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(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
Master of Science Program in Agronomy

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่ )
วท.ม. (พืชไร่ )
Master of Science (Agronomy)
M.Sc. (Agronomy)

3. วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มี ค วามรู ้ ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในหลักการและทฤษฏี สําคัญ ในสาขาวิชาพื ชไร่ และสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ในการทําวิจยั หรื อการปฏิบตั ิงาน ในสาขาวิชาชีพในระดับสู งได้
(2) มีความสามารถในด้านการวิจยั หรื อการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู ้ใหม่ หรื อวิธีปฏิบตั ิใหม่ๆ ในสาขาวิชาพืชไร่
(3) มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ การสื่ อ สาร การใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ๆ ในสาขาวิชาพืชไร่
(4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. หลักสู ตรและโครงสร้ างหลักสู ตร
4.1 หลักสู ตร
4.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
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4.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
38
38

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1) หมวดวิชาบังคับ
ก. หมวดวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
5
ข. หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต
5
2) หมวดวิชาเลือก
21
3) วิทยานิพนธ์
38
12
รวม
38
38
5. รายวิชา
5.1 หมวดวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 1)
ไม่ นับหน่ วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม วิ ช าการผลิ ต พื ช (Crop Production) หรื อ กลุ่ ม วิ ช าการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช (Plant
Breeding) เรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรื อรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนเพิ่มเติมภายหลัง หรื อทํากิจกรรมวิชาการอื่นๆ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร โดยไม่ได้นบั หน่วยกิต
**134 701
วิธีวจิ ยั ทางด้านพืชศาสตร์
3(2-3-5)
Research Methods in Plant Science
**134 891
สัมมนาทางพืชไร่ 1
1(1-0-2)
Agronomy Seminar I
**134 892
สัมมนาทางพืชไร่ 2
1(1-0-2)
Agronomy Seminar II
38 หน่ วยกิต
5.2 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
**134 898
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
5.3 หมวดวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2)
5 หน่ วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม วิ ช าการผลิ ต พื ช (Crop Production) หรื อ กลุ่ ม วิ ช าการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช (Plant
Breeding) เรี ยนวิชาดังต่อไปนี้
**134 701
วิธีวจิ ยั ทางด้านพืชศาสตร์
3(2-3-5)
Research Methods in Plant Science
**134 891
สัมมนาทางพืชไร่ 1
1(1-0-2)
Agronomy Seminar I
**134 892
สัมมนาทางพืชไร่ 2
1(1-0-2)
Agronomy Seminar II

5.4 หมวดวิชาเลือก (แผน ก แบบ ก 2)
21 หน่ วยกิต
ให้นักศึกษาเรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรื อรายวิชาอื่นๆ ที่ เปิ ดสอนเพิ่มเติ มภายหลัง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการผลิตพืช (Crop Production)
*134 700
การเกษตรในประเทศอาเซี ยน
3(3-0-6)
Agriculture in ASEAN Countries
3(2-3-5)
*134 702
การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเพื่อ
การผลิตพืช และการจัดการ
Application of Decision Supporting System for
Crop Production and Managements
**134 703
การจําลองการเจริ ญเติบโตของพืช
3(2-3-5)
Crop Growth Modeling
*134 704
ความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหาร
3(3-0-6)
Food Security and Food Safety
3(3-0-6)
*134 741
การตอบสนองทางสรี รวิทยาของพืชต่อ
สภาพแวดล้อม
Physiological Response of Crop
to Environment
**134 742
ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม
3(3-0-6)
Plant Nutrition and Metabolism
3(3-0-6)
**134 744
การประยุกต์ใช้สรี รวิทยาในการผลิตพืช
Application of Physiology
in Crop Production
**134 745
สรี รวิทยาและชีวเคมีของสารกําจัดวัชพืช
3(3-0-6)
Physiology and Biochemistry of Herbicides
3(2-3-5)
**134 751
การจัดการและควบคุมคุณภาพเมล็ดพืช
และเมล็ดพันธุ์
Grain and Seed Quality Management
and Control
**134 752
สรี รวิทยาเมล็ดพันธุ์
3(3-0-6)
Seed Physiology
3(3-0-6)
**134 760
การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืช
Crop Production Systems Analysis
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*134 770
*134 771
**134 894

ภูมิอากาศและผลกระทบต่อการผลิตพืช
Climate and Its Impact on Crop Production
การผลิตพืชอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Crop Production
ปัญหาพิเศษทางพืชไร่
Special Problems in Agronomy

กลุ่มวิชาการปรับปรุ งพันธุ์พืช (Plant Breeding)
*134 700
การเกษตรในประเทศอาเซี ยน
Agriculture in ASEAN Countries
*134 702
การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเพื่อ
การผลิตพืช และการจัดการ
Application of Decision Supporting System for
Crop Production and Managements
**134 703
การจําลองการเจริ ญเติบโตของพืช
Crop Growth Modeling
*134 704
ความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหาร
Food Security and Food Safety
**134 731
การปรับตัวของพืช
Crop Adaptation
**134 732
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการปรับปรุ งพันธุ์พืช
Biotechnology for Crop Improvement
*134 733
เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการปรับปรุ งพันธุ์พืช
Molecular Techniques in Crop Improvement
*134 734
เทคนิคการทํางานทดลองในสภาพไร่
Field Plot Techniques
*134 735
เทคนิคการปรับปรุ งพันธุ์พืช
Techniques in Crop Improvement
*134 736
การปรับปรุ งพันธุ์พืชเพื่อความต้านทานต่อสภาพ
ความเครี ยดที่มาจากสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ
Crop Improvement for Tolerance
to Biotic and Abiotic Stress

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

3(3-0-6)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

*134 741

**134 742
**134 744
**134 760
*134 770
*134 771
**134831

**134 894

การตอบสนองทางสรี รวิทยาของพืชต่อ
สภาพแวดล้อม
Physiological Response of Crop
to Environment
ธาตุอาหารของพืชและเมแทบอลิซึม
Plant Nutrition and Metabolism
การประยุกต์ใช้สรี รวิทยาในการผลิตพืช
Application of Physiology in Crop Production
การวิเคราะห์ระบบการผลิตพืช
Crop Production Systems Analysis
ภูมิอากาศและผลกระทบต่อการผลิตพืช
Climate and Its Impact on Crop Production
การผลิตพืชอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Crop Production
พันธุศาสตร์ปริ มาณและการปรับปรุ งพันธุ์พืช
ชั้นสู ง
Quantitative Genetics and Advanced Crop
Improvement
ปั ญหาพิเศษทางพืชไร่
Special Problems in Agronomy

5.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
**134 899
วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(0-9-4)

12 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต

หมายเหตุ *รายวิชาใหม่
**รายวิชาเปลี่ยนแปลง
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6. แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่ อวิชา
134 891

สัมมนาทางพืชไร่ 1
Agronomy Seminar I
134 898
วิทยานิ พนธ์
Thesis
134 899
วิทยานิ พนธ์
Thesis
xxx xxx
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

รหัส
134 701

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

วิธีวจิ ยั ทางด้านพืชศาสตร์
Research Methods in Plant Science
134 898
วิทยานิพนธ์
Thesis
134 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
xxx xxx
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

แผน ก แบบ ก 1
1(1-0-2)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9

แผน ก แบบ ก 2
(หน่ วยกิต)
1(1-0-2)
-

-

3

-

9

10
9

13
13

แผน ก แบบ ก 1
3(2-3-5)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
9

แผน ก แบบ ก 2
(หน่ วยกิต)
3(2-3-5)
-

-

3

-

6

12
18

12
25

รหัส

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา

134 898

วิทยานิพนธ์
Thesis
134 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
xxx xxx
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

รหัส
134 892

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

สัมมนาทางพืชไร่ 2
Agronomy Seminar II
134 898
วิทยานิพนธ์
Thesis
134 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
xxx xxx
วิชาเลือก
Elective
รวมจํานวนหน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

แผน ก แบบ ก 1
10

แผน ก แบบ ก 2
(หน่ วยกิต)
-

-

3

-

6

10
28

9
34

แผน ก แบบ ก 1
1(1-0-2)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
10

แผน ก แบบ ก 2
(หน่ วยกิต)
1(1-0-2)
-

-

3

-

-

11
38

4
38
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