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ปรัชญาของหลกัสูตร 
  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มุ่งเนน้ผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีสร้างองคค์วามรู้เพ่ือกา้วสู่การสร้าง

นวตักรรมทางพืชศาสตร์อย่างเหมาะสม และยัง่ยืน  ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีเป็นองคค์วามรู้จากการวจิยัระดบัสูงและเป็นสากล เผยแพร่ พฒันา และประยกุตใ์ชค้วามรู้
ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื   มีคุณธรรม   และจริยธรรม  พฒันาไปสู่การเป็นนกัวิจยัในระดบัแนวหนา้   ผลิต
งานวจิยัในเชิงลึก และเป็นประโยชน์กบัระบบการเกษตรในภาพรวม 

โครงสร้างหลกัสูตร 
แบบ 1 (เนน้การท าวจิยัโดยวทิยานิพนธ์) 

แบบ 1.1 ผูส้ าเร็จปริญญาโท วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ผูส้ าเร็จปริญญาตรี วทิยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

แบบ 2 
แบบ 2.1 ผูส้ าเร็จปริญญาโท วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    ศึกษารายวชิา 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ผูส้ าเร็จปริญญาตรี วทิยานิพนธ์  48 หน่วยกิต  ศึกษารายวชิา 24 หน่วยกิต 

หมวดวชิา แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
- รายวชิาบงัคบั - -   6 12 

- รายวชิาเลือก - -   6 12 

- วทิยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 48 72 48 72 



จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร (ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.1) 48 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั    6 หน่วยกติ 

510-711   ปรัชญาวทิยาศาสตร์และการพฒันางานวจิยั   3(1-4-4) 
   (Philosophy of Science and Research Development) 
510-797   สมัมนาพืชศาสตร์ 1     1(0-2-1) 
   (Seminar in Plant Science I) 
510-897   สมัมนาพืชศาสตร์ 2     1(0-2-1) 
   (Seminar in Plant Science II) 
510-997   สมัมนาพืชศาสตร์ 3     1(0-2-1) 
   (Seminar in Plant Science III) 
 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร (ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.2) 72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั    12 หน่วยกติ 

510-514   วธีิการวจิยัทางเกษตร     3(2-3-4) 
   (Research Methods in Agriculture) 
510-521   สรีรวทิยาขั้นสูงของพืชปลูก     3(3-0-6) 
   (Advanced Crop Physiology)   

510-711   ปรัชญาวทิยาศาสตร์และการพฒันางานวจิยั   3(1-4-4) 
   (Philosophy of Science and Research Development) 
510-797   สมัมนาพืชศาสตร์ 1     1(0-2-1) 
   (Seminar in Plant Science I) 
510-897   สมัมนาพืชศาสตร์ 2     1(0-2-1) 
   (Seminar in Plant Science II) 
510-997   สมัมนาพืชศาสตร์ 3     1(0-2-1) 
   (Seminar in Plant Science III) 
 

2. หมวดวชิาเลือก  6-12 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาเทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก  
510-501  เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก   3(2-3-4) 
  (Advanced Crop Biotechnology) 
510-601  พนัธุวศิวกรรมของพืชปลูก    3(2-3-4) 
  (Crop Genetic Engineering) 
510-602    พนัธุศาสตร์เชิงโมเลกลุของพืชปลูก   3(2-3-4) 
 (Crop Molecular Genetics) 
510-603  เทคโนโลยเีซลลพ์ืช  3(2-3-4)  
  (Plant Cell Technology)  
 
 
 



กลุ่มวชิาการผลติพืช 
510-511  ระบบนิเวศเกษตร   3(3-0-6) 
 (Agroecosystems) 
510-512  ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ   3(3-0-6) 
  (Ecological Agricultural Systems) 
510-513   วชัพืชศาสตร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
   (Advanced Weed Science) 
510-515   เทคโนโลยเีกษตรแม่นย  าเพ่ือการผลิตพืชและการจดัการ   3(2-3-4) 

 (Precision Agriculture Technology for Crop Production and Management) 
510-522                 นิเวศสรีรวทิยาและการปรับตวัของพืชปลูก   3(3-0-6) 
  (Crop Ecophysiology and Adaptation) 
510-523  ธาตุอาหารพืชประยกุต ์   3(2-3-4) 
  (Applied Plant Nutrition) 
510-524  สรีรวทิยาขั้นสูงทางพืชสวน   3(3-0-6) 
  (Advanced Physiology in Horticulture) 
510-525  สรีรวทิยาหลงัการเก็บเก่ียวขั้นสูงของพืชสวน   3(3-0-6) 
  (Advanced Post-Harvest Physiology of 
  Horticultural Crops) 
510-526     สรีรวทิยาการเจริญเติบโตและพฒันาของไมผ้ลเขตร้อน   3(3-0-6) 
  (Physiology of Growth and Development in Tropical Fruit Crops) 
510-527                 การวเิคราะห์การเจริญเติบโตของพืชปลูก  3(3-0-6) 
   ดว้ยวธีิความแม่นย  าสูง 
   (Precision in Crop Growth Analysis) 
510-528                 ภูมิอากาศพืช  3(3-0-6) 
  (Plant Climate) 
510-529   สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน   3(3-0-6) 
   (Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture) 
510-621                 แบบจ าลองการผลิตพืช   3(3-0-6) 
 (Modeling in Crop Production) 
510-622                รอยเทา้คาร์บอนและรอยเทา้น ้ าในการผลิตพืชปลูก   3(3-0-6) 
                         (Carbon and Water Footprints of Crop Production) 
510-629            การวเิคราะห์สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช   3(2-3-4) 
                                       (Analysis of Plant Growth Regulators)   
กลุ่มวชิาการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
510-531  การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 1  3(3-0-6) 
 (Advanced Plant Breeding I) 
510-631   การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 2   3(3-0-6) 
 (Advanced Plant Breeding II) 
510-632  เซลลพ์นัธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช  3(3-0-6) 
 (Cytogenetics in Plant Breeding) 



510-633  พนัธุศาสตร์เชิงปริมาณส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช   3(3-0-6) 
  (Quantitative Genetics in Plant Breeding) 
510-634                 ววิฒันาการของพืชปลูก   3(3-0-6) 
  (Crop Evolution) 
510-635    การปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพื่อความทนทานต่อ  3(2-3-4) 
 สภาพความเครียดทางกายภาพ 

(Crop Improvement for Tolerance to Abiotic Stress) 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ 
510-561  การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมลด็พืช  3(2-3-4) 
  และเมลด็พนัธ์ุ 
 (Seed and Grain Conditioning and Storage) 
510-661  สรีรวทิยาเมลด็พนัธ์ุ  3(3-0-6) 
 (Seed Physiology) 
 
กลุ่มหัวข้อพเิศษ และปัญหาพเิศษ 
510-795  หวัขอ้วทิยาการใหม่ทางพืชศาสตร์  1-3{(1-3)-0-(2-6)} 
 (Current Topics in Plant Science) 
510-895  หวัขอ้วทิยาการเฉพาะทางพืชศาสตร์  1-3{0-(3-9)-0} 
  (Selected Topics in Plant Science) 
510-798   ปัญหาพิเศษ 1   3(0-9-0) 
   (Special  Problems I)  

510-898  ปัญหาพิเศษ 2  3(0-9-0) 
 (Special Problems II) 
 
หมายเหต ุ  การเรียนวชิาอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าวแลว้น้ี ทั้งในหรือนอกภาควชิาพืชศาสตร์ ตอ้ง       
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  (หลกัสูตรแบบ 1.1)  48 หน่วยกติ 

510-799  วทิยานิพนธ์  48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 

                           (หลกัสูตรแบบ 1.2)  72 หน่วยกติ 

510-998  วทิยานิพนธ์  72 (0-216-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 

                          (หลกัสูตรแบบ 2.1)  36 หน่วยกติ 

510-899  วทิยานิพนธ์  36 (0-108-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
 

                          (หลกัสูตรแบบ 2.2)  48 หน่วยกติ 

510-999  วทิยานิพนธ์  48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรแบบ 1.1  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-799  วทิยานิพนธ์  8 (0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                            รวม   8 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-799 วทิยานิพนธ์ 8 (0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                             รวม   8  หน่วยกติ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-799 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                               รวม  8  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-799 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                               รวม   8  หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-799 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                               รวม  8  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-799 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                               รวม   8  หน่วยกติ 
                                                                                     รวมตลอดหลกัสูตร 48  หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรแบบ 1.2  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-998  วทิยานิพนธ์  6 (0-18-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                           รวม 6  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-998 วทิยานิพนธ์ 6 (0-18-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                            รวม 6  หน่วยกติ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-998 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                              รวม 8  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-998 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                              รวม 8  หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-998 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                              รวม 8  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-998 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                              รวม 8  หน่วยกติ 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-998 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                              รวม 8  หน่วยกติ 
 
 
 



ภาคการศึกษาที ่2 
510-998 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 (Thesis)  
                                                                                                              รวม 8  หน่วยกติ 

 
ปีที ่5 

ภาคการศึกษาที ่1 
510-998 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0)  
 (Thesis) 
                                                                                                              รวม 6  หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-998 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0)  
 (Thesis)                                                        รวม    6  หน่วยกติ 
                                                                                     รวมตลอดหลกัสูตร 72  หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรแบบ 2.1  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-711 ปรัชญาวทิยาศาสตร์และการพฒันางานวจิยั 3(1-4-4) 
xxx-xxx วชิาเลือก   6(X-Y-Z) 
                                                                  รวม   9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-797 สมัมนาพืชศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
510-899 วทิยานิพนธ์    7(0-21-0)  
 (Thesis) 
                                                                   รวม   8 หน่วยกติ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-897 สมัมนาพืชศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
510-899 วทิยานิพนธ์    8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                     รวม   9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-899 วทิยานิพนธ์    8(0-24-0)  
 (Thesis) 
                                                                    รวม   8 หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-997 สมัมนาพืชศาสตร์ 3   1(0-2-1) 
510-899 วทิยานิพนธ์    6(0-18-0)  
 (Thesis) 
                                                                    รวม   7 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-899 วทิยานิพนธ์    7(0-21-0)   
 (Thesis) 
                                                                    รวม   7 หน่วยกติ 
                                                                                     รวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกติ 



หลกัสูตรแบบ 2.2  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-514 วธีิการวจิยัทางเกษตร   3(2-3-4) 
510-521 สรีรวทิยาขั้นสูงของพืชปลูก   3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือก   3(X-Y-Z) 
                                                                  รวม   9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx วชิาเลือก   9(X-Y-Z) 
    รวม   9 หน่วยกติ 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-711 ปรัชญาวทิยาศาสตร์และการพฒันางานวจิยั 3(1-4-4) 
510-999 วทิยานิพนธ์    3(0-9-0) 
 (Thesis) 
                                                                       รวม   6 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-797 สมัมนาพืชศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
510-999 วทิยานิพนธ์    6(0-18-0) 
 (Thesis) 
                                                                    รวม   7 หน่วยกติ 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-897 สมัมนาพืชศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
510-999 วทิยานิพนธ์    6(0-18-0) 
 (Thesis) 
                                                                    รวม   7 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-999 วทิยานิพนธ์    6(0-18-0) 
 (Thesis) 
                                                                    รวม   6 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-997 สมัมนาพืชศาสตร์ 3   1(0-2-1) 
510-999 วทิยานิพนธ์    8(0-24-0) 
 (Thesis) 
                                                                   รวม   9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-999 วทิยานิพนธ์    9(0-27-0) 
 (Thesis) 
                                                                    รวม   9 หน่วยกติ 
 

ปีที ่5 
ภาคการศึกษาที ่1 
510-999 วทิยานิพนธ์    5(0-15-0) 
 (Thesis) 
                                                                    รวม   5 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
510-999 วทิยานิพนธ์    5(0-15-0) 
 (Thesis) 
                                                                    รวม   5 หน่วยกติ 
                          รวมหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   72 หน่วยกติ 
 



 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ 
สำขำวชิำนวตักรรมกำรเกษตรและกำรจดักำร 

 
 510-501 เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก 3(2-3-4) 
 (Advanced Crop Biotechnology) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-401 เทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก  หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-401 Crop Biotechnology or equivalent 

การใชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์ เน้ือเยือ่ และอวยัวะ เพ่ือการขยายพนัธ์ุ และปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้น

สูง การผสมพนัธ์ุเซลล ์ การกลายพนัธ์ุในหลอดทดลอง และ การปลูกถ่ายยนีเพ่ือเพ่ิมปริมาณ และ

คุณภาพผลผลิต การพฒันาเป็นพืชตน้ใหม่ การตา้นทานต่อโรค แมลง สารก าจดัวชัพืช และ

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความแหง้แลง้ น ้ าท่วมขงั เป็นตน้ การเลือกใชว้สัดุชีวภาพใน

หลอดทดลองเพื่อการขยายพนัธ์ุ และปรับปรุงพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการขา้งตน้ 

The use of cell, tissue and organ culture for advance propagation and improvement of crop 
species; somatic cell fusion; in vitro mutagenesis; gene transformation for increasing quantity and 
quality of yield, plantlet regeneration, resistant to diseases, insects, herbicides and unsuitable 
environments e.g. drought, waterlog; selection of in vitro biological materials for propagation and 
improvement of crop species by aforementioned methods   
 

 510-511 ระบบนิเวศเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agroecosystems) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : Consent of the program committees 

ลกัษณะและวิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ลกัษณะทางนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มของระบบ
การผลิตทางเกษตรท่ีมีพืชเป็นหลกั ความสัมพนัธ์และความผนัแปรขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ระบบนิเวศเกษตร แบบจ าลองและตวับ่งช้ีคุณภาพในเชิงเกษตร นิเวศวิทยา และเศรษฐสังคมของ
ระบบการผลิตทางเกษตรท่ีมีพืชเป็นหลกั และแนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบน้ี 
Characteristics and analysis of agroecosystem; ecological and environmental condition of crop 
based agricultural production systems; interrelationships and variabilities of agroecosystem 
components; models and indicators of ecological and socioeconomical agroecosystem quality and 
the ways to improve this systems 
 
 
 
 
 



 

 510-512 ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ 3(3-0-6) 
  (Ecological Agricultural Systems) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : Consent of the program committees 

ลกัษณะท่ีส าคญัทางนิเวศวทิยาของทรัพยากรเกษตร ลกัษณะของระบบนิเวศเกษตรเขตร้อน 
แนวคิดเชิงนิเวศวทิยาในการจดัการทรัพยากรเกษตรอยา่งมีถาวรภาพ กรณีศึกษาระบบการผลิตและ
การจดัการทรัพยากรเกษตรอยา่งมีถาวรภาพ  หรือมีความเหมาะสมทางนิเวศวทิยา 
Characteristics of agroecological resource bases; tropical agroecosystems; concepts of 
agroecological resource management leading to sustainable development; case studies of 
sustainable production and management systems with ecological suitability 
 

           510-513  วชัพืชศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Weed Science) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-412 วชัพืชและการจดัการ  หรือเทียบเท่า 

                          Prerequisite : 510-412 Weeds and Weed Management  or equivalent 
         ลกัษณะทางนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของวชัพืชร้ายแรงบางชนิดในเขตร้อน  ทั้ งวชัพืชบก และ

วชัพืชน ้ า สภาพทางนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาท่ีเพ่ิมหรือลดความ รุนแรงของวชัพืช ทฤษฎีการ
แข่งขันระหว่างว ัชพืชกับพืชปลูก วิว ัฒนาการและพลวัตของประชากรวัชพืช การปรับ
สภาพแวดลอ้มของแหล่งปลูกให้เหมาะสมกบั   พืชปลูกเพ่ือลดปัญหาวชัพืช และการจดัการวชัพืช
แบบผสมผสาน 

         Ecological and physiological characteristics of certain terrestrial and aquatic noxious weeds in the 
tropics; ecological and physiological factors affecting weediness, weed-crop competition theory; 
evolution and dynamism of weed populations; modifying growing conditions to favor crops,  
reduce weeds and integrated weed management 

 
 510-514 วธีิการวจิยัทางเกษตร 3(2-3-4) 
 (Research Methods in Agriculture) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-312 สถิติส าหรับการวจิยัทางเกษตร หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-312 Statistics for Agricultural Research or equivalent 

แนวความคิดและวิธีการสร้างสมมุติฐานในการวิจยัทางการเกษตร การศึกษาและการใชแ้ผนการ
ทดลองทางสถิติขั้นสูง การใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทั้งการตีความหมายของผล
การทดลอง 
Concepts and hypotheses in agricultural research; study and use of advanced experimental design; 
data analysis by various computer packages; interpretation of experimental results 
 
 
 
 



 

 510-515  เทคโนโลยเีกษตรแม่นย  าเพ่ือการผลิตพืชและการจดัการ  3(2-3-4) 
(Precision Agriculture Technology for Crop Production and Management) 
วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

Prerequisite: Consent of the program committees 
การประยุกต์เทคโนโลยีและเซนเซอร์ต่างๆ กบัการเกษตรแม่นย  า ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ การจดัท าแผนท่ีเพาะปลูก ติดตามการ
เจริญเติบโตและผลผลิตดว้ยอากาศยานไร้คนขบั การใหน้ ้ าและปุ๋ยในระบบการใหน้ ้ า การใส่ปัจจยั
การผลิตตามสภาพพ้ืนท่ียอ่ยๆ เศรษฐศาสตร์ของเกษตรแม่นย  า  
Application of various technologies and sensors in precision agriculture; global positioning 
systems (GPS); geographic information systems (GIS); decision support system; cultivation 
mapping, growth and yield monitoring with unmanned aerial vehicle (drone); watering and 
fertigation; variable rate input; economics of precision agriculture. 

 
 510-521 สรีรวทิยาขั้นสูงของพืชปลูก 3(3-0-6) 
  (Advanced Crop Physiology) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-421 Physiology of Crop Production or equivalent 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืช แสง น ้ า อุณหภูมิ และดิน รวมถึง
ผลกระทบท่ีเช่ือมโยงกบัสรีรนิเวศโดยเนน้ถึงสภาวะเครียดจากปัจจยัดงักล่าวท่ีจ ากดัการเจิญเติบโต
และผลผลิตของพืชอนัเป็นการสร้างแนวความคิดท่ีเป็นประโยชนใ์นการประยกุตค์วามรู้ดา้นน้ีเพ่ือ
พฒันาการผลิตของพืชพร้อมทั้งมีการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ท่ีใชใ้นการประเมินการตอบสนองทาง
สรีรวทิยาของพืชต่อสภาวะเครียดท่ีเกิดจากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  
Environmental factors, light, water, temperature and soil related to ecophysiology, particularly 
with stresses limiting growth and yield; creating useful conception for the application in the 
improvement of  crop production, including using new technologies for the assessment of crop 
physiological responses to environmental stresses 

 
           510-522  นิเวศสรีรวทิยาและการปรับตวัของพืชปลูก 3(3-0-6) 
 (Crop Ecophysiology and Adaptation) 

วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-421 Physiology of Crop Production or consent of the program committees 
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของพืชปลูก การตอบ สนองทางสรีรวิทยาของ
พืชปลูกในแง่ของการปรับตวั การมีชีวิตอยูร่อดและการให้ผลผลิต ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งไมย้ืนตน้-
สภาพแวดลอ้ม-พืชปลูกในระบบนิเวศเกษตร การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อการตอบสนองดา้น
ชีวอุตุนิยมวทิยาพืช การตอบสนองและปรับตวัต่อสภาวะเครียดของพืชปลูก  
 
 



 

 Crop adaptation to environmental changes; responses of crop physiology in  
terms of adaptation, survival and yield; tree-environment-crop interactions under   
agroecosystems; plant biometeorology and its response to climate change; abiotic  
stress responses and adaptations in crop plants 
 

           510-523  ธาตุอาหารพืชประยกุต ์ 3(2-3-4) 
 (Applied Plant Nutrition) 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 542-211 ปฐพีวทิยาเบ้ืองตน้  และ 330-320 สรีรวทิยาของพืชหรือโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 542-211 Introduction to Soil Science and 330-320 Plant Physiology or consent of 
the program committees 

          ความส าคญัของธาตุอาหารพืชท่ีมีผลต่อสรีรวทิยาของพืช  การประยกุตใ์ชใ้นการเตรียมวสัดุปลูกท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุงดินในสภาพแปลงปลูก 

          Importance of plant nutrients influence upon plant physiology; the application for preparation of 
growing media and soil improvement in field conditions as well 

 
 510-524 สรีรวทิยาขั้นสูงทางพืชสวน 3(3-0-6) 
 (Advanced Physiology in Horticulture) 
  วิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-212 หลกัการผลิตพืชสวน และ 510-421 สรีรวิทยาการผลิตพืช หรือ

เทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-212 Principles of Horticulture and 510-421 Physiology of Crop Production or 

equivalent 
โครงสร้างและองค์ประกอบของพืชสวน  วงจรชีวิตและระยะการเจริญเติบโต  สรีรวิทยาการ
เจริญเติบโตของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล   และเมล็ด ความสัมพนัธ์ของ   น ้ าและ พืชสวน การ
สังเคราะห์แสงและการหายใจ   การเคล่ือนยา้ย การดูดซึม และการสะสมสารและธาตุอาหาร 
ฮอร์โมนพืชและบทบาท เมตาบอลิซึมของสารทุติยภูมิและกลไกป้องกนัตวัเอง การตอบสนองและ
การปรับตวัทางสรีรวทิยาต่อสภาพแวดลอ้มและสภาวะเครียด 
Structure and components of horticultural crops; life cycle and growth phase; growth physiology 
of root, stem, leave, flower, fruit and seed; water and horticultural crops relationship; 
photosynthesis and respiration; translocation, assimilation and storage of photosynthate and 
nutrient; phytohormones and its role; secondary metabolism and plant defense; physiological 
responses and adaptations to environment and stress 

 
 
 
 
 
 



 

 510-525 สรีรวทิยาหลงัการเก็บเก่ียวขั้นสูงของพืชสวน 3(3-0-6) 
 (Advanced Post-Harvest Physiology of Horticultural Crops) 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-425 สรีรวิทยาและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 510-425 Post-Harvest Physiology and Management of Horticultural Crops or 
consent of the program committees 
การวายของพืช การสุกของผลไม ้การสูญเสียสีเขียว การหลุดร่วง อาการสะทา้นหนาว เทคโนโลยี
หลงัการเก็บเก่ียวล่าสุด  
Plant senescence; fruit ripening; chlorophyll degradation; abscission; chilling injury; up-to-date 
postharvest technologies  

 
 510-526 สรีรวทิยาการเจริญเติบโตและพฒันาของไมผ้ลเขตร้อน 3(3-0-6) 
  (Physiology of Growth and Development in Tropical Fruit Crops) 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช หรือ 510-454 ไมผ้ลอุตสาหกรรม หรือ 
510-455 ไมผ้ลเขตร้อน หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 510-421 Physiology of Crop Production or 510-454 Industrial Fruit Crops or 510-
455 Tropical Fruit Crops or consent of the program committees 

 การเจริญเติบโตและพฒันาการในรอบปี การงอกของเมลด็ ภาวะเยาวว์ยั การเจริญเติบโตและพฒันา
ของรากและล าตน้ ชีววทิยาและสรีรวทิยาการออกดอก กระบวนการถ่ายละอองเกสร การติดผล 
การเจริญเติบโตและพฒันาผล  
Growth and phenology; seed germination; juvenility; growth and development of root and shoot; 
biology and physiology of flowering, pollination; fruit set, fruit growth and development 

 
 510-527  การวเิคราะห์การเจริญเติบโตของพืชปลูกดว้ยวธีิความแม่นย  าสูง    3(3-0-6) 
  (Precision in Crop Growth Analysis)                

วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-421 Physiology of Crop Production or consent of the program committees 
การวเิคราะห์การเจริญเติบโตของพืช เทคนิคและเคร่ืองมือการวดัคา่ทางพืชศาสตร์ การประเมิน
ภาพถ่ายดิจิตอลพืช การประเมินแบบไม่ท าลายช้ินส่วนพืช เทคโนโลยกีารผลิตพืชแม่นย  าสูง ระบบ
เกษตรอจัฉริยะ 
Plant growth analysis; plant science measurement techniques and tools; plant digital image 
analysis; non-destructive estimation; precision in crop farming; smart farm 

 
 
 
 
 



 

 510-528 ภูมิอากาศพืช 3(3-0-6) 
 (Plant Climate)  

รายวชิาบงัคบัก่อน : 510-313 อุตุนิยมวทิยาการเกษตรและสภาวะโลกร้อน หรือเทียบเท่า 
   Prerequisite : 510-313 Agricultural Meteorology and Global Warming or equivalent 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชปลูกกบัภูมิอากาศใกลพ้ื้นผิวดิน รูปทรงเรขาคณิตของพืชต่อการดูดกลืน
รังสีดวงอาทิตย ์สมดุลรังสี โปรไฟล์ความช้ืนและความเร็วลม การประมาณค่าการคายระเหยน ้ า 
และการดดัแปลงสภาพอากาศใหเ้หมาะสมกบัการผลิตพืช 

  Relationships of crops and climate near the ground; geometry of plants,  solar radiation, radiation 
balance, humidity and wind profiles; estimation in evapotranspiration and climate modification 
for crop production 

 
 510-529  สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน 3(3-0-6) 
  (Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture)  

รายวชิาบงัคบัก่อน : 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช และ 510-424  สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชทางการเกษต หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 Prerequisite : 510-421 Physiology of Crop Production and  510-424  Plant Growth Regulators in 
Agriculture or consent of the program committees 

 ฮอร์โมนพืช การคน้พบและการศึกษา ต าแหน่งการสังเคราะห์ การเคล่ือนยา้ยและเมตาบอลิซึม 
บทบาทและหนา้ท่ีต่อการเจริญเติบโต   และพฒันาการของพืช  การวิเคราะห์ฮอร์โมน งานวิจัย
ปัจจุบนัดา้นฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตทางพืชสวน 

   Phytohormones; discovery and study; site of biosynthesis; transport and metabolism; role and 
function in plant growth and development; quantitative analysis of hormones; current research 
interest of phytohormones and PGRs in horticulture 

 
 510-531 การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Plant Breeding I) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-431 หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-431 Principles of Plant Breeding or equivalent 
        เทคนิคในการปรับปรุงพันธ์ุพืชสมัยใหม่โดยใช้พันธุศาสตร์ระดับประชากรและโมเลกุล 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์เส้นทาง อตัราทางพนัธุกรรม  การ
เส่ือมถอยทางพนัธุกรรมและความเหนือกวา่ของลูกผสม การคดัเลือกเพ่ือปรับปรุงประชากร และ
การคดัเลือกดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุ 

         Techniques in modern plant breeding through genetics of both population and molecular levels 
e.g. genotype-environment interaction; path analysis, heritability, inbreeding and heterosis; 
selection in breeding population; and selection with molecular markers 

 
 
 



 

 510-561 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมลด็พืชและเมลด็พนัธ์ุ 3(2-3-4) 
 (Seed and Grain Conditioning and Storage) 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-461 เทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 510-461 Seed Technology or consent of the program committees 
คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุและเมล็ดพืช  หลกัการปรับปรุงสภาพ  เคร่ืองคดัแยก   ท าความสะอาด การ
คลุกยา และการบรรจุหีบห่อ และหลกัการท างาน  ปัจจยัควบคุม   การเก็บรักษา จุลินทรียแ์ละแมลง
ในโรงเก็บรักษาเมล็ด รวมถึงหลกัการและองคป์ระกอบการออกแบบและการจดัการโรงงานเมล็ด
พนัธ์ุ 
Quality of seed and grain; principles of seed conditioning; seed conditioning machines and their 
principles of separation, treating, and packaging, including the principles and components of seed 
conditioning plant design and management 
 

 510-601 พนัธุวศิวกรรมของพืชปลูก 3(2-3-4) 
 (Crop Genetic Engineering) 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-501 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 510-501 Advanced Crop Biotechnology or consent of the program committees 
ยนีท่ีส าคญัในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช ไดแ้ก่ ยนีตา้นทานโรค  แมลง   และความแหง้แลง้  ยนีควบคุม
การใหผ้ลผลิต  ล าดบัและการตดัต่อยนี พาหะตวัน า เทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม การตรวจสอบผล
การตดัต่อ และตวัตรวจสอบทางเคมีท่ีส าคญั 
Important genes in crop improvement such as insects, disease and drought resistant genes; yield 
controlling genes; sequence and gene recombinants, vectors; techniques in genetic engineering; 
expression and important chemical markers 

 
 510-602 พนัธุศาสตร์เชิงโมเลกลุของพืชปลูก 3(2-3-4) 
 (Crop Molecular Genetics) 

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-501 เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 510-501 Advanced Crop Biotechnology or consent of the program committees 
หน้าท่ีของยีน กลไก และการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมลกัษณะส าคญัของพืช การแยกยีนจาก
เซลลพ์ืช พนัธุวศิวกรรมและเคร่ืองหมายโมเลกลุส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
Function of genes; mechanisms and gene expression of important traits; gene isolation from plant 
cells; genetic engineering and molecular markers for plant improvement  

 
 
 



 

 510-603 เทคโนโลยเีซลลพ์ืช 3(2-3-4)  
  (Plant Cell Technology)  

  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-501 เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  Prerequisite : 510-501 Advanced Crop Biotechnology or consent of the program committees 
เทคนิคในการเพาะเล้ียงเซลลใ์นระดบัเซลลเ์ด่ียว ๆ  หรือโปรโตพลาสต ์การผสมพนัธ์ุเซลล ์การ
ปลูกถ่ายยนี การดดัแปลงเซลลเ์พ่ือการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

  Techniques in cell culture at the level of single cell or protoplast; cell hybridization, gene transfer, 
cell modifications for crop improvement 

 
 510-621 แบบจ าลองการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 (Modeling in Crop Production) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-421 Physiology of Crop Production or equivalent 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช การคาดคะเนผลผลิต ระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจ 

Mathematical models; crop growth simulation model; yield prediction; decision support system 
 

510-622    รอยเทา้คาร์บอนและรอยเทา้น ้ าในการผลิตพืชปลูก             3(3-0-6) 
(Carbon and Water Footprints of Crop Production) 
วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-421 Physiology of Crop Production or consent of the program committees 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  ผลกระทบจากสภาวะ
แวดลอ้มต่อการสร้างมวลชีวภาพพืช ประสิทธิภาพการใชน้ ้ าของพืชปลูก การกกัเก็บคาร์บอนในพืช
และดิน การประเมินวงจรชีวติของการผลิตพืชปลูก คาร์บอนเครดิต 
Agricultural greenhouse gas (GHG) emissions; carbon dioxide fixation; environmental impacts 
of plant biomass; crop water use efficiency; plant and soil carbon sequestration; life cycle 
assessment of crop production; carbon credit  
 

 510-629        การวเิคราะห์สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช    3(2-3-4) 
                                   (Analysis of Plant Growth Regulators)   

วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 510-421 สรีรวทิยาการผลิตพืช และ 510-424 สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชทางการเกษต หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-421 Physiology of Crop Production  and 510-424 Plant Growth Regulators in 
Agriculture or consent of the program committees 



 

บทบาททางชีววิทยา การสงัเคราะห์ การเคล่ือนยา้ย กลไกการท างาน และเมตาบอลิซึมของฮอร์โมน
พืช  การวิเคราะห์ปริมาณ การเตรียมตวัอยา่ง การสกดั การท าให้บริสุทธ์ิ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยวธีิโครมาโทกราฟีและการสอบวเิคราะห์โดยชีววธีิ การวเิคราะห์ในระดบัอณูวทิยา 
Biological roles; biosynthesis; transportation; mechanism and metabolism of plant hormones; 
quantitative analysis; sample preparation; extraction, purification; quantitative analysis by 
chromatography and bioassay; molecular analysis  

 
 510-631 การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 (Advanced Plant Breeding II) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-531 การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 1 หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-531 Advanced Plant Breeding I or equivalent 

ผลของการแสดงออกของยีนหรือกลุ่มยีนต่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืช บทบาทของอตัราพนัธุกรรม   
การดีเด่น  การเส่ือมถอยของลกัษณะต่าง ๆ ต่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืช สมรรถนะของสายพนัธ์ุในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช และเทคนิคเฉพาะส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
Results of gene or cluster of gene expression in plant improvement; role of heritability, heterosis, 
inbreeding depression of traits in plant improvement; combining ability and specific techniques 
for plant breeding programs 

 
 510-632 เซลลพ์นัธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(3-0-6) 
 (Cytogenetics in Plant Breeding) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-431 หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช หรือเทียบเท่า 
  Prerequisite : 510-431 Principles of Plant Breeding or equivalent 

โครงสร้าง และพฤติกรรมของโครโมโซม ความผิดปกติของโครโมโซม การเกิดยพูลอยดี แอนยู
พลอยดี และโพลีพลอยด ์โครโมโซมเพศในพืช เทคนิคดั้งเดิมและเทคนิคขั้นสูงในทางเซลลพ์นัธุ
ศาสตร์ การประยกุตใ์ชเ้ซลลพ์นัธุศาสตร์ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
The structure and behavior of plant chromosomes; the abnormalities of chromosome, euploidy, 
aneuploidy, polyploidization; plant sex chromosome; techniques for conventional and advanced 
cytogenetics; the applications of cytogenetics to plant improvement 

 
 510-633 พนัธุศาสตร์เชิงปริมาณส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(3-0-6) 
 (Quantitative Genetics in Plant Breeding) 

  วิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-431 หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และ 510-312  สถิติส าหรับการวิจยั
ทางเกษตรหรือเทียบเท่า 

  Prerequisite : 510-431 Principles of Plant Breeding and 510-312 Statistics for Agricultural 
Research or equivalent 

 อิทธิพลของความถ่ีของยีนต่อการเปล่ียนแปลงของประชากรพ้ืนฐานของพนัธุศาสตร์ปริมาณ 
องคป์ระกอบของความแปรปรวนอนัเน่ืองจากพนัธุกรรม ความคลา้ยคลึงระหวา่งเครือญาติ วิธีการ
ทางไบโอเมตริกในการศึกษาพนัธุศาสตร์ปริมาณ  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่น การวิเคราะห์



 

แผนการผสมพนัธ์ุแบบไดอลัลีล และแผนการผสมพนัธ์ุแบบนอร์ธคาโรไลนาเพื่อศึกษาชนิดของ
ปฏิกิริยาของยนี สหสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรม ดชันีการคดัเลือก การวเิคราะห์ลกัษณะปริมาณ 

                                     Effect of gene frequency on population change; principles of quantitative genetics; components of 
genotypic variance, resemblance between relatives; biometrical methods in quantitative genetic 
study,  generation mean analysis; genetic analysis of diallel mating design and North Carolina 
mating designs to study the types of gene action; genotypic correlation; selection index and QTL 
analysis   

 
 510-634 ววิฒันาการของพืชปลูก 3(3-0-6) 
 (Crop Evolution) 

  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 510-431 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช หรือ 330-360  พันธุศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า 

  Prerequisite : 510-431 Principles of Plant Breeding or 330-360  Genetics or equivalent 
แนวคิดทางดา้นววิฒันาการของพืช กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัววิฒันาการ ของพืชปลูก การผนัแปร
ของยีน และการคดัเลือกตามธรรมชาติ ลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง  ในธรรมชาติของพืชป่ามาเป็นพืช
ปลูก ศึกษากรณีการววิฒันาการของพืชปลูกบางชนิด 
Concepts in plant evolution; the processes involved in plant evolution; variation of genes and 
natural selection; changes of wild species to cultivated crops in nature; examples of evolution in 
some cultivated crops 

 
 510-635 การปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพ่ือความทนทานต่อสภาพ 3(2-3-4) 
 ความเครียดทางกายภาพ                               

(Crop Improvement for Tolerance to Abiotic Stress) 
วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน: 510-431 หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-431 Principles of Plant Breeding or consent of the program committees 
กลไกการทนทานต่อความเครียดทางกายภาพ การทนเคม็ การทนแลง้ การทนร้อน  และการทนต่อ
โลหะหนกั การใชว้ธีิทางสรีรวทิยา ชีวเคมี และชีวโมเลกลุ และดชันีการทนทานต่อความเครียด
เพ่ือการคดัเลือกพนัธ์ุพืชท่ีทนทานต่อความเครียดท่ีมาจากส่ิงไม่มีชีวติ     
Mechanisms of abiotic stress tolerance,  salt stress tolerance, drought stress tolerance, heat 
tolerance and heavy metal stress tolerance; the use of physiological, biochemical and molecular 
biological approaches and stress tolerance indices for selection of abiotic stress tolerance  

 
 510-661 สรีรวทิยาเมลด็พนัธ์ุ 3(3-0-6) 
 (Seed Physiology) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 510-461 เทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : 510-461 Seed Technology or consent of the program committees 



 

 การเกิด การพัฒนา และโครงสร้างของคัพภะ เอนโดสเปอร์ม และส่วนประกอบของเมล็ด   
สรีรวิทยาและชีวเคมีของเมล็ดระหว่างการพัฒนา การสุกแก่ การพักตัว การเก็บรักษา การ
เส่ือมสภาพ การงอก และการตั้งตวัของตน้กลา้ รวมถึงการปรับปรุงการงอกทางสรีวทิยา 
Formation, development, structures of seed embryo, endosperm, and other seed components; 
physiology and biochemistry of seed development, maturation, dormancy, storage, deterioration, 
germination and seedling establishment, including improvement of seed germination by 
physiological methods 

 
 510-711 ปรัชญาวทิยาศาสตร์และการพฒันางานวจิยั 3(1-4-4) 
   (Philosophy of Science and Research Development) 
  ปรัชญาวทิยาศาสตร์ ก าเนิดองคค์วามรู้จากการวจิยัทางวทิยาศาสตร์  
  กระบวนการพัฒนางานวิจัย การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย การเสริมสร้างทัศนคติและ

จรรยาบรรณนกัวจิยั 
  Philosophy of science; new knowledge initiated from scienctific research; the process of research 

and development; scientific paper analysis and discussion; attitude and moral for researchers 
 
 510-795 หวัขอ้วทิยาการใหม่ทางพืชศาสตร์  1-3{(1-3)-0-(2-6)} 
 (Current Topics in Plant Science) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : consent of the program committees 
   ศึกษาคน้ควา้ถึงความก้าวหน้าหรือส่ิงคน้พบใหม่ ๆ ทางพืชศาสตร์ ท่ีได้รับ ความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้เสนอรายงาน 
   Discussion and presentation of any new topics in plant science approved by advisors 
 
 510-797 สมัมนาพืชศาสตร์ 1  1(0-2-1) 
 (Seminar in Plant Science I) 
   การคน้ควา้ การน าเสนอเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูค้วบคุมพร้อมทั้ง

ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
   Discussion and report on literature reviews of interesting topics in plant science approved by 

advisors  
 
 510-798 ปัญหาพิเศษ 1  3(0-9-0) 
  (Special Problems I) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : consent of the program committees 
   การคน้ควา้วจิยัเฉพาะเร่ืองหรือกรณีทางพืชศาสตร์ และตอ้งมีการเรียบเรียงน าเสนอ 
   Research and exploration in special topics of plant science and preparation for presentation 
 



 

 510-799 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 
  การคน้ควา้วิจยัเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 (ท าวิจยั) ท่ี

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท โดยมีการน าเสนอความกา้วหนา้จากการคน้ควา้วจิยั 
  Conducting original research in plant science; discussion and presentation of research results for 

students in Plan I (research oriented) with M.Sc. degree 
 
 510-895 หวัขอ้วทิยาการเฉพาะทางพืชศาสตร์  1-3{0-(3-9)-0} 
 (Selected Topic in Plant Science) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : consent of the program committees 

วทิยาการใหม่ท่ีน่าสนใจทางพืชศาสตร์ 
New interesting knowledge in Plant Science 

 
 510-897 สมัมนาพืชศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Plant Science II) 
   การคน้ควา้ การน าเสนอความรู้ทางวิชาการด้านพืชศาสตร์ในหัวขอ้ท่ีเช่ือมโยงกบัการรักษาฐาน

ทรัพยากรการเกษตรใหย้ ัง่ยนืและรักษาสภาพแวดลอ้ม พร้อมทั้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
   Review of literature on plant science topics related to sustainable agriculture and environmental 

protection; report and give presentation 
 
 510-898 ปัญหาพิเศษ 2 3(0-9-0) 
  (Special Problems II) 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  Prerequisite : consent of the program committees 
   การคน้ควา้วจิยัเฉพาะเร่ืองหรือกรณีทางพืชศาสตร์ และตอ้งมีการเรียบเรียงน าเสนอ 
   Exploring special topics of plant science and presentation of results 
 
 
 510-899 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
  การคน้ควา้วจิยัเพื่อเสนอเป็นวทิยานิพนธ์  ส าหรับผูท่ี้เขา้มาศึกษาในหลกัสูตรแบบ 2 (ศึกษารายวชิา

และท าวิจัย) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  โดยมีการน าเสนอความก้าวหน้าจากการ
คน้ควา้วจิยั 

  Conducting original research in plant science; discussion and presentation of research results for 
students in Plan II (course work and research) with M.Sc. degree 

 
 



 

 510-997 สมัมนาพืชศาสตร์ 3 1(0-2-1) 
 (Seminar in Plant Science III) 
  การคน้ควา้ รวบรวมและน าเสนอผลงานท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วจิยัท่ีทางดา้น 
  พืชศาสตร์ในระดบัสากล พร้อมทั้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

Presentation of literature review and discussion of topics relevant to international research in 
plant science  

 
 510-998 วทิยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
 (Thesis) 
  การคน้ควา้วิจยัเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ ส าหรับผูท่ี้เขา้มาศึกษาในหลกัสูตรแบบ 1 (ท าวิจยั) ท่ี

ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   โดยมีการน าเสนอความกา้วหนา้จากการคน้ควา้วจิยั 
Conducting original research in plant science; discussion and presentation of research results for 
students in Plan I (research oriented) with B.Sc. degree 

 
 510-999 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 (Thesis) 
  การคน้ควา้วจิยัเพื่อเสนอเป็นวทิยานิพนธ์  ส าหรับผูท่ี้เขา้มาศึกษาในหลกัสูตรแบบ 2 (ศึกษารายวชิา

และท าวิจัย) ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีการน าเสนอความก้าวหน้าจากการ
คน้ควา้วจิยั 
Conducting original research in plant science; discussion and presentation of research results for 
students in Plan II (course work and research) with B.Sc.degree 
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