวนิิจฉัยโรคพืชระดบัโมเลกลุ  
(Molecular Diagnosis of Plant Diseases) 

วธีิการวนิิจฉยัโรคพืชโดยใชเ้ทคนิคชีววิทยาโมเลกุล การจ าแนกชนิดและสายพนัธ์ุเช้ือโดยอาศยั
ความแตกต่างทางพนัธุกรรมดว้ยวธีิการหาล าดบันิวคลีโอไทด ์และปฏิกิริยาตอบสนองต่อแอนติเซรุ่ม ฯลฯ 

Diagnostic methods with emphasis on standardization of molecular techniques, detection and 
identification of plant pathogens using genetic variable with nucleotide sequencing, and responding 
reaction to antiserum etc. 

3((2)-3-4) 

537 – 551 การควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยชีววธีิ  
(Biological Control of Plant Pathogens) 

พัฒนาการของการเ กิดโรคพืช การเจ ริญและการแพร่กระจายของเ ช้ือสาเหตุโรคพืช 
ความสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรียแ์ละส่ิงแวดลอ้ม หลกัการน าจุลินทรียม์าใชค้วบคุมเช้ือโรค จุลินทรีย์
ปฏิปักษแ์ละการเพ่ิมปริมาณ การใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษใ์นการควบคุมโรคพืชโดยชีววธีิ 

Development of plant disease, growth and distribution of plant pathogens, relationship between 
microorganisms and environment, principles of using microorganisms for controlling of plant 
pathogens, antagonists and increase of antagonist population, application of antagonists in biological 
control of plant diseases 

3((2)-3-4) 

 
หมวดวชิาเลือก 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางโรคพืช  
537 – 503 ชุดวชิาการวจิยัทางโรคพืช 

(Research in Plant Pathology) 
เช้ือสาเหตุโรค กระบวนการเขา้ท าลายพืชและการตอบสนองของพืชต่อเช้ือ การสร้างสารพิษ ผล

ของการท าลายพืช ตลอดจนปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ท่ีเป็นผลจากเช้ือโรคเขา้ท าลายพืช การวิเคราะห์ขอ้มูล
สถิติทางโรคพืชวิทยาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การตีความข้อมูลทางสถิติ และการ
สรุปผล  

Plant pathogens, infection process of causal organisms and plants response, formation of 
toxins, results of damage and chemical activities due to infection of various pathogens, the 
application of statistical software for plant pathological research, the interpretation and evaluation of 
statistical data and conclusion 

6((4)-6-8) 



537 – 504 ชุดวชิาปฏิสัมพนัธ์โรคพืชกบัจุลนิทรีย์  
(Plant-Microbe Interaction) 

ปฏิสมัพนัธ์ของจุลินทรียแ์ละพืชท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของโรคพืช ปัจจยัของเช้ือท่ีมีต่อการเขา้
ท าลายการเจริญของเช้ือกบัพืช 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 

6((4)-6-8) 

537 – 511 ชุดวชิาแบคทเีรียโรคพืชขั้นสูง  
(Advanced Plant Pathogenic Bacteria) 

ความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นโรคพืชท่ีเกิดจากแบคทีเรีย กระบวนการเกิดโรค ความสัมพนัธ์
ของเช้ือพวกโปรคาริโอทกบัพืช การปรวนแปรของปริมาณเช้ือ ความตา้นทานของพืชต่อแบคทีเรีย และ
การใชชี้วภณัฑค์วบคุมแบคทีเรีย 

Advances in phytobacteriology, pathogenesis, prokaryote-plant relationship, population 
dynamics, and plant resistance to phytobacteria and bio-pesticide for controlling phytopathogenic bacteria 

6((4)-6-8) 

537 – 521 ชุดวชิาส่ิงมชีีวติคล้ายราโรคพืชขั้นสูง  
(Advanced Fungal-Like Plant Pathogen)  

ชีววิทยาและการจดัหมวดหมู่ของราเมือก โปรโตซัว โอโอมยัซิส และสาหร่าย สาเหตุโรคพืช 
เน้นการจดัจ าแนกโดยลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล การเจริญและพฒันาการ 
และนิเวศวทิยาของส่ิงมีชีวติคลา้ยรา 

Biology and classification of slime mold, protozoa, oomycetes and algae plant pathogens, 
emphasis on identification based on morphology and molecular techniques, growth and development, 
and ecology of these fungal like plant pathogens 

6((4)-6-8) 

537 – 522 ชุดวชิาราโรคพืชขั้นสูง 
(Advanced Plant Pathogenic Fungi)  

ราสาเหตุโรคพืช การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ การจดัหมวดหมู่ การจ าแนกชนิดเช้ือราโดยลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล การขยายพนัธ์ุ การแพร่กระจาย ปฏิกิริยาของเช้ือราท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญ ราท่ีมีประโยชน์และราท่ีให้โทษ ความสัมพนัธ์กับ
จุลินทรียอ่ื์น ๆ และการใชชี้วภณัฑค์วบคุมราสาเหตุโรคพืช 

Fungal plant pathogens, isolation, classification, identification of fungi based on morphology and 
molecular techniques, reproduction, dissemination, reaction of fungi to environment, factors involved 
with the growth of fungi, useful and harmful fungi, relationship between fungi and other organisms 
and bio-pesticide for controlling phytopathogenic fungi  

6((4)-6-8) 

537 – 523 ชุดวชิานวตักรรมเพ่ือการผลติเห็ดทางการแพทย์  
(Innovation for Medicinal Mushroom Production) 

นวตักรรมการผลิตเห็ดท่ีมีสรรพคุณทางยา การจดัการผลผลิตให้มีคุณภาพ ระบบเพาะเห็ดเชิง
การคา้แบบครบวงจร การพฒันาเป็นอาหารเสริม และการพฒันาผลิตภณัฑ ์

Innovation for medicinal mushroom production, production management, commercial 
mushroom production system, subprementional food development and packaging development 

 
 

6((4)-6-8) 



537 – 531 ชุดวชิาไวรัสวทิยาพืชระดบัโมเลกลุ  
(Molecular Plant Virology) 

ชีววทิยาโมเลกลุของไวรัสพืช โครงสร้างและหนา้ท่ีของรหสัพนัธุกรรมในการขยายพนัธ์ุและ
เคล่ือนท่ีของไวรัสในเซลลอ์าศยั กลไกระดบัโมเลกลุท่ีมีผลต่อปฏิสมัพนัธ์ของไวรัส พืชอาศยั และ
พาหะ และการใชก้ลยทุธ์ทางชีววิทยาโมเลกลุในการควบคุมไวรัส 

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 

6((4)-6-8) 

537 – 541 ชุดวชิาไส้เดือนฝอยศัตรูพืชขั้นสูง  
(Advanced Phytonematology) 

วิธีวิจัยความสัมพันธ์ของไส้เดือนฝอยเก่ียวข้องกับผลผลิตพืช การประเมินความเสียหาย 
สรีรวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นปรสิต พลวตัประชากร การจดัการเก่ียวกบัไส้เดือนฝอย ตลอดจนการ
ควบคุมท่ีพฒันาในปัจจุบนั และการใชชี้วภณัฑค์วบคุมไสเ้ดือนฝอยศตัรูพืช 

Research methods on the relationship of nematodes and yields; crop loss assessment, 
physiology of plant parasites; population dynamics, nematode management and recent advanced 
controls, and bio-pesticide for controlling phytopathogenic nematode 

6((4)-6-8) 

537 – 553 ชุดวชิาการควบคุมโรคพืชแบบปลอดภัย 
(Safety Plant Disease Control) 

การควบคุมจุลินทรียส์าเหตุโรคพืช หลกัการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ประโยชน์และวิธีการใช้
ชีวภณัฑค์วบคุมโรคพืช 

Control of plant pathogens, good agricultural practice (GAP), benefit and instruction of bio-
pesticide used 

6((4)-6-8) 

กลุ่มวชิากลุ่มวชิาปัญหาพิเศษ หวัขอ้เฉพาะทางโรคพืชวทิยา  
537 – 598 ปัญหาพเิศษ  

(Special Problems) 
วจิยัหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวทิยาภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา และเสนอรายงาน 
Research on a plant pathological topic of interest under advisory guidance and present report of 

work accomplished 

3(0-9-0) 

537 – 695 หัวข้อเฉพาะทางโรคพืชวทิยา 1 
(Selected Topics in Plant Pathology I) 

คน้ควา้เอกสารทางวิชาการและเรียบเรียงเป็นรายงานในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวิทยา 
น าเสนอหรือส่งรายงาน 

Literature review and writing of a current interesting topic in plant pathology, presentation or 
report paper required 

3((3)-0-6)  
หรือ  

3((2)-3-4)  
หรือ  

3(0-0-9) 

537 – 696 หัวข้อเฉพาะทางโรคพืชวทิยา 2 
(Selected Topics in Plant Pathology II) 

คน้ควา้เอกสารทางวิชาการและเรียบเรียงเป็นรายงานในหัวข้อท่ีน่าสนใจทางโรคพืชวิทยา 
น าเสนอหรือส่งรายงาน 

 

3((3)-0-6) 
 หรือ  

3((2)-3-4)  
หรือ  

3(0-0-9) 



Literature review and writing of a current interesting topic in plant pathology, presentation or 
report paper required 

 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 

537 – 599 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

การหาโจทยว์ิจยัทางโรคพืชจากพ้ืนท่ีจริง การสืบคน้ขอ้มูลเชิงลึก การวางแผนการวิจยัและการ
เขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปรความขอ้มูลทางสถิติ การเขียน
และน าเสนอผลการวิจยั วิธีใชว้ิธีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจเอกสาร การเสนอ
แผนงานทดลอง  การวิจัยและการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารย์ผู ้
ควบคุมการวิจยั และมีการเสนอผลงานวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวิชาการ การสอบป้องกนั 
และตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ  

Area based research topic finding, database searching, experimental design and thesis proposal 
preparation, data collection, the evaluation and interpretation of statistical data, use maintenance 
laboratory equipment, literature review, the experimental plan presentation, research and thesis 
writing under committee guidance; research presentation at academic conference, thesis defense and 
academic paper publishing required 

36(0-108-0) 

537 – 699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

การหาโจทยว์ิจยัทางโรคพืชจากพ้ืนท่ีจริง การสืบคน้ขอ้มูลเชิงลึก การวางแผนการวิจยัและการ
เขียนโครงร่างวทิยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปรความขอ้มูลทางสถิติ การเขียน
และน าเสนอผลการวิจัย วิธีใชว้ิธีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจเอกสาร การเสนอ
แผนงานทดลอง  การวจิยัและการเรียบเรียงวทิยานิพนธ์ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุม
การวิจยั และมีการเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุมทางวิชาการ การสอบป้องกนั และ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ 

Area based research topic finding, database searching, experimental design and thesis proposal 
preparation, data collection, the evaluation and interpretation of statistical data, use maintenance 
laboratory equipment, literature review, the experimental plan presentation, research experiment and 
thesis writing under committee guidance; research presentation at academic conference, thesis 
defense and academic paper publication required 

18(0-54-0) 
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