หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ชือหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๒. ชือปริญญา
ชือเต็ม
อักษรย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
Bachelor of Science Program in Plant Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์ )
Bachelor of Science (Plant Science)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์ )
B.Sc. (Plant Science)

๓. หน่ วยงานรั บผิดชอบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ปรั ชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
๔.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ มุ่งสร้ างบัณฑิตทีมีความรู้
พื นฐานและทักษะทางด้ านพฤกษศาสตร์ เป็ นอย่างดี สามารถบูรณการความรู้ ที ได้ รับและนํ าไปประยุกต์ ใ ช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศ มีเจตคติอนั ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพตามสายงานทีเกียวข้ อง เป็ นพลเมือง
ของประเทศทีมีคณ
ุ ภาพพร้ อมด้ วยคุณธรรม และมีพืนฐานของความเป็ นมนุษย์ทีมุง่ ทําคุณประโยชน์ตอ่ สังคม
๔.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือสร้ างบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์ ให้ มี
๔.๒.๑ ความรู้ พืนฐานทางพฤกษศาสตร์ ทีเกี ยวข้ องกับกายวิภาค สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา พันธุศาสตร์
อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์ และสามารถนําความรู้ พืนฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพ
ได้
๔.๒.๒ ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ ปัญหาได้ อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทีดีในการศึกษาเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ติดตามวิทยาการใหม่ ๆ อย่างสมําเสมอ และมีศกั ยภาพ
ด้ านการค้ นคว้ าวิจยั อย่างต่อเนือง
๕. กําหนดการเปิ ดสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ นีเริ มใช้ สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ทีเลือกเข้ าศึกษาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ตังแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นต้ นไป

๑

๖. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
เป็ นผู้สําเร็ จชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรื อเทียบเท่า และมีคณ
ุ สมบัติครบตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทีกําหนดไว้ สําหรับผู้มีสทิ ธิเข้ าสอบคัดเลือกเพือศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
๗. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
๗.๑ คัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชนปี
ั ที ๑ โดย
๗.๑.๑ ผ่านการสอบข้ อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่ างกาย ตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึงดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรื อ
๗.๑.๒ ผ่านการสอบข้ อเขียนและสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริ มผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) หรื อโครงการอืนในลักษณะเดียวกัน หรื อ
๗.๑.๓ คัดเลือกโดยวิธีพิเศษทีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ กําหนด
ั ที ๑ แล้ ว ต้ อง
๗.๒ นักศึกษาตามข้ อ ๗.๑ ทีประสงค์จะเข้ าเรี ยนในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เมือสอบผ่านได้ ชนปี
ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.๓ นักศึกษาทีเข้ าสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ แล้ ว และมีผลการศึกษาดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลียสะสมเมือสินภาค
ปลายชันปี ที ๒ ไม่ตํากว่า ๓.๒๕ สามารถเข้ าศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction program) ได้ โดยเป็ นไปตาม
ระเบียบและประกาศของภาควิชาพฤกษศาสตร์
๘. ระบบการศึกษา
เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยมหิดล ว่า ด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี กล่า วคื อ จัด
การศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาคและศึกษาเต็มเวลาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ วย
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
๙. ระยะเวลาการศึกษา
มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตามหลัก สูต ร ๔ ปี การใช้ เวลาที ต่ า งไปจากนี ให้ เ ป็ นไปตามประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างมากไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๑๐. การลงทะเบียนเรี ยน
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
๑๑. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
๑๑.๑ การวัดผล
นักศึกษาจะได้ รับการประเมินผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีกําหนดในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี และตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา
จะได้ รับการประเมินผลการศึกษาเป็ นภาคการศึกษาและประเมินเป็ นแต้ มเฉลียประจําภาคการศึกษาและแต้ มเฉลีย

๒

สะสม
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ตา่ งๆ ซึงมีแต้ มประจําดังนี
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้ มประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

ผลการศึกษาของแต่ละวิชาอาจแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์อืน ๆ ซึงมีความหมายดังนี
สัญลักษณ์
I
P
W
Au
X

ความหมาย
รอการประเมินผล (Incomplete)
การศึกษายังไม่สนสุ
ิ ด (In progress)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
การศึกษาโดยไม่ได้ รับหน่วยกิต (Audit)
ยังไม่ได้ รับการประเมินผล (No report)

๑๑.๒ เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ผู้ทีถือว่าเรี ยนสําเร็จปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้ องสอบผ่านให้ ครบตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี
๑. สอบได้ จํานวนหน่วยกิตครบตามข้ อบังคับของหลักสูตรปกติ
๒. ได้ แต้ มเฉลียสะสมไม่ตํากว่า ๒.๐๐
ผู้ทีถือว่าเรี ยนสําเร็จปริญญาตรี หลักสูตรพิสฐิ วิธาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้ องสอบผ่านให้ ครบตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี
๑. สอบได้ จํานวนหน่วยกิตครบตามข้ อบังคับของหลักสูตรพิสิฐวิธาน
๒. ได้ แต้ มเฉลียสะสมไม่ตํากว่า ๓.๒๕

๓

๑๒. อาจารย์ ประจําหลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
๑๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิจ ชืนบุญงาม
๒. อาจารย์ทยา เจนจิตติกลุ
๓. อาจารย์พนิดา คงสวัสดิวรกุล
๔. อาจารย์ศศิวิมล แสวงผล
๕. อาจารย์อญ
ั ชีรา สุขมาก

คุณวุฒิ
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
วท.ด. (เกษตรศาสตร์ )
Ph.D. (Plant Cell and Molecular Biology)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

๑๒.๒ อาจารย์ผ้ สู อนประจําหลักสูตร
ชือ
๑. รองศาสตราจารย์ครรชิต ธรรมศิริ
๒. รองศาสตราจารย์พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สณ
ุ ี เกิดบัณฑิต
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อษุ ณีษ์ พิชกรรม
๕. อาจารย์ณฏั ฐิ นี พันธ์วิศวาส
๖. อาจารย์ศิริศกั ดิ สุนทรยาตร

คุณวุฒิ
Ph.D. (Horticulture)
Ph.D. (Sciences des Agroressources)
Ph.D. (Plant Molecular Biology)
Ph.D. (Plant Science)
Ph.D. (Plant Molecular Biology)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ )

๑๒.๓ อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ
ชือ
๑. รองศาสตราจารย์บษุ บา ฤกษ์ อํานวยโชค
Ph.D. (Human Genetics)
๒. รองศาสตราจารย์สมศักดิ อภิสทิ ธิวาณิช
Dr.Agr.Sci. (Plant Genetics)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ปร.ด. (โรคพืช)
๔. อาจารย์ประสิทธิ ศรี จํานงค์
วท.ม. (พฤกษศาสตร์ )
Ph.D. (Plant Physiology)
๕. ดร. เฉลิมพล เกิดมณี
ทังนีทางภาควิชาพฤกษศาสตร์ จะเชิญอาจารย์พิเศษท่านอืน ๆ ทีมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ทีเหมาะสมสําหรับ
แต่ละรายวิชาด้ วย
๑๓. จํานวนนักศึกษา
ชันปี ที ๒ - ๔ ชันปี ละประมาณ ๓๐ คนต่อปี การศึกษา

๔

๑๔. สถานทีและอุปกรณ์ การสอน
ในการสอนวิชาพืนฐานทังชัวโมงบรรยายและปฏิบัติการ ใช้ สถานทีและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมือแยกมาเรี ยน
สาขาพฤกษศาสตร์ ใ นปี ที ๒ ใช้ สถานที และอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในบริ เ วณคณะ
วิทยาศาสตร์ ทังทีศาลายาและวิทยาเขตพญาไท ตลอดจนสถานทีฝึ กงานตามหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามทีคณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร
๑๕. ห้ องสมุด
ใช้ ห้องสมุดของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตพญาไท เป็ นหลัก โดยห้ องสมุดดังกล่าวมีหนังสือ ตํารา วารสารและสิงพิมพ์ทีเกียวข้ องกับสาขาวิทยาศาสตร์
นักศึกษาสามารถหาข้ อมูลวิชาการได้ โดยตรงจากไมโครฟิ ล์ มและคอมพิวเตอร์ ในห้ องสมุดหรื อศูนย์ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึงมีระบบซีดีรอมฐานข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ และระบบอินเทอร์ เนต นอกจากนีนักศึกษายัง
สามารถใช้ ห้องสมุดอืน ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ อีกด้ วย
๑๖. งบประมาณ
งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อหลักสูตรประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗. หลักสูตร
หลักสูตรนีแบ่งแผนการศึกษาเป็ น ๒ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรปกติ
เป็ นแผนการศึกษาปกติสําหรับนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรี ยนวิชาในหมวดศึกษาทัวไป
หมวดวิชาเฉพาะของสาขา และกลุม่ วิชาเลือกตามทีหลักสูตรกําหนด และนักศึกษาจะต้ องมีคะแนนเฉลียสะสมก่อนจบ
การศึกษาไม่ตํากว่า ๒.๐๐ จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้
๒. หลักสูตรพิสฐิ วิธาน
เป็ นแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ทีมีผลการเรี ยนดี และมีความประสงค์ทีจะศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาโทและ/หรื อเอกภายหลังจากจบหลักสูตรปริญญาตรี แล้ ว ลักษณะเด่นของหลักสูตรคือ เน้ นการทําวิจยั
และมีโอกาสเลือกเรี ยนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาจะเรี ยนวิชาในหมวดศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะของ
สาขา และกลุ่มวิชาเลือกตามทีหลักสูตรกําหนด เช่นเดียวกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ และจะต้ องเลือกเรี ยนวิชา
วิท ยานิ พ นธ์ สํา หรั บ ปริ ญ ญาตรี จํา นวน ๓ หน่ว ยกิ ตและรายวิ ช าในระดับ บัณ ฑิตศึก ษาของหลักสูตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช จํานวน ๓ หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเข้ าหลักสูตรนีโดยสมัครใจ ภายใต้ การ
พิจารณาเห็นชอบของกรรมการหลักสูตรฯ ก่อนเปิ ดเรี ยนภาคต้ นของปี การศึกษาที ๓ โดยมีเงือนไขคือ นักศึกษาจะต้ อง
มีคะแนนเฉลียสะสมทังก่อนเลือกเข้ าหลักสูตร และเมือจบหลักสูตรแล้ วไม่ตํากว่า ๓.๒๕ มิฉะนันจะเปลียนสถานภาพ
เป็ นนักศึกษาหลักสูตรปกติ
๕

๑๗.๑ จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๗.๑.๑ หลักสูตรปกติ
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า
๑๗.๑.๒ หลักสูตรพิสฐิ วิธาน
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า

๑๓๐

หน่วยกิต

๑๓๖

หน่วยกิต

๑๗.๒ โครงสร้ างของหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตเป็ นดังนี
หลักสูตรปกติ
๓๐

หมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่ น้อยกว่ า
รายวิชาตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
รายวิชาตามทีหลักสูตรกําหนด
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
- กลุม่ วิชาเฉพาะบังคับ
- กลุม่ วิชาเฉพาะเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า
จํานวนหน่ วยกิตรวม ไม่ น้อยกว่ า

๖

หลักสูตรพิสฐิ วิธาน
๓๐

๗
๙

๗
๙

๖
๖
๒
๙๔
๗๖
๑๘
๖

๖
๖
๒
๑๐๐
๗๙
๒๑
๖

๑๓๐

๑๓๖

๑๗.๓ รายวิชา
๑๗.๓.๑ หลักสูตรปกติ
ก.
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
๓๐ หน่ วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๑๖ หน่ วยกิต
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1 - 2 - 3)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์
๓ (๒ – ๒- ๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2 – 2 - 5)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ – ๒- ๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
2 (1 – 2 - 3)
กลุม่ วิชาภาษา

๙ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

วิชาภาษาไทย จํานวน ๓ หน่วยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพือการสือสาร
ARTH 100 Art of Using Thai Language in Communication

๓ (๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชาดังต่อไปนี
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 103 English Level 1
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 104 English Level 2
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 105 English Level 3
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 106 English Level 4
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 107 English Level 5
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 108 English Level 6
3 (2 – 2 - 5)

๗

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปตามทีหลักสูตรกําหนด จํานวน ๑๔ หน่ วยกิต
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
๓ (๓ – ๐ - ๖)
SHSS 145 Integrated Social Sciences
3 (3 – 0 - 6)
กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทัวไป
๓ (๓ – ๐ - ๖)
MGID 101 Administration and General Management
3 (3 – 0 - 6)
นอกจากวิชาเหล่านีแล้ ว นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนในกลุม่ วิชาต่าง ๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยู่
ในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ
กลุม่ วิชาภาษา

๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนอีก ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชาดังต่อไปนี
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 105 English Level 3
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
AREN 106 English Level 4
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 107 English Level 5
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 108 English Level 6
3 (2 – 2 - 5)
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

๒ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์
๒ (๑ – ๓ – ๓)
SCPL 285 Plants and People
2 (1 – 3 – 3)
นอกจากวิชานีแล้ ว นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนในกลุม่ วิชาต่าง ๆ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยูใ่ น
ดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ
ข.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาเฉพาะบังคับ

๙๔ หน่ วยกิต
๗๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-

ค้ นคว้ า)
วทคม ๑๓๓ เคมีทวไป
ั ๑

๒ (๒ – ๐ - ๔)
๘

SCCH 133 General Chemistry I

2 (2 – 0 - 4)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-

ค้ นคว้ า)
วทคม ๑๐๘ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๑
SCCH 108 Chemistry Laboratory I
วทฟส ๑๕๗ ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ๑
SCPY 157 General Physics I
วทคณ ๑๑๒ แคลคูลสั
SCMA 112 Calculus
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทัวไป ๑
SCBI 121 General Biology I
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทัวไป ๒
SCBI 122 General Biology II
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๒
SCBI 104 Biology Laboratory II
วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพืนฐาน
SCBI 270 Basic Cell and Molecular Biology
วทคม ๑๓๔ เคมีทวไป
ั ๒
SCCH 134 General Chemistry II
วทคม ๑๐๙ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๒
SCCH 109 Chemistry Laboratory II
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรี ย์
SCCH 220 Organic Chemistry
วทคม ๒๒๙ ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory
วทฟส ๑๗๐ ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ ๑
SCPY 170 Physics Laboratory I
วทฟส ๑๕๘ ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ๒
SCPY 158 General Physics II
วทคณ ๑๖๓ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 163 Ordinary Differential Equations
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ ขนแนะนํ
ั
า
SCMA 180 Introduction to Statistics

๙

๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๔ (๔ – ๐ - ๘)
4 (4 – 0 - 8)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)

วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง
SCMA 382 Experimental Design

๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-

ค้ นคว้ า)
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ปฏิบตั ิการชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory
วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
SCBC 205 Physical Principles in Life Science
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาพืนฐาน
SCMI 203 Basic Microbiology
วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์ พืชขันแนะนํา
SCPL 221 Introductory Plant Genetics
วทพฤ ๓๐๑ หลักอนุกรมวิธานพืช
SCPL 301 Principles of Plant Taxonomy
วทพฤ ๓๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช
SCPL 303 Plant Morphology
วทพฤ ๓๐๔ กายวิภาคของพืช
SCPL 304 Plant Anatomy
วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
SCPL 311 Plant Physiology I
วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช
SCPL 331 Plant Ecology
วทพฤ ๔๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๒
SCPL 411 Plant Physiology II
วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์
SCPL 471 Special Project in Plant Science
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑
SCPL 473 Seminar I
วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒
SCPL 474 Seminar II
วทพฤ ๔๙๑ การฝึ กงาน
SCPL 491 Training

๑๐

๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๔ (๓ – ๓ – ๗)
4 (3 – 3 – 7)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๐ – ๙ – ๓)
3 (0 – 9 – 3)
๑ (๑ – ๐ - ๒)
1 (1 – 0 - 2)
๑ (๑ – ๐ - ๒)
1 (1 – 0 - 2)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)

กลุม่ วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า

๑๘ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๑ – ๖ - ๔)
3 (1 – 6 - 4)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)

วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย
SCPL 251 Phycology
วทพฤ ๒๖๑ พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
SCPL 261 Economic Botany
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
SCPL 286 General Botany
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
SCPL 287 General Botany Laboratory
วทพฤ ๓๒๑ พันธุศาสตร์ ของพืช
SCPL 321 Plant Genetics
วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา
SCPL 351 Mycology
วทพฤ ๓๖๒ ไม้ ดอกไม้ ประดับและสวน
SCPL 362 Ornamental Plants and Gardens
วทพฤ ๔๑๒ เมแทบอลิซมึ ของพืช
SCPL 412 Plant Metabolism
วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พนั ธุศาสตร์
SCPL 421 Cytogenetics
วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช
SCPL 422 Plant Breeding
วทพฤ ๔๒๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑
SCPL 423 Plant Molecular Biology I
วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลียงเนือเยือและเซลล์พืช
SCPL 441 Plant Tissue and Cell Culture
วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีขนแนะนํ
ั
า
SCPL 442 Introductory Phytochemistry
วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช
SCPL 443 Plant Production Technology
วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้
SCPL 444 Orchid Production Technology

๑๑

วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์
SCPL 451 Special Study in Plant Science
วทพฤ ๔๕๒ หัวข้ อพิเศษทางพฤกษศาสตร์

๒ (๐ – ๖ - ๒)
2 (0 - 6 – 2)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
SCPL 452 Selected Topics in Plant Science
2 (2 – 0 - 4)
วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช
๓ (๒ – ๓ – ๕)
SCPL 462 Plant Pathology
3 (2 – 3 – 5)
นอกจากวิชาเหล่านีแล้ ว นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาอืน ๆ ทีเปิ ดสอนภายในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ
กลุม่ วิชาโท (ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในหลักสูตรกลุม่ วิชาโทในภาควิชาต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยต้ องเลือกเรี ยนวิชาในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต โดยให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทของแต่ละภาควิชาทีกําหนดไว้ ซึงนักศึกษาทีประสงค์จะเลือกสาขาใดเป็ น
วิชาโท จะต้ องแจ้ งให้ ทางภาควิชาดังกล่าวทราบล่วงหน้ าก่อนเริ มการศึกษาในชันปี ที ๓ และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทัง
ภาควิชาต้ นสังกัด และภาควิชาทีเป็ นเจ้ าของวิชาทีนักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาในกลุม่ วิชาโท
ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

๖ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-

ค้ นคว้ า)
ศศภศ ๑๔๑ ภาษาฝรังเศสเบืองต้ น ๑
๓ (๓ – ๐ - ๖)
ARFR 141 Elementary French I
3 (3 – 0 - 6)
ศศภญ๑๖๑ ภาษาญีปุ่ นระดับต้ น ๑
๓ (๒ – ๒ - ๕)
ARJP 161 Elementary Japanese I
3 (2 – 2 - 5)
ศศภอ ๒๕๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓ (๒ – ๒ - ๕)
AREN 255 English for Business Affairs
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
วทคพ ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑
SCCS 101 Computer Programming I
3 (3 – 0 - 6)
XXXX xxx กีฬา/ดนตรี
๑ (๐ – ๒ - ๑)
XXXX xxx Sport/ Music
1 (0 – 2 - 1)
นอกจากวิชาเหล่านีแล้ ว นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาอืน ๆ ทีเปิ ดสอนภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ทังนี
ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ
๑๗.๓.๒ หลักสูตรพิสฐิ วิธาน
นักศึกษาในโปรแกรมนี จะเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
เหมือนกับนักศึกษาโปรแกรมปกติ (ดูหวั ข้ อ ๑๗.๓.๑) และจะต้ องเลือกเรี ยนวิชาวิทยานิพนธ์สําหรับปริ ญญาตรี จํานวน
๑๒

๓ หน่วยกิต และรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช จํานวน ๓
หน่วยกิต โดยการเลือกเรี ยนรายวิชาดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
รายวิชาทีต้ องเรี ยนเพิม
*วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์สําหรับปริญญาตรี
*SCPL 475 Undergraduate Thesis
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
Graduate Course

๓ (๐ – ๙ – ๓)
3 (0 - 9 – 3)
๓ หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

๑๗.๔ กลุ่มวิชาโทของภาควิชาพฤกษศาสตร์
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอืนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมีความประสงค์จะเลือกเรี ยนสาขา
พฤกษศาสตร์ เป็ นวิชาโท จะต้ องเลือกเรี ยนวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชานีเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็ น
วิชาเฉพาะบังคับ ๗ หน่วยกิต และวิชาเฉพาะเลือก ๘ หน่วยกิต ซึงการเรี ยนวิชาเฉพาะเลือกจะขึนกับสาขาวิชาเอกของ
ั
นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
นักศึกษาผู้นนและความเห็
วิชาเฉพาะบังคับ
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
๓ (๓ – ๐ - ๖)
SCPL 286 General Botany
3 (3 – 0 - 6)
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
๑ (๐ – ๓ – ๑)
SCPL 287 General Botany Laboratory
1 (0 – 3 – 1)
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑
๑ (๑ – ๐ - ๒)
SCPL 473 Seminar I
1 (1 – 0 - 2)
วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์
๒ (๐ – ๖ - ๒)
SCPL 451 Special Study in Plant Science
2 (0 – 6 - 2)
วิชาเฉพาะเลือก
นั ก ศึ ก ษาจะต้ องเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าในกลุ่ม วิ ช าเฉพาะเลื อ กของหลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
พฤกษศาสตร์ จํานวน ๘ หน่วยกิต โดยการเลือกเรี ยนรายวิชาดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
๑๗.๕ ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ประกอบด้ วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ดังนี
(ก) ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี
• ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชือคณะ/สถาบันทีรับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน ได้ แก่
มม หรื อ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
วท และ SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
๑๓

Faculty of Science
ศศ และ AR หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Arts
สม และ SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
Faculty of Social Science and Humanities
กจ และ MG หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
College of Management
• ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็ นอักษรย่อชือรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการทีรับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน
โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึง ดังต่อไปนี
♦ ใช้ อกั ษร ๒ ตัวแรกของชือรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการ
♦ ใช้ อกั ษร ๒ ตัว ตามเสียงทีเน้ นของชือรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการ
♦ ใช้ อกั ษรตัวแรกและตัวสุดท้ ายของชือรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์
อักษรย่ อ
ไทย อังกฤษ
คณ
MA
คพ
CS
คม
CH
จช
MI
ชค
BC
ชว
BI
ฟส
PY
ทช
BT
พฤ
PL
สค
SS
สว
ID

ชือเต็มภาควิชา/โครงการ
ไทย - อังกฤษ
คณิตศาสตร์ – Mathematics
คอมพิวเตอร์ – Computer Science
เคมี – Chemistry
จุลชีววิทยา - Microbiology
ชีวเคมี - Biochemistry
ชีววิทยา – Biology
ฟิ สกิ ส์ – Physics
เทคโนโลยีชีวภาพ – Biotechnology
พฤกษศาสตร์ – Plant Science
สังคมศาสตร์ – Social Science
สหวิชา - Interdisciplinary

คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
อักษรย่ อ
ชือเต็มภาควิชา/โครงการ
ไทย อังกฤษ
ไทย - อังกฤษ
สค
SS
สังคมศาสตร์ – Social Science

๑๔

คณะศิลปศาสตร์
อักษรย่ อ
ชือเต็มภาควิชา/โครงการ
ไทย อังกฤษ
ไทย - อังกฤษ
ภอ
EN ภาษาอังกฤษ - English
ภฝ
FR
ภาษาฝรังเศส - French
ภญ
JP
ภาษาญีปุ่ น - Japan
วิทยาลัยการจัดการ
อักษรย่ อ
ชือเต็มภาควิชา/โครงการ
ไทย อังกฤษ
ไทย - อังกฤษ
สว
ID
สหวิชา - Interdisciplinary
(ข) ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร รายวิชากลุม่ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้ ความหมายตามทีกําหนด
โดยคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และกลุม่ วิชาภาษา ใช้
ความหมายตามทีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ นอกจากนันมีความหมายดังนี
• เลขตัวแรก (หลักร้ อย) แสดงถึงระดับชันปี ทีกําหนดให้ ศกึ ษารายวิชานัน ๆ
• เลขตัวทีสอง (หลักสิบ) สําหรับภาควิชาพฤกษศาสตร์ แสดงถึง สาขาวิชา ดังนี
0
หมายถึง
Botany, Cytology, Anatomy, Morphology, Taxonomy
1
หมายถึง
Plant Physiology, Biochemistry
2
หมายถึง
Genetics, Genetic Engineering, Evolution
3
หมายถึง
Ecology
4
หมายถึง
Technology
5
หมายถึง
Overview of a specific group of plants
6
หมายถึง
Plant Science
Research, Seminar
7
หมายถึง
8
หมายถึง
Topics for non-major students
9
หมายถึง
Miscellaneous
• เลขตัวทีสาม (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา

๑๕

๑๗.๖

แผนการศึกษา
ปี ที ๑
ภาคการศึกษาที ๑

รหัสวิชา
วิชาศึกษาทัวไป
#มมศท ๑๐๑
#MUGE 101
#มมศท ๑๐๒
#MUGE 102
#ศศภท ๑๐๐
ARTH 100
ศศภอ xxx
AREN xxx
วิชาเฉพาะบังคับ
วทคม ๑๓๓
SCCH 133
วทคม ๑๐๘
SCCH 108
วทฟส ๑๕๗
SCPY 157
วทคณ ๑๑๒
SCMA 112
วทชว ๑๒๑
SCBI 121
วทชว ๑๐๒
SCBI 102

ชือวิชา

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพือการสือสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๖
English Level 1-6
เคมีทวไป
ั ๑
General Chemistry I
ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๑
Chemistry Laboratory I
ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ๑
General Physics I
แคลคูลสั
Calculus
ชีววิทยาทัวไป ๑
General Biology I
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๑
Biology Laboratory I

๒ (๑ – ๒ - ๓)
2 (1 – 2 - 3)
๓ (๒ – ๒ -๕)
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ -๕)
3 (2 – 2 - 5)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
_________________
๒๒ หน่ วยกิต
22 credits
_________________

รวมหน่ วยกิต

๑๖

# เป็ นรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนตลอดปี การศึกษา

ปี ที ๑
ภาคการศึกษาที ๒
รหัสวิชา
วิชาศึกษาทัวไป
#มมศท ๑๐๓
#MUGE103
ศศภอ xxx
AREN xxx
วิชาเฉพาะบังคับ
วทคม ๑๓๔
SCCH 134
วทคม ๑๐๙
SCCH 109
วทฟส ๑๗๐
SCPY 170
วทฟส ๑๕๘
SCPY 158
วทคณ ๑๖๓
SCMA 163
วทชว ๑๒๒
SCBI 122
วทชว ๑๐๔
SCBI 104

ชือวิชา

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖
English Level 1-6
เคมีทวไป
ั ๒
General Chemistry II
ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๒
Chemistry Laboratory II
ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ๑
Physics Laboratory I
ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ๒
General Physics II
สมการอนุพนั ธ์ สามัญ
Ordinary Differential Equations
ชีววิทยาทัวไป ๒
General Biology II
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๒
Biology Laboratory II

๒ (๑ – ๒ - ๓)
2 (1 - 2 - 3)
๓ (๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
_________________
๒๐ หน่ วยกิต
20 credits
_________________

รวมหน่ วยกิต

# เป็ นรายวิชาทีลงทะเบียนเรี ยนตลอดปี การศึกษา

๑๗

ปี ที ๒
ภาคการศึกษาที ๑
รหัสวิชา
วิชาศึกษาทัวไป
ศศภอ xxx
AREN xxx
วทพฤ ๒๘๕
SCPL 285
วิชาเฉพาะบังคับ
วทคม ๒๒๐
SCCH 220
วทคม ๒๒๙
SCCH 229
วทคณ ๑๘๐
SCMA 180
วทชค ๒๐๕
SCBC 205
วทพฤ ๓๐๓
SCPL 303
วทพฤ ๓๐๔
SCPL 304

ชือวิชา

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖
English Level 1-6
พืชและมนุษย์
Plants and People

๓ (๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)
๒ (๑ – ๓ – ๓)
2 (1 – 3 – 3)

เคมีอินทรี ย์
Organic Chemistry
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
Organic Chemistry Laboratory
สถิติศาสตร์ ขนแนะนํ
ั
า
Introduction to Statistics
หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
Physical Principles in Life Science
สัณฐานวิทยาของพืช
Plant Morphology
กายวิภาคของพืช
Plant Anatomy

รวมหน่ วยกิต

๑๘

๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1(0 – 3 – 1)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๒ (๒ – ๐ - ๔)
2 (2 – 0 - 4)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
_________________
๑๙ หน่ วยกิต
19 credits
_________________

ปี ที ๒
ภาคการศึกษาที ๒
รหัสวิชา
วิชาศึกษาทัวไป
ศศภอ xxx
AREN xxx
วิชาเฉพาะบังคับ
วทชค ๒๐๓
SCBC 203
วทชค ๒๐๔
SCBC 204
วทชว ๒๗๐
SCBI 270
วทพฤ ๓๐๑
SCPL 301
วทพฤ ๒๒๑
SCPL 221

ชือวิชา

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖
English Level 1-6

๓ (๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)

ชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
Basic Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพืนฐาน
Basic Cell and Molecular Biology
หลักอนุกรมวิธานพืช
Principles of Plant Taxonomy
พันธุศาสตร์ พืชขันแนะนํา
Introductory Plant Genetics

รวมหน่ วยกิต

๑๙

๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๔ (๔ – ๐ - ๘)
4 (4 – 0 - 8)
๔ (๓ – ๓ – ๗)
4 (3 – 3 – 7)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
_________________
๑๘ หน่ วยกิต
18 credits
_________________

ปี ที ๓ (หลักสูตรปกติ)
ภาคการศึกษาที ๑
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป
สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
SHSS 145
Integrated Social Sciences
วิชาเฉพาะบังคับ
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบืองต้ น
SCMI 203 Basic Microbiology
วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
SCPL 311 Plant Physiology I
วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช
SCPL 331 Plant Ecology
‡ วิชาเฉพาะเลือก
Elective courses in plant science, in biology
or in biotechnology

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 -5)
๖
หน่วยกิต
6
credits
_________________
๑๘ หน่ วยกิต
18 credits
_________________

รวมหน่ วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๐

ปี ที ๓ (หลักสูตรปกติ)
ภาคการศึกษาที ๒
รหัสวิชา
ชือวิชา
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วิชาศึกษาทัวไป
กจสว ๑๐๑ การบริ หารและการจัดการทัวไป
๓ (๓ – ๐ - ๖)
MGID 101
Administration and General Management
3 (3 – 0 - 6)
วิชาเฉพาะบังคับ
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง
๓ (๓ – ๐ - ๖)
SCMA 382 Experimental Design
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วทพฤ ๔๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๒
SCPL 411 Plant Physiology II
3 (2 – 3 – 5)
‡ วิชาเฉพาะเลือก
๖
หน่วยกิต
Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology
6
credits
_________________
รวมหน่ วยกิต
๑๕ หน่ วยกิต
15 credits
_________________

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๑

ปี ที ๓ (หลักสูตรพิสฐิ วิธาน)
ภาคการศึกษาที ๑
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป
สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
SHSS 145
Integrated Social Sciences
วิชาเฉพาะบังคับ
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบืองต้ น
SCMI 203 Basic Microbiology
วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
SCPL 311 Plant Physiology I
วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช
SCPL 331 Plant Ecology
‡ วิชาเฉพาะเลือก
Elective courses in plant science, in biology
or in biotechnology
วิชาสําหรับโปรแกรมพิสฐิ วิธาน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
Graduate course

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓ – ๐ - ๖)
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓
หน่วยกิต
3

credits

๓ หน่วยกิต
3
credits
_________________
๑๘ หน่ วยกิต
18 credits
_________________

รวมหน่ วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๒

ปี ที ๓ (หลักสูตรพิสฐิ วิธาน)
ภาคการศึกษาที ๒
รหัสวิชา
ชือวิชา
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วิชาศึกษาทัวไป
กจสว ๑๐๑ การบริ หารและการจัดการทัวไป
๓ (๓ – ๐ - ๖)
MGID 101
Administration and General Management
3 (3 – 0 - 6)
วิชาเฉพาะบังคับ
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง
๓ (๓ – ๐ - ๖)
SCMA 382 Experimental Design
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วทพฤ ๔๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๒
SCPL 411 Plant Physiology II
3 (2 – 3 – 5)
วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์
๓ (๐ – ๙ – ๓)
SCPL 471 Special Project in Plant Science
3 (0 - 9 – 3)
‡ วิชาเฉพาะเลือก
๖ หน่วยกิต
Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology
6
credits
_________________
รวมหน่ วยกิต
๑๘ หน่ วยกิต
18 credits
_________________

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๓

ปี ที ๔ (หลักสูตรปกติ)
ภาคการศึกษาที ๑
รหัสวิชา
ชือวิชา
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วิชาเฉพาะบังคับ
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑
๑ (๑ – ๐ - ๒)
SCPL 473 Seminar I
1 (1 – 0 - 2)
วทพฤ ๔๙๑ การฝึ กงาน
๑ (๐ – ๓ – ๑)
SCPL 491 Training
1 (0 – 3 – 1)
‡ วิชาเฉพาะเลือก
๖ หน่วยกิต
Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology
6
credits
* วิชาเลือกเสรี
๓ หน่วยกิต
Free elective course
3
credits
_________________
รวมหน่ วยกิต
๑๑ หน่ วยกิต
11 credits
_________________

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๔

ปี ที ๔ (หลักสูตรปกติ)
ภาคการศึกษาที ๒
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์
SCPL 471 Special Project in Plant Science
วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒
SCPL 474 Seminar II
* วิชาเลือกเสรี
Free elective course
รวมหน่ วยกิต

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๐ – ๙ – ๓)
3 (0 – 9 – 3)
๑ (๑ – ๐ - ๒)
1(1 – 0 - 2)
๓ หน่วยกิต
3
credits
_________________
๗ หน่ วยกิต
7
credits
_________________

ปี ที ๔ (หลักสูตรพิสฐิ วิธาน)
ภาคการศึกษาที ๑
รหัสวิชา
ชือวิชา
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วิชาเฉพาะบังคับ
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑
๑ (๑ – ๐ - ๒)
SCPL 473 Seminar I
1 (1 – 0 - 2)
วทพฤ ๔๙๑ การฝึ กงาน
๑ (๐ – ๓ – ๑)
SCPL 491 Training
1 (0 – 3 – 1)
‡ วิชาเฉพาะเลือก
๙ หน่วยกิต
Elective courses in plant science, in biology or in biotechnology
9
credits
* วิชาเลือกเสรี
๓ หน่วยกิต
Free elective course
3
credits
_________________
รวมหน่ วยกิต
๑๔ หน่ วยกิต
14 credits
_________________

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๖

ปี ที ๔ (หลักสูตรพิสฐิ วิธาน)
ภาคการศึกษาที ๒
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒
SCPL 474 Seminar II
วิชาสําหรับโปรแกรมพิสฐิ วิธาน
วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
SCPL 475 Undergraduate Thesis
* วิชาเลือกเสรี
Free elective course

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๑ (๑ – ๐ - ๒)
1(1 – 0 - 2)
๓ (๐ – ๙ – ๓)
3 (0 – 9 – 3)
๓ หน่วยกิต
3
credits
_________________
๗ หน่ วยกิต
7
credits
_________________

รวมหน่ วยกิต

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอืนได้

๒๗

๑๗.๗ คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
หมวดวิชาศึกษาทัวไปทีมหาวิทยาลัยกําหนด
กิต

๑๖ หน่วย
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-

ค้ นคว้ า)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุษย์
๒(๑ – ๒ - ๓)
วิชาบังคับก่อน MUGE 101 General Education for Human Development
Prerequisite ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ ของวิชาศึกษาทัวไปกับวิชาชี พ / วิชาเฉพาะ ความเชือมโยง
สัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที พึงประสงค์ การวิเคราะห์ เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ /ปั ญหา
และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพือคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพือเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์
๓(๒ – ๒ - ๕)
วิชาบังคับก่อน MUGE 102 Social Studies for Human Development
Prerequisite หลักการและทฤษฎีพืนฐานทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปั ญหาทีสําคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก อาทิ วิ วัฒ นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สํา คัญ ในประวัติ ศ าสตร์ ระบบการเมื องการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิ จ ระบบสุข ภาพ การวิ เ คราะห์ เ หตุปั จ จัย และผลกระทบของเหตุก ารณ์ / สถานการณ์ / ปั ญ หา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อแนวทางปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพือคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพือเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public
administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of
events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those
๒๘

events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies.
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุษย์
๒(๑ – ๒ - ๓)
วิชาบังคับก่อน MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
Prerequisite มนุษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกียวกับวิวฒ
ั นาการทีสําคัญ
ทางด้ านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อ แนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพือเสนอแนวทางแก้ ไข
ปั ญหากรณีศกึ ษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution
of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis
of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the
application of knowledge to solve the problems of case studies.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐
วิชาบังคับก่อน
ARTH 100
Prerequisite

ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพือการสือสาร
Art of Using Thai Language in Communication
-

๓(๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 -5)

ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและการคิด เพือ
การสือสารได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for
accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓
วิชาบังคับก่อน
AREN 103
Prerequisite

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
-

๓(๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)

ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริ บททีเกียวข้ องกับการใช้ ภาษาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณา
การทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทังสีทักษะ (การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสือสารในชันเรี ยน
Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four
basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.
๒๙

ศศภอ ๑๐๔
วิชาบังคับก่อน
AREN 104
Prerequisite

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓(๒ – ๒ - ๕)

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
-

3 (2 – 2 - 5)

คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนาในกลุม่
ย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้ า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative
skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒ – ๒ - ๕)
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษระดับ ๒
AREN 105 English Level 3
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite English Level 2
การอ่านข้ อความและการเขียนทังระดับประโยค และระดับย่อหน้ าทีเกียวกับสัดส่วน ความถี และความน่าจะ
เป็ น รูปร่าง การวัด การเปรี ยบเทียบและการเปรี ยบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ
การใช้ คําเชือม การฟั งเพือจับใจความสําคัญ การฟั งเพือรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and
probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity
and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and
making inferences.
๓(๒ – ๒ - ๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษระดับ ๓
AREN 106 English Level 4
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite English Level 3
บูรณาการในทักษะทังสี (การฟั ง การพูด การอ่านและการเขี ยน) การฟั งเพือจับใจความสําคัญและใน
รายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้ อทีกําหนด การอ่านบทอ่านในเรื องทีหลากหลายและทําการสรุ ปและเขียนอย่างมี
ระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้ าซึงเกียวกับประเด็นทีสัมพันธ์กบั บทอ่าน
Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening
comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on
various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at
the sentence and paragraphs levels.
๓๐

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓(๒ – ๒ - ๕)

ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษระดับ ๔
AREN 107 English Level 5
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite English Level 4
บูรณาการทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทังสีทักษะ ตังแต่ระดับย่อหน้ าจนถึงระดับเรี ยงความ ทีใช้ หวั ข้ อ
เรื องเกียวกับประจําวันและเกียวข้ องกับสาขาวิชา โดยเน้ นทังการอภิปรายและการนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า
Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay
level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations.
ศศภอ ๑๐๘
วิชาบังคับก่อน
AREN 108
Prerequisite

ภาษาอังกฤษระดับ ๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๕
English Level 6
English Level 5

๓(๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)

การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทังบทคัดย่องานวิจยั และบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที
ใช้ ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนําเสนอปากเปล่า และทักษะ
การโต้ วาที
Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles;
application of speaking activities to English conversation in various contexts; oral presentations; and
debating skills.
หมวดวิชาศึกษาทัวไปทีหลักสูตรกําหนด
กิต

๑๔ หน่วย
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

กลุ่มวิชาภาษา
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒ – ๒ - ๕)
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษระดับ ๒
AREN 105 English Level 3
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite English Level 2
การอ่านข้ อความและการเขียนทังระดับประโยค และระดับย่อหน้ าทีเกียวกับสัดส่วน ความถี และความน่าจะ
เป็ น รูปร่าง การวัด การเปรี ยบเทียบและการเปรี ยบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ
การใช้ คําเชือม การฟั งเพือจับใจความสําคัญ การฟั งเพือรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน

๓๑

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and
probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity
and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and
making inferences.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓(๒ – ๒ - ๕)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษระดับ ๓
AREN 106 English Level 4
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite English Level 3
บูรณาการในทักษะทังสี (การฟั ง การพูด การอ่านและการเขี ยน) การฟั งเพือจับใจความสําคัญและใน
รายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้ อทีกําหนด การอ่านบทอ่านในเรื องทีหลากหลายและทําการสรุ ปและเขียนอย่างมี
ระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้ าซึงเกียวกับประเด็นทีสัมพันธ์กบั บทอ่าน
Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening
comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on
various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at
the sentence and paragraphs levels.
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕
๓(๒ – ๒ - ๕)
วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษระดับ ๔
AREN 107 English Level 5
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite English Level 4
บูรณาการทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทังสีทักษะ ตังแต่ระดับย่อหน้ าจนถึงระดับเรี ยงความ ทีใช้ หวั ข้ อ
เรื องเกียวกับประจําวันและเกียวข้ องกับสาขาวิชา โดยเน้ นทังการอภิปรายและการนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า
Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay
level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations.
ศศภอ ๑๐๘
วิชาบังคับก่อน
AREN 108
Prerequisite

ภาษาอังกฤษระดับ ๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๕
English Level 6
English Level 5

๓(๒ – ๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)

การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทังบทคัดย่องานวิจยั และบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที
ใช้ ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนําเสนอปากเปล่า และทักษะ
การโต้ วาที

๓๒

Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles;
application of speaking activities to English conversation in various contexts;
oral presentations; and debating skills.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
๓(๓-๐ - ๖)
วิชาบังคับก่อน SHSS 145
Integrated Social Sciences
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และสังคมวิทยา ส่วนจิตวิทยาประกอบด้ วยแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ การทําความเข้ าใจโครงสร้ างสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนสังคมวิทยา
ประกอบด้ วย โครงสร้ างสังคมวัฒนธรรม สถาบันสังคมและการขัดเกลาทางสังคมต่อปั ญหาสังคมและสุขภาพ
Concepts and theories of psychology and sociology Psychology compose of concepts and theories of
perception motivation personality emotion and attitude Understanding social structure and human behavior
Sociology compose of socio-cultural structure social institutes and socialization towards health and social
problems
กจสว ๑๐๑ การบริ หารและการจัดการทัวไป
๓(๓-๐-๖)
วิชาบังคับก่อน MGID 101
Administration and General Management
3 (3 – 0 -6)
Prerequisite การจัดการขันแนะนํา แนวคิดทางการจัดการ หลักการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้ าทํางาน
การอํานวยการ การควบคุม วิชาเศรษฐศาสตร์ ขนแนะนํ
ั
า อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุน่ และการจัดประเภท
สินค้ า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้ นทุนการผลิต บัญชีรายได้ ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้
เบืองต้ นทางด้ านการเงิน การวางแผนการเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนทีสําคัญทางการเงิน การลงทุน การกระจาย
การลงทุน
Introduction to management, management concepts, principles of management, planning,
organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to economics, demand-supply, equilibrium, elasticity
and category of goods, market system in economics, production cost, national income account, economic
growth, elementary finance, financial planning, how to read financial statements, the important financial
ratios, investment, investment diversification .

๓๓

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์
๒ (๑ – ๓ – ๓)
วิชาบังคับก่อน SCPL 285
Plants and People
2(1 – 3 – 3)
Prerequisite อาณาจักรพืชและความหลากหลายของพรรณพืช พืชอาหาร พืชสมุนไพร เครื องนุ่งห่ม เส้ นใย และสีย้อมจากพืช
พืชในพิธีกรรมและประเพณีไทย พืชในวรรณกรรมและตํานาน พืชสําคัญในประวัติศาสตร์ โลก และประวัติศาสตร์ การ
ค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ พืชในงานนิติวิทยาศาสตร์ พืชเศรษฐกิจสําคัญ พืชดัดแปลงพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ความสําคัญของพืชต่อระบบนิเวศและโลกอนาคต และวิธีการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช
Plant Kingdom and diversity; food plants; medicinal plants; clothes, fibers, and dyes from plants;
plants in local Thai ceremonies and literatures; important plants in world history and scientific discoveries;
forensic botany; economic plants; genetically modified plants and biotechnology; importance of plants to
ecosystem and the future world; plant genetic resource conservation.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาเฉพาะบังคับ
กิต

๗๖ หน่วย
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

กลุ่มวิชาฟิ สิกส์
วทฟส ๑๗๐ ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ ๑
๑ (๐ – ๓ - ๑)
วิชาบังคับก่อน SCPY 170
Physics Laboratory 1
Prerequisite 1 (0 – 3 – 1)
ั ๑ และ ๒ (SCPY 157, 158)
การทดลองระดับเบืองต้ นทีออกแบบมาเพือควบคูก่ บั บางหัวข้ อในฟิ สกิ ส์ทวไป
หรื อหลักการฟิ สิกส์ ๑ และ ๒ (SCPY 153, 154) นักศึกษาจําเป็ นต้ องผ่านการสอบภาคปฏิบตั ิ
Elementary level of experiments are designed to accompany some topics in General Physics I, II
(SCPY157, 158). Laboratory examination is required.

๓๔

วทฟส ๑๕๗ ฟิ สกิ ส์ทวไป
ั ๑
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน SCPY 157
General Physics 1
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite กลศาสตร์ คลืนและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหล เทอร์ โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
Mechanics, wave & optics, fluid mechanics, thermodynamics, electricity and magnetism.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓ – ๐ - ๖)

ั ๒
วทฟส ๑๕๘ ฟิ สกิ ส์ทวไป
วิชาบังคับก่อน SCPY 158
General Physics 2
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีสมั พันธภาพ กลศาสตร์ ควอนตัม ฟิ สิกส์ของอะตอม ฟิ สิกส์ของ นิวเคลียร์
Electronics, relativity, quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics.

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วทคณ ๑๑๒ แคลคูลสั
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน ขึนกับผู้สอน
SCMA 112 Calculus
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite Consent of instructor
ลิมิต ภาวะต่อเนือง นิยามและสมบัติของอนุพนั ธ์ อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิต ฟั งก์ชนั ลอการิ ทมึ ฟั งก์ชนั เลขชี
กําลัง ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติผกผัน ฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิกและฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิกผกผัน การหาอนุพนั ธ์
โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์ การประยุกต์การหาอนุพนั ธ์ รูปแบบยังไม่กําหนดและ
หลักเกณฑ์โลปี ตาล ฟั งก์ชนั ของหลายตัวแปรและอนุพนั ธ์ยอ่ ย ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์รวมและอนุพนธ์รวม ปฏิยานุพนั ธ์และ
การหาปริพนั ธ์ เทคนิคการหาปริพนั ธ์ ปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพนั ธ์ การประเมินค่าอนุพนั ธ์และ
ปริพนั ธ์เชิงตัวเลข
Limits, continuity, definition and properties of derivatives; derivatives of algebraic functions,
logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions,
hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions; implicit differentiation; higher-order derivatives;
differentials; applications of differentiation; indeterminate forms and I’ Hospital’s rule; functions of several
variables and partial derivatives; total differentials and total derivatives; antiderivatives and integration;
techniques of integration; improper integrals; applications of integration; numerical evaluation of derivatives
and integrals.
วทคณ ๑๖๓

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

๓(๓ – ๐ - ๖)
๓๕

วิชาบังคับก่อน ขึนกับผู้สอน
SCMA 163 Ordinary Differential Equations
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite Consent of instructor
ตัวแปรเชิงซ้ อน การแนะนําสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้ นอันดับหนึง สมการเชิงอนุพนั ธ์
ไม่เชิงเส้ นอันดับหนึง การประยุกต์สมการอันดับหนึง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้ นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับ
สอง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้ นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้ น เมทริกซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ปริภมู ิเวกเตอร์ การแปลงเชิง
เส้ น การแก้ ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้ นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
Complex variables; introduction to ordinary differential equations; linear first order differential
equations; nonlinear first order differential equations; applications of first order equations; second order
linear equations; applications of second order equations; high order differential equations; systems of linear
equations; matrices; determinants; vector spaces; linear transformations; solving linear algebraic problems
by numerical methods; applications in science and engineering.
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ ขนแนะนํ
ั
า
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน ขึนกับผู้สอน
SCMA 180 Introduction to Statistics
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite Consent of instructor
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุม่ และการแจกแจงความน่าจะเป็ น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การแจกแจง
ความน่าจะเป็ นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่า
แบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การใช้ ซอฟต์แวร์ สถิติเบืองต้ น
Probability; random variables and probability distributions; mathematical expectation; special
probability distributions; descriptive statistics; sampling distributions; point estimation; interval estimation;
hypothesis testing; elementary use of statistical software.
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง
๓(๓ – ๐ - ๖)
วิชาบังคับก่อน ขึนกับผู้สอน
SCMA 382 Experimental Design
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite Consent of instructor
หลักการพืนฐานของการออกแบบการทดลอง การออกแบบสุม่ บริบรู ณ์ การออกแบบบล๊ อกเชิงสุม่ การ
ออกแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรี ยล คอนฟาวน์ดิง การทดลองสปริต-พลอต
Basic principles of experimental design; colmpletely randomized design; randomized block
design; Latin square design; factorial experiments; confounding; split-plot experiment.
กลุ่มวิชาเคมี
วทคม ๑๓๓ เคมีทวไป
ั ๑
วิชาบังคับก่อน -

๒ (๒ – ๐ - ๔)

๓๖

SCCH 133 General Chemistry
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite บทนําทางเคมีและความก้ าวหน้ าด้ านเคมี โครงสร้ างอะตอม พันธะเคมี เทอร์ โมไดนามิกเคมีและสมดุลเคมี
จลนศาสตร์ เคมี การประยุกต์ความรู้ทางเคมี
Introduction to Chemistry and Frontiers of Chemistry, Atomic Structure, Chemical Bonding, Chemical
Thermodynamics and Equilibrium, Chemical Kinetics, and Applications of Chemistry Knowledge

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓ -๐ - ๖)

วทคม ๑๓๔ เคมีทวไป
ั ๒
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๓๓
SCCH 134 General Chemistry II
3 (3 – 0 -6)
Prerequisite SCCH 133
แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลไอออนและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพพรี เซนเททีฟ ธาตุท
รานซิชนั นิวเคลียร์ เคมี อินทรี ย์เคมี
Gases, Solids, Liquids and Solutions, Electrochemistry, Periodic Table and Representation
Elements, Transition Elements, Nuclear Chemistry and Organic Chemistry
วทคม ๑๐๘ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๑
๑ (๐ – ๓ – ๑)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๓๓ (หรื อเรี ยนพร้ อมกัน)
SCCH 108 Chemistry Laboratory I
1 (0 – 3 – 1)
Prerequisite SCCH 133 (or together)
เทคนิ ค ทัวไปในเคมี การทดลองที เกี ยวข้ องกับ เนื อหาในวิ ช า วทคม ๑๓๓ เช่ น การหาค่ า คงที ของก๊ าซ
แบบจําลองผลึก การหานําหนักโมเลกุล โดยวิธีการลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี การหาอันดับของปฏิกิริยา
General techniques in chemistry and some experiments that related to lectures (SCCH133):
determination of gas constant; crystal models; freezing point depression; thermochemistry; determination of
an order of reaction.
วทคม ๑๐๙ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๒
๑ (๐ – ๓ – ๑)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๘ หรื อ วทคม ๑๓๔ (หรื อเรี ยนพร้ อมกัน)
SCCH 109 Chemistry Laboratory II
1 (0 – 3 -1)
Prerequisite SCCH 108, SCCH 134 (or together)
ิ
อม และการทดลองทีเกียวข้ องกับเนือหา
การไทเทรต ปฏิกิริยารี ดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าและอิเล็กโตรลิซิส เคมีสงแวดล้
ในวิชา วทคม ๑๓๔

๓๗

Titrations, redox reactions, electrochemical cells and electrolysis, environmental chemistry and
some experiments related to lectures (SCCH 134).

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓ – ๐ – ๖)

วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรี ย์
วิชาบังคับก่อน SCCH 220 Organic Chemistry
3 (3 – 0 – 6)
Prerequisite ศึกษาความรู้ พืนฐานของเคมีอินทรี ย์ เพือเป็ นพืนฐานสําหรับการเรี ยนต่อในวิชาทีเกียวข้ องในชันสูงขึน โดยมี
หัวข้ อเรื องต่าง ๆ โครงสร้ างโมเลกุลและการจําแนกสารอินทรี ย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรี ย์ การเรี ยกชือเคมีอินทรี ย์ สเต
อริ โอเคมี อัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์ และฟี นนอลฮีเธอร์ อัล
ดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์ บอกซิลกิ และอนุพนั ธ์ อะมีน คาร์ โบไฮเดรต กรดอะมิโน ลิปิด
Study basic organic chemistry in the following topics; bonding and molecular structure of organic
compounds, classification and nomenclature, reactions of organic compounds, stereochemistry, synthesis
and reactions of alkane, cycloalkane, alkene, cycloalkene, alkyne, aromatic hydrocarbon, halide, alcohol,
phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and their derivatives, amine.
วทคม ๒๒๙ ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
๑ (๐ – ๓ – ๑)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๙, วทคม ๒๒๐ (เรี ยนพร้ อมกัน)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory
1 (0 – 3 – 1)
Prerequisite SCCH 109, SCCH 220 (or together)
การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลัน การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟี การศึกษาสเตอริ โอเคมีด้วย
แบบจําลองโมเลกุล การละลายของสารอินทรี ย์ สารไฮโดรคาร์ บอน อัลกอฮอล์และฟี นอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์
บอกซิลกิ และอนุพนั ธ์ของกรดคาร์ บอกซิลกิ สารอะมีน และการจําแนกสารตามหมูฟ่ ั งก์ชนั
Crystallization, melting point determination, distillation, extraction and chromatography,
stereochemistry using molecular model, solubility, hydrocarbons, alcohols and phenols, aldehydes and
ketones, carboxylic acids and their derivatives, amine, classification of functional groups.
วทคม ๒๑๑

เคมีวิเคราะห์ ๑

๓ (๓ – ๐ - ๖)

๓๘

วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๓๔
SCCH 211 Analytical Chemistry I
3 (3 – 0 -6)
Prerequisite SCCH 134
บทนํา การประเมินผลของข้ อมูล การวิเคราะห์โดยนํ าหนัก การวิเคราะห์ โดยปริ มาตร การไทเทรตและการ
ประยุกต์ สมดุลการละลาย การสุ่มตัวอย่าง การเตรี ยมสารตัวอย่างเพือการวิเคราะห์ การใช้ ไฟฟ้าเคมีในการวิเคราะห์
ทางเคมี วิธีการแยก เช่น การสกัดด้ วยตัวทําละลาย และการใช้ สเปกโทรสโกปี ในเชิงวิเคราะห์เคมี (การดูดกลืน โดย
โมเลกุลและอะตอม)
Introduction to Analytical Chemistry, Data Evaluation, Volumetric and Gravimetric Analyses, Titration
and Its Applications, Solubility and Equilibrium, Sampling and Sample Preparation, Introduction to
Electroanalytical Chemistry, Separation Techniques, i.e., solvent extraction, Introduction to
Spectroanalytical Chemistry (molecular absorption and atomic absorption techniques)
วทคม ๒๑๗ ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ ๑
๑ (๐ – ๓ – ๑)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๑๑
SCCH 217 Analytical Chemistry Laboratory I
1(0 – 3 - 1)
Prerequisite SCCH 211
เป็ นการศึกษาภาคปฏิบตั ิสําหรับพืนฐานทางเคมีวิเคราะห์ เช่น การใช้ เครื องแก้ วทีเหมาะสม การใช้ สถิติพืนฐาน
เพืองานวิเคราะห์เชิงปริ มาณ การไทเทรต การวิเคราะห์ทีอาศัยการเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เช่น วิธีทางโพเทนชิ
โอเมตรี แบบการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของสารละลาย การประยุกต์กฎของเบียร์ เพือทําการวิเคราะห์แบบคัลเลอริ เม
ตรี นอกจากนีจะมีการเรี ยน-สอน การหาสเปคตรัมการดูดกลืนแสง การคํานวณและการเตรี ยมสารละลายบัฟเฟอร์ และ
การวัดค่า COD ของนําด้ วย
Elementary skills in analytical chemistry will be practiced in this course, which are correct use of
glasswares, basic statistics in quantitative analysis, titration methods and quantitative analysis based on
calibration concepts (e.g. potentiometric method by pH measurements, application of Beers law in
colorimetric analysis). Some selected topics will also be practiced such as measurement of absorption
spectrum, calculation and practices in preparation of buffer solutions and determination of COD.
กลุ่มวิชาชีวเคมี
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
๓ (๓ – ๐ - ๖)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๒๑ หรื อ วทชว ๑๐๑
SCBC 203 Basic Biochemistry
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite SCCH 121 or SCBI 101
ความรู้ เรื องโครงสร้ าง คุณสมบัติ และหน้ าทีทางชีวภาพของชีวโมเลกุลทัง ๔ ชนิด คือ คาร์ โบไฮเดรท ลิปิด
โปรตีน และกรดนิวคลีอิค ขบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลเหล่านีและการควบคุมกระบวนการการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการนํามาประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาทและหน้ าทีของชีว
โมเลกุลเกียวกับการทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
๓๙

Structure and function of biomolecules that are carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids;
controls and processes of metabolism at the cellular levels promoted by specific catalysts; genes and gene
expression form classical genetic to DNA technology; and role of hormones and tissue functions.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๑ (๐ – ๓ – ๑)

วทชค ๒๐๔ ปฏิบตั ิการชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
วิชาบังคับก่อน SCBC 204 Laboratory Experiments in Basic Biochemistry
1 (0 – 3 -1)
Prerequisite วิชาปฏิบตั ิการชีวเคมีเบืองต้ น ประกอบด้ วยการทดลอง ๘ การทดลองทีเกียวข้ องกับการใช้ สารละลายควบคุม
สภาพความเป็ นกรด-เบส การใช้ เครื องมือพืนฐานในการวิเคราะห์สาร ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารชีว
โมเลกุล ๔ ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการทดลองจะเกียวข้ องและสัมพันธ์กบั เนือหาในภาค
บรรยายวิชาชีวเคมีเบืองต้ น วทชค ๒๐๓
The eight experiments are designed to illustrate the biochemical principles and techniques
employed in the characterization, quantitative analysis and metabolic processes of biomolecules that are
emphasized in the related topics in the SCBC 203.
วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔
SCBC 205 Physical Principles in Life Science
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite SCCH 104
สมบัติทางกายภาพของโมเลกุล ไอโซเมอริซมึ สมมาตร โครงสร้ างของโมเลกุลใหญ่ และ ก า ร จั บ ตั ว ข อ ง
โมเลกุล สมบัติของสารละลาย สารละลายไมเซลล์ คอลลอยด์ ความเป็ นกรดด่าง ความเข้ มไอออนิก ความหนืด การ
แพร่ พลังงานในชีวภาพ ลักษณะของพลังงานในระดับอนุภาค การใช้ พลังงานในสิงมีชีวิต จลนศาสตร์ เคมีและเอนไซม์
กลไกของการเร่งปฏิกิริยา วิธีการฟิ สกิ ส์บางชนิด เครื องมือวัดแสง การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี การแยกด้ วยไฟฟ้า
การแยกด้ วยเครื องปั น
Physical properties of molecule, isomerism, macromolecular structure and molecular bonding,
properties of solutions, solubilization, micelle, colloid, pH, ionic strength and viscosity, distribution and
utilization of energy, chemical and biochemical kinetics of catalytic reactions, spectrophotometry,
chromatography, electrophoresis and centrifugation.

๔๐

กลุ่มวิชาชีววิทยา
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทัวไป ๑
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน SCBI 121
General Biology I
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite ความหลากหลายของคาร์ บอนอะตอมและโมเลกุลของสิงมีชีวิต พลังงานถ่ายโอนสูร่ ะบบสิงมีชีวิต การจัดลําดับ
ของเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสัง เคราะห์ แ สง พัน ธุศาสตร์ แ ละการประยุกต์ ใ ช้ แนวคิด ทางวิวัฒ นาการ
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
The carbon and the molecular diversity of life, the energy transfer through living systems, the
organization of the cell, cellular respiration, photosynthesis, genetics and its applications concept of
evolution, phylogeny and systematic, ecology and conservation biology.
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๑
๑ (๐ – ๓ – ๑)
วิชาบังคับก่อน SCBI 102
Biology Laboratory I
1 (0 – 3 – 1)
Prerequisite ปฏิบตั ิการการใช้ กล้ องจุลทรรศน์ โครงสร้ างและหน้ าทีของเซลล์ เนือเยือ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ และการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology;
behavior.
วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทัวไป ๒
๓ (๓ – ๐ - ๖)
วิชาบังคับก่อน SCBI 122
General Biology II
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite ความหลากหลายทางชีวภาพของสิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รู ปร่ างและหน้ าทีการทํางาน
ของส่วนต่าง ๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรู ปร่ างและหน้ าทีการทํางานของอวัยวะและระบบ
อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์
Biological diversity of life, plant diversity, plant form and function, animal diversity, animal form and
function.
วทชว ๑๐๔
วิชาบังคับก่อน
SCBI 104
Prerequisite

ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๒
Biology Laboratory II
-

๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)

๔๑

ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทังชนิดทีไม่มีกระดูกสันหลัง และทีมี กระดูกสันหลัง การสร้ างเซลล์
สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริ ญ ระบบประสาทกับการควบคุมการทํางานของร่างกาย การไหลเวียนของเลือด
Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and
development; nervous system and control of body function; circulatory system.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๔ (๔ – ๐ - ๘)

วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพืนฐาน
วิชาบังคับก่อน วทชว ๑๐๑
SCBI 270
Basic Cell and Molecular Biology
4 (4 – 0 - 8)
Prerequisite SCBI 101
โครงสร้ าง หน้ าที และสรี รวิทยาของเซลล์ เซลล์พันธุศาสตร์ แนวคิดทางชี ววิทยาระดับโมเลกุลพืนฐาน เช่น
สมบัติของชีวโมเลกุลและการทํางาน หลักทางโมเลกุลในการสร้ างโปรตีน มิวเทชัน ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนและจี
โนม กลไกการแสดงออกของยีนและการควบคุม พันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์จีโนม
Cell structure, function, and physiology; cytogenetics; concepts in basic molecular biology such as
properties and functions of biomolecules, molecular basis of protein synthesis, mutation, molecular biology
of gene and genome, mechanism of gene expression and control, genetic engineering and genome
analysis.
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาพืนฐาน
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCMI 203
Basic Microbiology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite รู ป ร่ า งลัก ษณะ ส่ว นประกอบ โครงสร้ าง คุณ สมบัติ ท างชี ว ภาพ การเจริ ญ พัน ธุ ศ าสตร์ ข องจุล ชี พ ได้ แ ก่
แบคที เ รี ย รา และไวรั ส บทบาทของจุ ล ชี พ ในธรรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม ในวงการอาหารและอุ ต สาหกรรม
ความสามารถในการก่อโรค การสร้ างภูมิตอบสนองของร่ างกายต่อจุลชีพ ภูมิตอบสนองในรู ปแบบทีเป็ นการคุ้มกันโรค
และชนิดทีเป็ นโทษ วิธีการศึกษาขันพืนฐานทีนําไปสูก่ ารตรวจสอบและวินิจฉัยจุลนิ ทรี ย์
Biological properties of microbe such as morphology, composition, structure, biochemical
properties, growth and parasexual production; roles of microbes in nature, in causing diseases, and in
industries; basic experiments in diagnosis and identification of microbes; laboratory exercises.
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์ พืชขันแนะนํา

๓ (๓ – ๐ - ๖)
๔๒

วิชาบังคับก่อน SCPL 221
Introductory Plant Genetics
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืช ระดับเซลล์ สิงมีชีวิต และประชากร สารพันธุกรรม กลไกการเติบโต การ
พัฒนาการ และลักษณะทีแสดงออกทางพันธุกรรมของพืชเปรี ยบเทียบกับสิงมีชีวิตชนิดอืนทังจีโนไทป์ และฟี โนไทป์
การเปลียนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยียีนและการปรับปรุ งพันธุกรรมพืช และการอภิปรายเกียวกับหัวข้ อปั จจุบนั
ทางพันธุศาสตร์ พืช
The rules of inheritance in plant cells, individuals and populations, genetic material and molecular
mechanisms by which genes control the growth, development and appearance of plants in comparison
with other organisms, genetics change, gene technology and discussion in current topics in plant genetics.
วทพฤ ๓๐๑ หลักอนุกรมวิธานพืช
๔ (๓ – ๓ – ๗)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๐๓
SCPL 301
Principles of Plant Taxonomy
4 (3 – 3 – 7)
Prerequisite SCPL 303
ั นาการของพืช การ
ประวัติความเป็ นมาของพฤกษอนุกรมวิธาน การจําแนกพืช การระบุพืช การตังชือพืช วิวฒ
จัดทําตัวอย่างพรรณไม้ แห้ ง ลักษณะของพืชกลุม่ ต่างๆ และของพืชดอกวงศ์สําคัญๆ
Study of Plant Taxonomy history, classification and evolution. Identification by using the key,
nomenclature. Study on preparing specimen. The main characters of each plant group, bryophytes, fern
allies, ferns, gymnosperms and angiosperms.
วทพฤ ๓๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCPL 303
Plant Morphology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite สัณฐานวิทยาของพืชในระยะต่างๆ ของวงชีพ
โดยเฉพาะทีเกียวข้ องกับการปรับตัวและวิวฒ
ั นาการ
การศึกษาและเปรี ยบเทียบโครงสร้ างและการสืบพันธุ์ของพืชชันตําและพืชชันสูง
Study on plant morphology in each stage of life cycle especially the characters that concern on
adaptation and evolution. Comparative study on structures and reproductive organs of lower and higher
plants.
วทพฤ ๓๐๔
วิชาบังคับก่อน
SCPL 304
Prerequisite

กายวิภาคของพืช
Plant Anatomy
-

๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)

๔๓

จุลทรรศน์ลกั ษณะโครงสร้ างต่างๆของพืช ระดับเซลล์ เนือเยือ และ อวัยวะ ของพืชชันตําและพืชชันสูง การ
เจริญของพืช จุลทรรศน์ลกั ษณะของเซลล์ เนือเยือ และแบบแผนการจัดเรี ยงเซลล์และเนือเยือทีใช้ ช่วยในการระบุชนิด
พืช หรื อส่วนของพืช การประยุกต์ใช้ ในการเลือกส่วนต่างๆของพืชเพือใช้ ประโยชน์ได้ อย่างถูกต้ อง การนําลักษณะทาง
กายวิภาคของพืชไปประยุกต์ใช้ ในสาขาวิชาอืนๆทีเกียวข้ อง เช่น การจัดจําแนกพืช การศึกษาทางด้ านสรี รวิทยาพืช การ
จัดการเกษตร สิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น
Microscopic features of lower and higher plant cell, tissue, and organ structures; structures of plant
during the developmental stages; microscopic features of plant cell, different types of plant tissue, and the
pattern of arrangement which aid identification of plant and the body part (or organ) originated;
applications in other related areas such as taxonomy, plant physiology, agricultural environmental and
natural resource management, etc.
วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCPL 311
Plant Physiology I
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite คุณสมบัติของนําและดิน สมดุลของนําในพืช การเคลือนย้ ายนํา แร่ ธาตุและอาหารภายในไซเลมและโฟลเอม
สารอาหารพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการถ่ายทอดพลังงาน การปรับตัวของพืชภายใต้ สภาวะ
เครี ยด
Water and soil properties, Water balance of the plant, Translocation in xylem and phloem, Mineral
nutrient, Photosynthesis, Respiration and electron transport, Stress physiology
วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCPL 331
Plant Ecology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite ความสัมพันธ์ ระหว่างสิงแวดล้ อมต่อพืชและสิงมีชีวิตอืน การวิเคราะห์สงั คมพืช โครงสร้ าง ระบบนิเวศวิทยา
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เน้ นการวิเคราะห์ปัญหาปั จจุบนั ของพืชต่อสิงแวดล้ อม ปฏิบตั ิการเน้ นภาคสนาม
Updated events of the world situation. Plants and environment, ecosystem, plant population, plant
community and applied plant ecology.
วทพฤ ๔๑๑
วิชาบังคับก่อน
SCPL 411
Prerequisite

สรี รวิทยาของพืช ๒
Plant Physiology II
-

๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)

๔๔

การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช คุณ สมบัติ เ ฉพาะและอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุม การเจริ ญ เติ บ โตพื ช อิ ท ธิ พ ลของ
สิงแวดล้ อมภายนอกต้ นพืชต่อการเจริ ญเติบโต กระบวนการออกดอก การติดผล การงอก การพักตัว การชรา การร่ วง
การเคลือนที การส่งสัญญาณ
Plant growth and development, Properties of plant bioregulators and its role on physiological
changes, Effect of external environments on growth and development, Processes of flowering, fruiting,
seed germination, dormancy, senescence, abscission, movements and signal transduction

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๐ – ๙ – ๓)

วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์
วิชาบังคับก่อน SCPL 471
Special Project in Plant Sciene
3 (0 – 9 – 3)
Prerequisite โครงการวิจยั ของนักศึกษา ควบคุมโดยอาจารย์ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ การวิจยั พร้ อมรายงานผลการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
Student’s ability to plan, execute and report on a laboratory investigation. Research projects of
topics in Plant Science, supervised by academic staffs in the Department of Plant Science.
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑
๑ (๑ – ๐ - ๒)
วิชาบังคับก่อน SCPL 473
Seminar I
1 (1 – 0 - 2)
Prerequisite การนําเสนอและอภิปรายหัวข้ อทางด้ านพฤกษศาสตร์ พืนฐานหรื อพฤกษศาสตร์ ประยุกต์ รวมทังการนําเสนอ
โครงร่างงานวิจยั ของตนเองในภาคการศึกษาต้ น ภายใต้ การแนะนําของคณาจารย์
Student’s formal presentation of topics of interest in plant science and the proprosal of senior project
in plant science, supervised by the department’s staffs. Group discussion.
วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒
๑ (๑ – ๐ - ๒)
วิชาบังคับก่อน SCPL 474
Seminar II
1 (1 – 0 - 2)
Prerequisite การเสนอและการอภิปรายหัวข้ อทางด้ านพฤกษศาสตร์ พืนฐานหรื อพฤกษศาสตร์ ประยุกต์ในภาคการศึกษา
ปลายภายใต้ การแนะนําของคณาจารย์ในภาควิชา
Student’s formal presentation of topics of interest in plant science, supervised by the department’s
staffs. Group discussion.

๔๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๑ (๐ – ๓ – ๑)

วทพฤ ๔๙๑ การฝึ กงาน
วิชาบังคับก่อน SCPL 491
Training
1 (0 – 3 - 1)
Prerequisite การฝึ กปฏิบตั ิงานตามหน่วยงานทีเกียวข้ องกับงานทางพฤกษศาสตร์ ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา และการนําเสนอ
รายงานต่อภาควิชา
An assignment to be trainee in the government offices or private sectors that work on plant science.
Oral presentation and report writing of the training.
กลุม่ วิชาเฉพาะเลือก
๑๘ หน่วย
กิต
วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCPL 251
Phycology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite สัณฐานและกายวิภาคของสาหร่าย เพือการจัดหมวดหมูแ่ ละเปรี ยบเทียบ วงจรชีวิตของสาหร่ ายในแต่ละ
หมวดหมู่ สรี รวิทยา และนิเวศวิทยา ความสําคัญของสาหร่ายทีมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ ปฏิบตั ิการทางด้ านวินิจฉัยชนิด
ของสาหร่าย การเพาะเลียง การแยกสายพันธุ์บริสทุ ธิ
Classification based on morphology and anatomy of algae. Comparison of lifecycle of each group.
Physiology and ecology of algae. Algae of economical importance. Laboratory on algae classification,
culture, and strain separation.
วทพฤ ๒๖๑
วิชาบังคับก่อน
SCPL 261
Prerequisite

พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
Economic Botany
-

๓ (๒ – ๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)

๔๖

พฤกษศาสตร์ ของพืชเศรษฐกิจทีสําคัญของโลกและของประเทศไทย
เน้ นสัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธาน
เบืองต้ นของพืชทีให้ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เส้ นใย และสิงทอ ไม้ กระดาษ ยา เร
ซิน ชัน ยาง นํามัน และไม้ ประดับ
Botany of important economic crops of the world and Thailand, emphasize on morphology and
taxonomy of plants used for agricultural industry, food, fiber & fabric, wood, paper, medicine, resin, rosin,
latex, oil and ornamental purposes.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓ – ๐ - ๖)

วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
วิชาบังคับก่อน SCPL 286
General Botany
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite หลักการเบื องต้ นของวิชาพฤกษศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ในการศึกษาวิจัยของวิทยาศาสตร์ สาขาอืนๆ ที
เกียวข้ อง ความหลากหลายและวิวฒ
ั นาการ กายวิภาค สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรี รวิทยา พันธุศาสตร์
และชีววิทยาโมเลกุลพืช
Basic concept and application of plant science that be related to others disciplinary; biodiversity,
evolution, anatomy, morphology, taxonomy, ecology, physiology, genetics and molecular biology
วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
๑ (๐ – ๓ – ๑)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๘๖ (หรื อเรี ยนพร้ อมกัน)
SCPL 287
General Botany Laboratory
1 (0 – 3 – 1)
Prerequisite SCPL 286 (or together)
ลักษณะความหลากหลายและวิวฒ
ั นาการ กายวิภาค สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรี รวิทยา พันธุ
ศาสตร์ และชีววิทยาโมเลกุลของพืช
Various plant characteristics; biodiversity, evolution, anatomy, morphology, taxonomy, ecology,
physiology, genetics and molecular biology
วทพฤ ๒๙๑ นิทศั น์ทางวิทยาศาสตร์
๒ (๑ – ๓ – ๓)
วิชาบังคับก่อน SCPL 291
Scientific Illustration
2 (1 – 3 – 3)
Prerequisite ทักษะการนําเสนอข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ โดยการเขียนรายงาน การวาดภาพตัวอย่าง วิธีการนําเสนองานแบบ
บรรยาย และแบบโปสเตอร์

๔๗

Scientific presentation skills dealing with report writing, drawing of specimens; oral and poster
presentation techniques.
วทพฤ ๓๒๑ พันธุศาสตร์ พืช
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑ หรื อ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
SCPL 321
Plant Genetics
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite SCPL 221 or Consent of Instructor
ความรู้ ทางพันธุศาสตร์ พืช และการประยุกต์ใช้ ในการปรั บปรุ งพันธุ์ การใช้ วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบลัก ษณะทางกรรมพัน ธุ์ การศึ ก ษาโครงสร้ างและหน้ า ที ของสารพัน ธุ ก รรม การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช โดย
เทคโนโลยีชีวภาพ การกระจายตัวและการแสดงออกของยีน การอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช การปฏิบตั ิการและการถกปั ญหา
ในหัวข้ อปั จจุบนั ทางพันธุศาสตร์ พืช
Fundamental of plant genetics. Genetic basis for plant improvement. Genetic analysis of Mendelian
traits. Statistic method to analyze quantitative traits and calculate heredity. Molecular structure and
organization of genetic material, crop biotechnology, distribution and behavior of genes in populations.
Plant gene resource and plant gene conservation. Laboratory and discussion in current topics in plant
genetics.
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา
วิชาบังคับก่อน SCPL 351
Mycology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite สัณฐานและกายวิภาคของเห็ดราเพือการจัดหมวดหมู่ และเปรี ยบเทียบวงจรชีวิตของเห็ด ราในแต่ล ะหมวดหมู่
สรี รวิทยา และนิเวศวิทยา กลุ่มเห็ดราทีให้ โทษ ความสําคัญของเห็ดราทีมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ ปฏิบตั ิการทางด้ าน
วินิจฉัยชนิดของเห็ดรา การเพาะเลียงการแยกสายพันธุ์บริสทุ ธิ
Components include classification and identification, morphology, anatomy, and ecology of
mushrooms. Toxic and economic mushrooms. Practical modules of mushroom classification, culture and
strain separation.
วทพฤ ๓๖๒ ไม้ ดอกไม้ ประดับและสวน
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCPL 362
Ornamental Plants and Gardens
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite การปลูกและบํารุงรักษาไม้ ดอกไม้ ประดับ การเลียงบอนไซ การขยายพันธุ์เชิงพาณิชย์ การปลูกเพือการค้ าและ
การส่งออก รูปแบบของสวนในอดีตและปั จจุบนั หลักการจัดสวนเบืองต้ น และธรรมชาติของไม้ ประดับเพือการจัดสวน
Growing ornamental plants, bonsais, commercial propagation, gardens and landscapes.
๔๘

วทพฤ ๔๑๒ เมแทบอลิซมึ ของพืช
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๑๑
SCPL 412
Plant Metabolism
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite SCPL 311
กระบวนการเมแทบอลิซึมพืนฐานทีสําคัญของพืช เช่น กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ไลปิ ด
ไนโตรเจน และของสารทุติยภูมิทีสําคัญบางชนิดในพืช พร้ อมทังระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยผ่าน
ทางการแสดงออกของยีน
Primary metabolic pathways such as carbohydrate, lipid and nitrogen metabolism. Secondary
metabolic pathways of selected classes of plant natural products. The regulation of these pathways at the
level of gene expression for the enzyme involved and emphasis on molecular genetic approaches
responsible for recent advances in understanding plant metabolism.
วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พนั ธุศาสตร์
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑ หรื อ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
SCPL 421
Cytogenetics
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite SCPL 221 or Consent of Instructor
รายละเอียดของโครโมโซมของสิงมีชีวิต ทังโครงสร้ าง และรูปร่างลักษณะ ความสัมพันธ์กบั ยีน และการถ่ายทอด
พันธุกรรม โครโมโซมเทคโนโลยีและเทคนิคในการศึกษาโครโมโซม การนําไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ เช่น
การตรวจสอบความผิดปกติ การปรับปรุงพันธุ์ การหาสายสัมพันธ์ การจัดการและการอนุรักษ์ พนั ธุกรรม การตรวจสอบ
ความเป็ นพิษของสารปนเปื อนในสิงแวดล้ อม
Chromosome classification, chromosomal mechanism of inheritance, chromosome structure and
chromosome number, the behavior of the chromosomes during mitosis and meiosis, their origin of their
relation to the transmission and recombination of the genes, chromosome aberration and mutation,
chromosome technology and chromosome investigation with conventional technique and molecular
cytogenetics used in taxonomy, phylogeny, stability, improvement and investigation of environmental
toxicity.
วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑ หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
SCPL 422
Plant Breeding
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite SCPL 221 or Consent of Instructor
การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดล้ อมต่อการแสดงออกของพืช ความแปรปรวนทางพันธุกรรมใน
ธรรมชาติ การวางแผนปรับปรุ งพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การปรับปรุ งพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้ าม การสร้ างพันธุ์
ลูกผสม การชักนําให้ เกิดการกลายพันธุ์ การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์

๔๙

Effects of genetics and environment to plant phenotypes. Natural genetic variation, breeding plan
for self-pollinated and cross-pollinated plants, induced mutation and advanced technology in plant
breeding.
วทพฤ ๔๒๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑
๓ (๓ – ๐ - ๖)
วิชาบังคับก่อน SCPL 423
Plant Molecular Biology I
3 (3 – 0 - 6)
Prerequisite ความรู้พืนฐานทางชีวเคมี และอณูพนั ธุศาสตร์ โครงสร้ าง หน้ าที และคุณสมบัติของยีนในระดับโมเลกุล พันธุ
ศาสตร์ ของเซลล์ยแู คริโอตและเซลล์โพรแคริโอต การควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน เทคนิคทีใช้ ในการศึกษาการ
แสดงออกของดีเอ็นเอ อาร์ เอ็นเอและโปรตีน พันธุวิศวกรรมพืชและเทคนิคในการถ่ายยีนเข้ าสูพ่ ืช และการประยุกต์ใช้
เทคนิคทางชีวโมเลกุลดังกล่าวในงานวิจยั ทางด้ านพืชในปั จจุบนั
The background in biochemistry and molecular genetics: nature of the gene, introduction to gene
function, prokaryotic and eukaryotic cell genetics, protein synthesis and regulation, an introduction to
laboratory techniques for experimental manipulation of DNA, RNA and protein. Plant genetic engineering
and plant transformation. Way to apply the molecular biology techniques in current plant science research.
๓ (๑ – ๖ - ๔)
วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลียงเนือเยือและเซลล์พืช
วิชาบังคับก่อน SCPL 441
Plant Tissue and Cell Culture
3 (1 – 6 - 4)
Prerequisite หลักการเพาะเลียงเนือเยือและเซลล์พืชตังแต่พืนฐานถึงการนําไปประยุกต์ใช้ อิทธิพลของสูตรอาหารโดยเฉพาะ
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเพาะเลียงเนือเยือพืชเพือการขยายและปรับปรุ งพันธุ์ การเพาะเลียงเนือเยือพืชใน
สภาวะปลอดเชือ เทคนิคการย้ ายต้ นกล้ าจากสภาวะปลอดเชือออกสูธ่ รรมชาติ
Principles in plant tissue culture technology, effect of nutrient agar and plant growth regulators in
tissue culture and applications. Basic in vitro culture inoculation, sub-culturing, and transplantation.
วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีขนแนะนํ
ั
า
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๐๑ หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
SCPL 442
Introductory Phytochemistry
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite SCPL 301 or Consent of Instructor
ความรู้เบืองต้ นเกียวกับสารประกอบทุติยภูมิในพืช การแบ่งกลุม่ สารทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูมิกลุม่
ต่างๆ การกระจายตัวของสารทุติยภูมิในพืชชนิดต่างๆ และประโยชน์ เทคนิคเบืองต้ นทีใช้ ในการตรวจสอบสารทุติยภูมิ
กลุม่ ต่างๆ ในพืช

๕๐

Principles of plant secondary metabolites, classification, biosynthesis, distribution of plant
secondary metabolites in plant species, use, techniques used for screening plant secondary metabolites.
วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน SCPL 443
Plant Production Technology
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite หลักการและแนวคิดเกียวกับการประยุกต์วิทยาการพืชและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือเพิมผลผลิต หลักและวิธีการ
ขยายพันธุ์พืช ระบบการปลูกพืช การปฏิบตั ิบํารุ งรักษา ศัตรู พืชและการป้องกันกําจัด เทคโนโลยีและมาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ การตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกียวผลผลิตพืช
Theory and basic concepts of plant production, Environmental factors that influence plant growth
and development and yield, Crop production technologies; plant propagation, cropping systems, cultural
management, pest control, seed technology and quality, marketing and logistics
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน SCPL 444
Orchid Production Technology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite เทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้ เพืออุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตังแต่การจําแนกชนิดกล้ วยไม้ สรี รวิทยาของการ
เจริ ญเติบโต พันธุศาสตร์ และการปรับปรุ งพันธุ์ เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลียง การป้องกันกําจัดโรคแมลง และ
วิทยาการหลังการเก็บเกียว
Science and technology of a complete cycle of orchid industry. Orchids in nature, taxonomy, orchid
growing, asexual and sexual propagation, tissue culture, breeding, conservation and information
technology.
วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์
๒ (๐ – ๖ - ๒)
วิชาบังคับก่อน อยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
SCPL 451
Special Study in Plant Science
2 (0 – 6 -2)
Prerequisite Consent of instructor
การศึกษาพิเศษของนักศึกษาเกียวกับปั ญหาและการแก้ ไขปั ญหาทางพฤกษศาสตร์ ทีนักศึกษาสนใจภายใต้ การ
ควบคุมของอาจารย์ทีปรึกษาในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ การค้ นหาข้ อมูล การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
รวมถึงการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์
The study of special problem in plant science under supervision of academic staffs in the
Department of Plant Science. Student’s ability to carry out a literature search, design an experiment,
conduct data analysis, and practice scientific report writing.

๕๑

วทพฤ ๔๕๒ หัวข้ อพิเศษทางพฤกษศาสตร์
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน อยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
SCPL 452
Selected Topics in Plant Science
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite Consent of instructor
การศึกษาเฉพาะหัวข้ อพิเศษเกียวกับวิชาการและเทคโนโลยีด้านพฤกษศาสตร์ ทีนักศึกษาสนใจ
A study on selected topics that are related to the plant science research and technology.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒ – ๓ – ๕)

วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช
วิชาบังคับก่อน SCPL 462
Plant Pathology
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite แบคทีเรี ย รา ไมโครพลาสมา ไส้ เดือนฝอย ไวรัสและสภาพแวดล้ อมทีไม่เหมาะสมทีเป็ นเหตุของโรคพืช วัฏจักร
พาหะและสือการแพร่ ของโรค การป้องกันกําจัดโรคพืช พยาธิสภาพเพือวินิจฉัยโรคและการพิสจู น์โรค การควบคุม
การแพร่ระบาด การออกฝึ กภาคสนาม
Pathogenic organisms, i.e. bacteria, fungi, microplasma, nematodes and virus; and stress conditions
causing diseases in plants. Components of the course include pathogenesis, diagnosis of plant diseases,
disease carriers, and epidemic control. Practical modules and field work.
*วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์สําหรับปริญญาตรี
๓ (๐ – ๙ – ๓)
วิชาบังคับก่อน *SCPL 475 Undergraduate Thesis
3 (0 – 9 – 3)
Prerequisite โครงการวิจยั ในหัวข้ อทางพฤกษศาสตร์ ควบคุมโดยอาจารย์ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ความสามารถของ
นักศึกษาในการวางแผน การลงมือทําการวิจยั พร้ อมรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
Research projects of topics in Plant Science supervised by academic staffs in the Department of
Plant Science. Student’s ability to plan, execute and report on a laboratory investigation.

๕๒

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุม่ วิชาเลือกเสรี
กิต

๖ หน่วย

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรังเศสเบืองต้ น ๑
๓ (๒ – ๒ - ๕)
วิชาบังคับก่อน ARFR 141
Elementary French I
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาฝรังเศสด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียนเบืองต้ น โดยเน้ นการใช้ คําศัพท์พืนฐาน
ทีใช้ ในชีวิตประจําวันและหลักไวยากรณ์เบืองต้ น
Practice in speaking, listening, reading and writing skills, using more advanced French grammatical
structures and vocabulary

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒ – ๒ - ๕)

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญีปุ่ นเบืองต้ น ๑
วิชาบังคับก่อน ARJP 161
Elementary Japanese I
3 (2 – 2 - 5)
Prerequisite เป็ นวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีไม่มีความรู้ภาษาญีปุ่ นมาก่อน ให้ เรี ยนรู้ตวั อักษรฮิรางานะ
และคาตาคานะ ศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้ างภาษาญีปุ่ นขันพืนฐานโดยเน้ นทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ให้ ร้ ู จกั ใช้
คําศัพท์และรูปประโยคทีใช้ ในชีวิตประจําวัน
Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese
grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic
structures used in daily life.
ศศภอ ๒๕๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒ (๒ – ๐ - ๔)
วิชาบังคับก่อน AREN 255 English for Business Affairs
2 (2 – 0 - 4)
Prerequisite การใช้ ภาษาอังกฤษเกียวกับการติดต่อทางธุรกิจในเชิงรูปแบบโครงสร้ าง และคําศัพท์ทางภาษาอังกฤษ การ
สัมภาษณ์ ถาม-ตอบ การเขียนใบสมัครเข้ าทํางาน การพูดในทีสาธารณะ การวิจารณ์ การประเมินผล เป็ นต้ น
Structure and vocabulary of English for business contact, including conversation, interview, letterwriting for job-application, curriculum vita.
๕๓

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
วทคพ ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑
๓ (๒ – ๓ – ๕)
วิชาบังคับก่อน วทคพ ๑๕๕
SCCS 101 Computer Programming I
3 (2 – 3 – 5)
Prerequisite SCCS 155
ความรู้ทวๆ
ั ไปเกียวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เทคนิคการ
แก้ ปัญหาต่าง ๆ การเขียนผังงาน ตัวอย่างของปั ญหาเชิงตัวเลขอัลกอริธึมสําหรับการค้ นหาและการจัดเรี ยงลําดับ
General description of digital computers. Computer programs. Programming languages and
programming. Technique of problem solving. Flow charting. Numerical examples. Algorithms for searching
and sorting.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กลุ่มวิชาพลศึกษาและดนตรี
XXXX xxx
กีฬา/ ดนตรี
วิชาบังคับก่อน XXXX xxx
Sport/ Music
Prerequisite -

๑ (๐ – ๒ - ๑)
1 (0 – 2 - 1)

๑๘. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑๘.๑ การบริหารหลักสูตร
- มีระบบและกลไกในการบริ หารจัดการหลักสูตรให้ มีประสิทธิ ภ าพและสอดคล้ องตามเกณฑ์ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบประสานงานหลักสูตรเพือดําเนินการบริ หารจัดการหลักสูตรให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
- มีการทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรเป็ นระยะ เพือทราบปั ญหาและหาแนวทางแก้ ไขอันจะเป็ น
ผลทําให้ หลักสูตรได้ รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือง
- มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพือนําผลการประเมินไปใช้ ประกอบการปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนในระดับรายวิชาในทุกภาคการศึกษาทีมีการเปิ ดการเรี ยนการสอน
- มีการประเมินระดับภาพรวมของทังหลักสูตร โดยประเมินจากบัณฑิต และจากผู้ประกอบการหรื อ
หน่วยงานทีบัณฑิตทํางานอยู่
๑๘.๒ ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน

๕๔

- มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และสือการเรี ยนการสอนต่าง ๆ และมีการนําเสนอแหล่งเรี ยนรู้ ทีหลากหลาย
ให้ แก่นกั ศึกษา
- มี ระบบสารสนเทศสํา หรั บ นักศึก ษาเพื อใช้ ในการศึก ษา ค้ นคว้ า และวิจัย รวมทังมี ผ้ ูดูแ ลระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร เพือดําเนินการและให้ ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษา และบุคลากร
๑๘.๓ การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
- มีระบบการจัดอาจารย์ ทีปรึ กษาประจํ าตัวนักศึกษาตังแต่นักศึกษาเริ มเข้ าเรี ยนในหลักสูตร โดย
อาจารย์ทีปรึกษาจะเป็ นผู้ดแู ลให้ คําแนะนําทังด้ านการเรี ยนและการดํารงชีวิตในสังคม
- มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษารวมถึงศิษย์เก่า
ของหลักสูตร
๑๘.๔ ความต้ องการของตลาด แรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
- มีการสํารวจการได้ งานทํา การประกอบอาชีพอิสระ การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รวมทังการ
ประเมินผลบัณฑิตทีจบการศึกษาจากหลักสูตร
- มีการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ต่อผลการปฎิบตั ิงานของบัณฑิต
ทีจบการศึกษาจากหลักสูตร
๑๙. การพัฒนาหลักสูตร
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรตามดัชนีบง่ ชีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี
๑๙.๑ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
๑๙.๒ ร้ อยละของอาจารย์ประจําทีมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
๑๙. ๓ กระบวนการเรี ยนรู้ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ และส่งเสริม
ประสบการณ์จริ ง
๑๙. ๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิงสนับสนุนการเรี ยนรู้
๑๙. ๕ ร้ อยละของการได้ งานภายใน ๑ ปี (รวมทังการประกอบอาชีพอิสระ / การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
)
ั ฑิต
๑๙. ๖ ระดับความพึงพอใจของนายจ้ าง / ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ บณ
๒๐. การเปิ ดสอนหลักสูตรนีของมหาวิทยาลัยอืน
มีการเปิ ดสอนหลักสูตรนีใน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๑. ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอืน
หลักสูตรนีมีความร่วมมือกับหน่วยงานอืนทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภาควิชาเคมี

๕๕

- ภาควิชาชีวเคมี
- ภาควิชาชีววิทยา
- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- ภาควิชาเภสัชวิทยา
- ภาควิชาสรี รวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๒๒. ความต้ องการของนักศึกษาทีจบหลักสูตร
ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี สามารถทํางานทังในภาครัฐและเอกชน ในตําแหน่งนักพฤกษศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจยั ในห้ องปฏิบตั ิการและในภาคสนาม ซึงตําแหน่งดังกล่าวกําลังเป็ นทีต้ องการของประเทศใน
ขณะนี นอกจากนีผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนียังสามารถนําความรู้ทีได้ ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวอืน ๆ ได้
อีกด้ วย

๕๖

สาระสําคัญในการปรั บปรุ งแก้ ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

๕๗

การปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่ าวนี ได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมือวันที ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๑
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ อนุมัตกิ ารปรั บปรุ งครั งนีแล้ ว ในคราวประชุมครั งที ๓๙๘
วันที ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐
๓. หลักสูตรปรั บปรุ งแก้ ไขนี เริมใช้ กับนักศึกษา รุ่นปี การศึกษา ๒๕๕๐ ตังแต่ภาคการศึกษาที ๑ ปี การศึกษา
๒๕๕๐ เป็ นต้ นไป
๔. เหตุผลในการปรั บปรุ งแก้ ไข
๔.๑ ตามที มหาวิทยาลัยมหิด ลได้ พิจารณาเห็นว่า หมวดวิชาศึกษาทัวไปสําหรั บหลักสูตรระดับปริ ญ ญาตรี มี
บทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาผู้สําเร็ จการศึกษาให้ เป็ นบัณฑิตทีสมบูรณ์ สามารถนําความรู้ ความสามารถในเชิง
วิชาชีพ หรื อวิชาเฉพาะไปใช้ ให้ เกิดคุณประโยชน์ ได้ อย่างกว้ างขวาง ทังต่อตนเองและส่วนรวม จึงกํ าหนดให้ มีการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั วไปสํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้ ดําเนินการปรับปรุ งตามนโยบายและแนวทางทีกําหนด และให้ เริ มใช้ กับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทกุ หลักสูตรตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็ นต้ นไป
คณะวิทยาศาสตร์ โดยสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จึงได้ จดั ทําปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร์ ตามแนวทางทีมหาวิทยาลัยกําหนด
๔.๒ เพือปรับปรุ งหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี สาขาพฤกษศาสตร์ ให้ มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้ องกับ
สภาพปั จจุบนั ของประเทศ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาเลือกวิชาเรี ยนได้ กว้ างขึนตามความสนใจและความถนัด และรองรับ
ความต้ องการของนักศึกษาสาขาอืนโดยมีการกําหนดให้ มีหมวดวิชาเอกและวิชาโท นอกจากนียังมีการกําหนดให้ มี
หลักสูตรพิสฐิ วิธานสําหรับนักศึกษาทีมีผลการเรี ยนดีและมีจดุ มุง่ หมายทีจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
๕. สาระในการปรั บปรุ งแก้ ไข
๕.๑ ปรั บปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปตามแนวทางทีมหาวิทยาลัยกําหนด กล่าวคือ
• รายวิชาหมวดศึกษาทัวไปทีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๑๖ หน่วยกิต คือ
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
o กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จํานวน ๗ หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
 มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
 มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
 มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)

๕๘

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
o กลุม่ วิชาภาษา จํานวน ๙ หน่วยกิต
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพือการสือสาร
๓ (๒-๒-๕)
ARTH 100 Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถ จากรายวิชา
ต่อไปนี
 ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
AREN 103 English Level 1
3 (2-2-5)
 ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
AREN 104 English Level 2
3 (2-2-5)
 ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
AREN 105 English Level 3
3 (2-2-5)
 ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
AREN 106 English Level 4
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
 ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕
AREN107 English Level 5
3 (2-2-5)
 ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖
๓ (๒-๒-๕)
AREN 108 English Level 6
3 (2-2-5)
• รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวไปทีหลักสูตรกําหนด จํานวน ๑๔ หน่วยกิต คือ
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
o กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จํานวน ๖ หน่วยกิต
 สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SHSS 145 Integrated Social Sciences
3 (3-0-6)
 กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทัวไป
๓ (๓-๐-๖)
MGID 101 Administration and General Management
3 (3-0-6)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
o กลุม่ วิชาภาษา จํานวน ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอีก ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถ จากรายวิชา
ต่อไปนี
 ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
AREN 105 English Level 3
3 (2-2-5)
 ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)

๕๙




AREN 106

English Level 4

ศศภอ ๑๐๗
AREN107
ศศภอ ๑๐๘
AREN 108

ภาษาอังกฤษระดับ ๕
English Level 5
ภาษาอังกฤษระดับ ๖
English Level 6

3 (2-2-5)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

o กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน ๒ หน่วยกิต
 วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์
๒ (๑-๓-๓)
SCPL 285 Plants and People
2 (1-3-3)
๕.๒ ปรั บปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๒.๑ เพิมรายวิชาสําหรับหลักสูตรพิสฐิ วิธาน จํานวน ๑ รายวิชา เพือให้ นกั ศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธานได้
เรี ยนรายวิชาทีเน้ นการทําวิจยั เพิมขึน
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
 วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
๓ (๐-๙-๓)
SCPL 475 Undergraduate Thesis
3 (0-9-3)
๕.๒.๒ ยกเลิกรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
 วทฟส ๑๒๐ ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ ๒
๑ (๐-๓)
SCPY 120 Physics Laboratory II
1 (0-3)
 วทพฤ ๒๘๑ พฤกษศาสตร์ เบืองต้ น
๒ (๒-๐)
SCPL 281 Basic Botany
2 (2-0)
 วทพฤ ๒๘๒ ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ เบืองต้ น
๑ (๐-๓)
SCPL 282 Basic Botany Laboratory
1 (0-3)
๒ (๒-๐)
 วทพฤ ๒๘๓ พฤกษศาสตร์ เบืองต้ น
SCPL 283 Fundamental Botany
2 (2-0)
๕.๒.๓ แก้ ไขชือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา

เดิม
วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์ พืชเบืองต้ น
๓ (๓-๐)
SCPL 221 Introduction to Plant Genetics
3 (3-0)
วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์ พืชขันแนะนํา
๓ (๓-๐-๖)
เปลียนเป็ น
SCPL 221 Introductory Plant Genetics
3 (3-0-6)

เดิม
วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีเบืองต้ น
๓ (๒-๓)
SCPL 442 Introduction to Phytochemistry
3 (2-3)
วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีขนแนะนํ
ั
า
๓ (๒-๓-๕)

เปลียนเป็ น

๖๐

SCPL 442 Introductory Phytochemistry
๕.๒.๔ แก้ ไขชือรายวิชาภาษาไทย จํานวน ๑ รายวิชา


เดิม

วทพฤ ๓๐๑ หลักพฤกษอนุกรมวิธาน
SCPL 301 Principles of Plant Taxonomy
วทพฤ ๓๐๑ หลักอนุกรมวิธานพืช
เปลียนเป็ น
SCPL 301 Principles of Plant Taxonomy
๕.๒.๕ เปลียนแปลงรายวิชาบังคับก่ อน จํานวน ๖ รายวิชา

 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
SCPL 311 Plant Physiology I
จากเดิม คือ
วทพฤ ๓๐๓ หรื อ วทพฤ ๓๐๔
ไม่มีวิชาบังคับก่อน
เปลียนเป็ น
 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๓๒๑ พันธุศาสตร์ ของพืช
SCPL 321 Plant Genetics
จากเดิม คือ
วทชว ๓๔๐
วทพฤ ๒๒๑ หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
เปลียนเป็ น
 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๔๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๒
SCPL 411 Plant Physiology II
จากเดิม คือ
วทพฤ ๓๐๓ หรื อ วทพฤ ๓๐๔
ไม่มีวิชาบังคับก่อน
เปลียนเป็ น
 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พนั ธุศาสตร์
SCPL 421 Cytogenetics
จากเดิม คือ
วทชว ๓๕๑
วิชา วทพฤ ๒๒๑ หรื อ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
เปลียนเป็ น
 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช
SCPL 422 Plant Breeding
จากเดิม คือ
วทชว ๓๔๐
วิชา วทพฤ ๒๒๑ หรื อ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
เปลียนเป็ น
 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลียงเนือเยือและเซลล์พืช
SCPL 441 Plant Tissue and Cell Culture
จากเดิม คือ
วทพฤ ๓๐๓
ไม่มีวิชาบังคับก่อน
เปลียนเป็ น

๖๑

3 (2-3-5)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๔ (๓-๓)
4 (3-3)
๔ (๓-๓-๗)
4 (3-3-7)
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

๓ (๑-๖-๕)
3 (1-6-5)

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)

 วิชาบังคับก่อนของ วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีขนแนะนํ
ั
า
SCPL 442 Introductory Phytochemistry
จากเดิม คือ
ไม่มีวิชาบังคับก่อน
วทพฤ ๓๐๑ หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของผู้สอน
เปลียนเป็ น
๕.๓ การเสนอโปรแกรมพิสฐิ วิธาน
• สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ทีมีผลการเรี ยนดี และมีความประสงค์ทีจะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและ/หรื อเอกภายหลังจากจบหลักสูตรปริญญาตรี แล้ ว โดยลักษณะเด่นของโปรแกรม คือ
เน้ นการทําวิจยั และเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เลือกเรี ยนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
๕.๔ การเสนอวิชาโททางพฤกษศาสตร์
• นักศึกษาสาขาวิชาอืน ๆ สามารถเลือกเรี ยนวิชาทางพฤกษศาสตร์ เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วย
กิต โดยแบ่งเป็ นวิชาเฉพาะบังคับ ๗ หน่วยกิต และวิชาเฉพาะเลือก ๘ หน่วยกิต
• นักศึกษาพฤกษศาสตร์ สามารถเลือกวิชาโทสาขาอืน ๆ โดยต้ องเลือกเรี ยนวิชาในสาขาดังกล่าวไม่
น้ อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดและเงื อนไขของหลักสูตรวิชาโทของแต่ละ
ภาควิชาทีกําหนดไว้ ทังนีการเลือกเรี ยนวิชาโทสาขาใดก็ตาม ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทังภาควิชาต้ น
สังกัด และภาควิชาทีเป็ นเจ้ าของวิชาทีนักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาในกลุม่ วิชาโท

๖๒

ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเก่ า (ปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑) กับหลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักสูตรเก่ า (ปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)
รหัส

วิชา

หน่ วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทัวไป (๓๔ หน่ วยกิต)

หลักสูตรปรั บปรุ ง
รหัส

วิชา

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

๑. หมวดวิชาศึกษาทัวไป (๓๐ หน่ วยกิต)

๑.๑ กลุ่มวิชา
-----

---

---

---

---

---

---

---

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา (๙ หน่ วยกิต)

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (๗ หน่ วยกิต)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนา ๒ (๑ - ๒ - ๓) รายวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษย์
MUGE 101 General Education for Human 2 (1 – 2 - 3)
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือการพัฒนา
๓ (๒ – ๒-๕) รายวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษย์
3 (2 – 2-5)
MUGE 102 Social Studies for Human
Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนา ๒ (๑ – ๒ - ๓) รายวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human 2 (1 – 2 - 3)
Development
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา (๑๕ หน่ วยกิต)
๑.๒.๑ วิชาภาษาไทย (๓ หน่ วยกิต)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ศทภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพือการ ๓ (๒ – ๒ – ๕) รายวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
สือสาร
ARTH 100 Art of Using Thai Language in 3 (2 – 2 – 5)
Communication
๑.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (๑๒ หน่ วยกิต)
ศศภอ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
AREN 103 English Level I
ศศภอ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
AREN 104 English Level II
ศศภอ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
AREN 105 English Level III
ศศภอ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
AREN 106 English Level IV
ศศภอ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕
AREN 107 English Level V
ศศภอ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖
AREN 108 English Level VI

๖๓

๓ (๒ – ๒ - ๕) รายวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕) รายวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕) ตามความสามารถ
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕) ตามความสามารถ
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕) ตามความสามารถ
3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒ – ๒ - ๕) ตามความสามารถ
3 (2 – 2 - 5)

หลักสูตรเก่ า (ปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)
รหัส

วิชา

หน่ วยกิต

หลักสูตรปรั บปรุ ง
รหัส

วิชา

หน่ วยกิต

หมายเหตุ

----วทภอ ๑๓๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขัน ๓ (๒ - ๒) --ยกเลิกการเรี ยน
พืนฐาน ๑
SCLG 131 Introduction University English I3 (2 – 2)
----วทภอ ๑๓๒ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขัน ๓ (๒ - ๒) --ยกเลิกการเรี ยน
พืนฐาน ๒
SCLG 132 Introduction University English 3 (2 – 2)
II
----ยกเลิกการเรี ยน
วทภอ ๑๓๓ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขัน ๓ (๒ - ๒) --พืนฐาน ๓
SCLG 133 Introduction University English 3 (2 – 2)
III
๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (๙ หน่ วย ๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (๖ หน่ วยกิต)
กิต)
สมมน๑๒๓ มนุษยศาสตร์ บรู ณาการ ๑
๓ (๓ – ๐) ------ตัดออก
SHHU 123 Integrated Humanities I
3 (3 – 0)
สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
๓ (๓ – ๐) สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์ บรู ณาการ
๓ (๓ – ๐ – ๖) คงเดิม
SHSS 145 Integrated Social Science
3 (3 – 0) SHSS 145 Integrated Social Science 3 (3 – 0 – 6)
กจสว ๑๐๑ การบริ หารและการจัดการทัวไป ๓ (๓ – ๐) กจสว ๑๐๑ การบริ หารและการจัดการทัวไป ๓ (๓ – ๐ – ๖) คงเดิม
MGID 101 Administration and General 3 (3 – 0) MGID 101 Administration and General 3 (3 – 0 – 6)
Management
Management
๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (๑๔ หน่ วย ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (๒ หน่ วยกิต)
กิต)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ ๑
๑ (๐ – ๓) --ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะบังคับ
----SCPY 110 Physics Laboratory I
1 (0 – 3)
วทฟส ๑๕๑ ฟิ สิกส์ทวไป
ั ๑
๓ (๓ – ๐) --ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะบังคับ
----3 (3 – 0)
SCPY 151 General Physics I
๓ (๓ – ๐) --วทคณ๑๑๓ แคลคูลสั
ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะบังคับ ลดหน่วยกิต
----SCMA 113 Calculus
3 (3 – 0)
และเปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชา
คณิตศาสตร์
วทคณ๑๑๔ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
๓ (๓ – ๐) --ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะบังคับ และเปลียนรหัส
----SCMA 114 Ordinary Differential Equations 3 (3 – 0)
รายวิชาโดยภาควิชาคณิตศาสตร์
วทคม ๑๐๓ เคมีทวไป
ั ๑
๓ (๓ – ๐) --ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะบังคับ ลดหน่วยกิต
----SCCH 103 General Chemistry I
3 (3 – 0)
และเปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชาเคมี
วทคม ๑๐๘ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๑
๑ (๐ – ๓) --ย้ ายไปหมวดวิชาเฉพาะบังคับ
----SCCH 108 Chemistry Laboratory I
1 (0 – 3)
วทพฤ๒๘๕ พืชและมนุษย์
๒ (๒ – ๐ – ๔) ย้ ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะเลือก
------SCPL 285 Plants and People
2 (2 – 0 – 4)

๖๔

หลักสูตรเก่ า (ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)
รหัส

รหัส
วิชา
วทพฤ๒๙๑ นิทศั น์ทางวิทยาศาสตร์
SCPL 291 Scientific Illustration

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
๒ (๑ – ๓ – ๓) วิชาศึกษาทัวไปสําหรับนักศึกษานอก
2 (1 – 3 – 3) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า ๑ หน่ วยกิต)
สมศษ xxx กิจกรรมพลศึกษา
๑ (๐ – ๒)
SHED xxx Physical Education Activity 1 (0 – 2)

---

---

---

ย้ ายไปหมวดวิชาเลือกเสรี

๑.๖ กลุ่มวิชาดนตรี (ไม่ น้อยกว่ า ๑ หน่ วยกิต)
วศสว xxx ดนตรี
๑ (๐ – ๒)
MSID 104 Fundamental of Thai Music 1 (0 – 2)
Performance

---

---

---

ย้ ายไปหมวดวิชาเลือกเสรี

๒. หมวดวิชาเฉพาะ (๙๓ หน่ วยกิต)

๒. หมวดวิชาเฉพาะ (๙๔ หน่ วยกิต)

๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (๗๑ หน่ วยกิต)
วทคม ๑๐๓ เคมีทวไป
ั ๑
๓ (๓ – ๐)
SCCH 103 General Chemistry I
3 (3 – 0)
วทคม ๑๐๘ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๑
๑ (๐ – ๓)
1 (0 – 3)
SCCH 108 Chemistry Laboratory I
วทฟส ๑๕๑ ฟิ สิกส์ทวไป
ั ๑
๓ (๓ – ๐)
SCPY 151 General Physics I
3 (3 – 0)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ ๑
๑ (๐ – ๓)
SCPY 110 Physics Laboratory I
1 (0 – 3)
๓ (๓ – ๐)
วทคณ๑๑๒ แคลคูลสั
SCMA 112 Calculus
3 (3 – 0)

๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (๗๖ หน่ วยกิต)
วทคม ๑๓๓ เคมีทวไป
ั ๑
๒ (๒ – ๐ – ๔) ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป ลดหน่วยกิต
SCCH 133 General Chemistry I
2 (2 – 0 – 4) และเปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชาเคมี
วทคม ๑๐๘ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๑
๑ (๐ – ๓ – ๑) ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป
1 (0 – 3 – 1)
SCCH 108 Chemistry Laboratory I
วทฟส ๑๕๗ ฟิ สิกส์ทวไป
ั ๑
๓ (๓ – ๐ – ๖) ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป และเปลียน
SCPY 157 General Physics I
3 (3 – 0 – 6) รหัสรายวิชาโดยภาควิชาฟิ สิกส์
วทฟส ๑๗๐ ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ ๑
๑ (๐ – ๓ – ๑) ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป และเปลียน
SCPY 170 Physics Laboratory I
1 (0 – 3 – 1) รหัสรายวิชาโดยภาควิชาฟิ สิกส์
วทคณ๑๑๒ แคลคูลสั
๒ (๒ – ๐ – ๔) ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป ลดหน่วยกิต
SCMA 112 Calculus
2 (2 – 0 – 4) และเปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชา
คณิตศาสตร์
วทคณ๑๖๓ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
๓ (๓ – ๐ – ๖) ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป และเปลียน
SCMA 163 Ordinary Differential
3 (3 – 0 – 6) รหัสรายวิชาโดยภาควิชาคณิตศาสตร์
Equations
๒ (๒ – ๐ – ๔) ลดหน่วยกิตและเปลียนรหัสรายวิชาโดย
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทัวไป ๑
SCBI 121 General Biology I
2 (2 – 0 – 4) ภาควิชาชีววิทยา
๑ (๐ – ๓ – ๑) คงเดิม
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I
1 (0 – 3 – 1)
วทคม ๑๓๔ เคมีทวไป
ั ๒
๓ (๓ – ๐ – ๖) เปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชาเคมี
SCCH 134 General Chemistry II
3 (3 – 0 – 6)
วมคม ๑๐๙ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๒
๑ (๐ – ๓ – ๑) คงเดิม
SCCH 109 Chemistry Laboratory II
1 (0 – 3 – 1)
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรี ย์
๓ (๓ – ๐ – ๖) เปลียนรหัสและชือรายวิชาโดยภาควิชาเคมี
SCCH 220 Organic Chemistry
3 (3 – 0 – 6)
วทคม๒๒๙ ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
๑ (๐ – ๓ – ๑) เปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชาเคมี
SCCH 229 Organic Chemistry
1 (0 – 3 – 1)
Laboratory

---

วิชา
---

วทคณ๑๑๔ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 114 Ordinary Differential
Equations
วทชว ๑๐๖ ชีววิทยาทัวไป ๑
SCBI 106 General Biology I
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๑
SCBI 102 Biology Laboratory I
วทคม ๑๐๔ เคมีทวไป
ั ๒
SCCH 104 General Chemistry II
วทคม ๑๐๙ ปฏิบตั ิการเคมีทวไป
ั ๒
SCCH 109 Chemistry Laboratory II
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรี ย์เบืองต้ น
SCCH 121 Basic Organic Chemistry
วทคม ๑๒๘ ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ย์
SCCH 128 Organic Chemistry
Laboratory

หน่ วยกิต

หลักสูตรปรั บปรุ ง

---

๓ (๓ – ๐)
3 (3 – 0)
๓ (๓-๐)
3 (3 -0)
๑ (๐-๓)
1 (0 – 3)
๓ (๓-๐)
3 (3 -0)
๑ (๐-๓)
1 (0 – 3)
๓ (๓-๐)
3 (3 -0)
๑ (๐-๓)
1 (0 – 3)

๖๕

หลักสูตรเก่ า (ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)

หลักสูตรปรั บปรุ ง

รหัส
วิชา
หน่ วยกิต รหัส
วิชา
วทฟส ๑๕๒ฟิ สิกส์ทวไป
ั ๒
๓ (๓-๐) วทฟส๑๕๘ ฟิ สิกส์ทวไป
ั ๒
SCPY 152 General Physics II
3 (3 – 0) SCPY 158 General Physics II
วทฟส ๑๒๐ ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวไป
ั ๒
๑ (๐-๓) ----1 (0 – 3)
SCPY 120 Physics Laboratory II
วทคณ๑๕๐ สถิติเบืองต้ น
๒ (๒-๐) วทคณ๑๘๐ สถิติศาสตร์ ขนแนะนํ
ั
า
SCMA 150 Basic Statistics
2 (2 – 0) SCMA 150 Introduction to Statistics
วทชว ๑๐๘ ชีววิทยาทัวไป ๒
๓ (๓-๐) วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทัวไป ๒
SCBI 108 General Biology II
3 (3 – 0) SCBI 122 General Biology II
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๒ ๑ (๐-๓) วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัวไป ๒
SCBI 104 Biology Laboratory II
1 (0 – 3) SCBI 104 Biology Laboratory II
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีพืนฐาน
๓ (๓-๐) วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
SCBC 203 Basic Biochemistry
3 (3 – 0) SCBC 203 Basic Biochemistry
วทชค ๒๐๔ ชีวเคมีปฏิบตั ิการ
๑ (๐-๓) วทชค ๒๐๔ ปฏิบตั ิการชีวเคมีขนพื
ั นฐาน
1 (0 – 3) SCBC 204 Laboratory Experiments in
SCBC 204 Basic Biochemistry
Laboratory
Basic Biochemistry
๒ (๒-๐) วททช ๒๐๕ หลักการทางกายภาพใน
วททช ๒๐๕ หลักการทางกายภาพใน
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
SCID 205 Physical Principles in Life 2 (2 – 0) SCID 205 Physical Principles in Life
Science
Science
วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล ๔ (๔-๐) วทชว ๒๗๐ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
พืนฐาน
พืนฐาน
SCBI 270 Basic Cell and Molecular 4 (4 – 0) SCBI 270 Basic Cell and Molecular
Biology
Biology
วทชว ๓๑๔ ชีวสถิติ
๓ (๓-๐) ----SCBI 314 Biostatistics
3 (3 – 0)
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง
------SCMA 382 Experimental Design
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาพืนฐาน
๓ (๒-๓) วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาพืนฐาน
SCMI 203 Basic Microbiology
3 (2 – 3) SCMI 203 Basic Microbiology
วทพฤ ๒๒๑พันธุศาสตร์ พืชเบืองต้ น
๓ (๓-๐) วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์ พืชขันแนะนํา
SCPL 221 Introduction to Plant
3 (3 – 0) SCPL 221 Introductory Plant Genetics
Genetics
วทพฤ ๓๐๑ หลักพฤกษอนุกรมวิธาน
๔ (๓-๓) วทพฤ ๓๐๑ หลักอนุกรมวิธานพืช
SCPL 301 Principles of Plant Taxonomy 4 (3 – 3) SCPL 301 Principles of Plant Taxonomy
วทพฤ ๓๐๓สัณฐานวิทยาของพืช
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช
SCPL 303 Plant Morphology
3 (2 – 3) SCPL 303 Plant Morphology
วทพฤ ๓๐๔กายวิภาคของพืช
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๐๔ กายวิภาคของพืช
SCPL 304 Plant Anatomy
3 (2 – 3) SCPL 304 Plant Anatomy

๖๖

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
๓ (๓ – ๐ – ๖) เปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชาฟิ สิกส์
3 (3 – 0 – 6)
ยกเลิก
--๒ (๒ – ๐ – ๔)
2 (2 – 0 – 4)
๓ (๓ – ๐ – ๖)
3 (3 – 0 – 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)
๓ (๓ – ๐ – ๖)
3 (3 – 0 – 6)
๑ (๐ – ๓ – ๑)
1 (0 – 3 – 1)

เปลียนรหัสและชือรายวิชาโดยภาควิชา
คณิตศาสตร์
เปลียนรหัสรายวิชาโดยภาควิชาชีววิทยา
คงเดิม
เปลียนชือรายวิชาโดยภาควิชาชีวเคมี
เปลียนชือรายวิชาโดยภาควิชาชีวเคมี

๒ (๒ – ๐ – ๔) คงเดิม
2 (2 – 0 – 4)
๔ (๔-๐ – ๘)

คงเดิม

4 (4 – 0 – 8)
---

ตัดออก

๓ (๓ – ๐ – ๖) รายวิชาใหม่ แทนรายวิชา วทชว ๓๑๔ ชีวสถิติ
3 (3 – 0 – 6)
๓ (๒-๓ – ๕) คงเดิม
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๓ – ๐ – ๖) เปลียนชือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3 (3 – 0 – 6)
๔ (๓-๓ – ๗)
4 (3 – 3 – 7)
๓ (๒-๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒-๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)

เปลียนชือรายวิชาภาษาไทย
คงเดิม
คงเดิม

หลักสูตรเก่ า (ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)

หลักสูตรปรั บปรุ ง

รหัส
วิชา
หน่ วยกิต รหัส
วิชา
หน่ วยกิต
วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๑
๓ (๒ - ๓ – ๕)
SCPL 311 Plant Physiology I
3 (2 – 3) SCPL 311 Plant Physiology I
3 (2 – 3 – 5)
วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช
๓ (๒ - ๓ – ๕)
3 (2 – 3) SCPL 331 Plant Ecology
3 (2 – 3 – 5)
SCPL 331 Plant Ecology
วทพฤ ๔๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๒
๓ (๒-๓) วทพฤ ๔๑๑ สรี รวิทยาของพืช ๒
๓ (๒ - ๓ – ๕)
SCPL 411 Plant Physiology II
3 (2 – 3) SCPL 411 Plant Physiology II
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๐ - ๙ – ๓)
วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์ ๓ (๐-๙) วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์
SCPL 471 Special Project in Plant
3 (0 – 9 – 3)
3 (0 – 9) SCPL 471 Special Project in Plant
Science
Science
วทพฤ ๔๗๓สัมมนา ๑
๑ (๐-๓) วทพฤ ๔๙๓ สัมมนา ๑
๑ (๐-๓ – ๑)
SCPL 473 Seminar I
1 (0 – 3) SCPL 473 Seminar I
1 (0 – 3 – 1)
๑ (๐-๓) วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒
๑ (๐ - ๓ – ๑)
วทพฤ ๔๗๔สัมมนา ๒
SCPL 474 Seminar II
1 (0 – 3 – 1)
1 (0 – 3) SCPL 474 Seminar II
วทพฤ ๔๙๑ การฝึ กงาน
๑ (๐-๓) วทพฤ ๔๙๑ การฝึ กงาน
๑ (๐ - ๓ – ๑)
SCPL 491 Training
1 (0 – 3) SCPL 491 Training
1 (0 – 3 – 1)
๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ไม่ น้อยกว่ า ๒๒ หน่ วย ๒.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (ไม่ น้อยกว่ า ๑๘ หน่ วยกิต)
กิต)
วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย
๓ (๒-๓) วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่ าย
๓ (๒ - ๓ – ๕)
SCPL 251 Phycology
3 (2 – 3) SCPL 251 Phycology
3 (2 – 3 – 5)
วทพฤ ๒๖๑ พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
๓ (๒-๓) วทพฤ ๒๖๑ พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
๓ (๒ - ๓ – ๕)
SCPL 261 Economic Botany
3 (2 – 3) SCPL 261 Economic Botany
3 (2 – 3 – 5)
ั
ั
๓ (๓ – ๐ - ๖)
วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ ทวไป
๓ (๓-๐) วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ ทวไป
SCPL 286 General Botany
3 (3 – 0 - 6)
3 (3 – 0) SCPL 286 General Botany
วทพฤ๒๙๑ นิทศั น์ทางวิทยาศาสตร์
๒ (๑ - ๓) วทพฤ๒๙๑ นิทศั น์ทางวิทยาศาสตร์
๒ (๑ – ๓ – ๓)
SCPL 291 Scientific Illustration
2 (1 – 3) SCPL 291 Scientific Illustration
2 (1 – 3 – 3)
วทพฤ ๒๘๗ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
๑ (๐-๓) วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
๑ (๐-๓ – ๑)
SCPL 287 General Botany Laboratory 1 (0 – 3) SCPL 287 General Botany Laboratory 1 (0 – 3 – 1)
วทพฤ ๓๒๑ พันธุศาสตร์ ของพืช
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๒๑ พันธุศาสตร์ ของพืช
๓ (๒ - ๓ – ๕)
SCPL 321 Plant Genetics
3 (2 – 3 – 5)
3 (2 – 3) SCPL 321 Plant Genetics
วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา
๓ (๒ - ๓ – ๕)
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา
3 (2 – 3 – 5)
SCPL 351 Mycology
3 (2 – 3) SCPL 351 Mycology
วทพฤ ๓๖๒ไม้ ดอกไม้ ประดับและสวน
๓ (๒-๓) วทพฤ ๓๖๒ ไม้ ดอกไม้ ประดับและสวน
๓ (๒ - ๓ – ๕)
SCPL 362 Ornamental Plants and
3 (2 – 3 – 5)
3 (2 – 3) SCPL 362 Ornamental Plants and
Gardens
Gardens
วทพฤ ๔๑๒เมแทบอลิซมึ ของพืช
๒ (๒-๐) วทพฤ ๔๑๒ เมแทบอลิซมึ ของพืช
๒ (๒ – ๐ - ๔)
SCPL 412 Plant Metabolism
2 (2 – 0) SCPL 412 Plant Metabolism
2 (2 – 0 - 4)

๖๗

หมายเหตุ
ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลียนแปลงรายวิชาบังคับก่อน
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

หลักสูตรเก่ า (ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)
รหัส
วิชา
วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พนั ธุศาสตร์
SCPL 421 Cytogenetics
วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช
SCPL 422 Plant Breeding
วทพฤ ๔๒๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
๑
SCPL 423 Plant Molecular Biology I
วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลียงเนือเยือและ
เซลล์พืช
SCPL 441 Plant Tissue and Cell
Culture
วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีเบืองต้ น
SCPL 442 Introduction to
Phytochemistry
วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช
SCPL 443 Plant Production
Technology
วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้
SCPL 444 Orchid Production
Technolog
วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทาง
พฤกษศาสตร์
SCPL 451 Special Study in Plant
Science
วทพฤ ๔๕๒ หัวข้ อพิเศษทางพฤกษศาสตร์
SCPL 452 Selected Topics in Plant
Science
วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช
SCPL 462 Plant Pathology

หลักสูตรปรั บปรุ ง

หน่ วยกิต รหัส
วิชา
๓ (๒-๓) วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พนั ธุศาสตร์
3 (2 – 3) SCPL 421 Cytogenetics
๓ (๒-๓) วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2 – 3) SCPL 422 Plant Breeding
๓ (๓-๐) วทพฤ ๔๒๓ ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑

หน่ วยกิต
หมายเหตุ
๓ (๒ - ๓ – ๕) เปลียนแปลงรายวิชาบังคับก่อน
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๒ - ๓ – ๕) เปลียนแปลงรายวิชาบังคับก่อน
3 (2 – 3 – 5)
๓ (๓ – ๐ - ๖) คงเดิม

3 (3 – 0) SCPL 423 Plant Molecular Biology I
3 (3 – 0 - 6)
๓ (๑-๖) วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลียงเนือเยือและเซลล์พืช ๓ (๑-๖ - ๔)

เปลียนแปลงรายวิชาบังคับก่อน

3 (1 – 6) SCPL 441 Plant Tissue and Cell Culture 3 (1 – 6 - 4)
ั
า
๓ (๒-๓) วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีขนแนะนํ
3 (2 – 3) SCPL 442 Introductory Phytochemistry

๓ (๒-๓ – ๕)
3 (2 – 3 – 5)

เปลียนชือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และเปลียนแปลงรายวิชาบังคับก่อน

๒ (๒-๐) วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช
๒ (๒ – ๐ - ๔) คงเดิม
2 (2 – 0) SCPL 443 Plant Production Technology 2 (2 – 0 - 4)
๓ (๒-๓) วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้ วยไม้
๓ (๒-๓ – ๕)
3 (2 – 3) SCPL 444 Orchid Production Technology 3 (2 – 3 – 5)

คงเดิม

๒ (๐-๖) วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๒ (๐-๖ - ๒)

คงเดิม

2 (0 - 6) SCPL 451 Special Study in Plant Science 2 (0 – 6 - 2)
๒ (๒-๐) วทพฤ ๔๕๒ หัวข้ อพิเศษทางพฤกษศาสตร์
๒ (๒ – ๐ - ๔) คงเดิม
2 (2 – 0) SCPL 452 Selected Topics in Plant
2 (2 – 0 - 4)
Science
๓ (๒-๓) วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช
๓ (๒-๓ – ๕) คงเดิม
3 (2 – 3 – 5)
3 (2 – 3) SCPL 462 Plant Pathology
๒.๓ วิชาใหม่ ๓ หน่ วยกิต (สําหรั บหลักสูตรพิสิฐวิธาน)

---

---

---

---

---

---

วทพฤ๔๗๕ วิทยานิพนธ์สําหรับปริ ญญาตรี
SCPL 475 Undergraduate Thesis
๒.๔ รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ๓ หน่ วยกิต
หลักสูตรพิสิฐวิธาน)
วทพฤ xxx รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
SCPL xxx Graduate Course

๖๘

๓ (๐ – ๙ – ๓) วิชาใหม่
3 (0 – 9 – 3)
(สําหรั บ
๓ (๐ – ๓ – ๑.๕) วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (0 – 3 – 1.5)

หลักสูตรเก่ า (ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๑)
รหัส

วิชา

หน่ วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่ น้อยกว่ า ๓ หน่ วยกิต)
วทคพ ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐)
๑
SCCS 101 Computer Programming I 3 (3 – 0)
วทภษ
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
๒ (๒-๐)
๔๐๒
SCLG 402 Business English
2 (2 – 0)
วทภษ
ภาษาฝรังเศสเบืองต้ น ๑
๓ (๒-๒)
๑๔๑
SCLG 141 Elementary French I
3 (2 – 2)
วทภษ๑๖๑ ภาษาญีปุ่ นระดับต้ น ๑
๓ (๒-๒)
SCLG 161 Elementary Japanese I
3 (2 – 2)
-------

หลักสูตรปรั บปรุ ง
รหัส

วิชา

หน่ วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่ น้อยกว่ า ๖ หน่ วยกิต)
วทคพ ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑ ๓ (๓-๐ - ๖)
SCCS 101 Computer Programming I
ศศภอ๒๕๕ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 (3 – 0 - 6)
๓(๒-๒ - ๕)

AREN 255 English for Business Affairs
ศศภศ๑๔๑ ภาษาฝรังเศสเบืองต้ น ๑

3 (2 – 2 - 5)
๓(๒-๒ - ๕)

ARFR 141
ศศภญ๑๖๑
ARJP 161
XXX xxx
XXX xxx

3 (2 – 2 - 5)
๓ (๒-๒ - ๕)
3 (2 – 2 - 5)
๑ (๐-๒ - ๑)
1 (0 – 2 - 1)

Elementary French I
ภาษาญีปุ่ นระดับต้ น ๑
Elementary Japanese I
กีฬา/ ดนตรี
Sport/ Music

๖๙

หมายเหตุ
คงเดิม

เปลียนรหัสและชือรายวิชาโดยคณะศิลป
ศาสตร์
เปลียนรหัสรายวิชาโดยคณะศิลปศาสตร์

เปลียนรหัสรายวิชาโดยคณะศิลปศาสตร์
ย้ ายมาจากหมวดวิชาศึกษาทัวไป

โครงสร้ างหลักสูตรภายหลังการปรั บปรุ ง เมือเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี

หมวดวิชา

ศึกษาทัวไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี

จํานวนหน่ วยกิต
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ก่ อนปรั บปรุ ง
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘
ไม่น้อยกว่า ๓๐
ไม่น้อยกว่า ๘๔
ไม่น้อยกว่า ๖

๓๔
๙๐
๖
๑๓๐

รวม

หลังปรั บปรุ ง
หลักสูตร หลักสูตร
ปกติ
พิสฐิ วิธาน
๓๐
๙๔
๖
๑๓๐

โครงสร้ างของหลักสูตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่ า
(ก) หมวดวิชาศึกษาทัวไป ไม่ น้อยกว่ า
รายวิชาตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
รายวิชาตามทีหลักสูตรกําหนด
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า
- กลุม่ วิชาเฉพาะบังคับ
- กลุม่ วิชาเฉพาะเลือก
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

๗๐

หลักสูตรปกติ
๑๓๐

หลักสูตรพิสิฐวิธาน
๑๓๖

๓๐

๓๐

๗
๙

๗
๙

๖
๖
๒
๙๔
๗๖
๑๘
๖

๖
๖
๒
๑๐๐
๗๙
๒๑
๖

๓๐
๑๐๐
๖
๑๓๖

ภาคผนวก
รายละเอียดเกียวกับอาจารย์ ประจํา

๗๑

๑.

นาง งามนิจ ชืนบุญงาม
วท.บ. (เคมีชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัด
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยทีสนใจ In vitro collection and propagation of wild and cultivated plant of Zingiberaceae
and Carnivorus
In vitro propagation and improvement of amaryllis, zephyrlily, kiwi and banana
Role of plant growth regulators on carbohydrate to improve plant growth and
development

ชือ – สกุล
คุณวุฒิ

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
๑.
Chuenboonngarm N, Juntawong N, Engkagul A, Arirob W, Peyachoknakul S. Changing in
TSS, TA and sugar contents, and sucrose synthase activity in ethephon treated ‘pattavia’
pineapple fruit. KU J. In press. 2007.
๒.
Chuenboonngarm N. Effect of ethephon on fruit quality and sucrose synthase activity in
pattavia pineapple [Ananas comosus (L.) Merr.]. Kasetsart University. Ph.D. Thesis. 2006.
๓
Chuenboonngarm N, Charoonsote S, Bhamarapravati S. Effect of BA and 2iP on shoot
proliferation and somaclonal variation of Gardenia jasminoides Ellis in vitro culture, Sci Asia.
2001; 27(3): 137-141.
๔.
Chuenboonngarm N, Leelamaneepong S. Effect of 6-benzyladenine on shoot tips and
lateral buds of Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith, Srinakharinwirot Univ Sci J 2000; 16(2):
84-90.
๕.
Luangratanacharoen N. Embryogenesis and organogenesis of Beucea javanica (L.) Merr.
And its relationship to secondary metabolite production. Mahidol University. MSc. Thesis.
1991.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ภาระงานสอน
วทพฤ ๒๘๖
วทพฤ ๒๘๗
วทพฤ ๓๑๑
วทพฤ ๔๑๒
วทพฤ ๔๔๑
วทพฤ ๔๕๑
วทพฤ ๔๗๑
วทพฤ ๔๗๓

พฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
สรี รวิทยาของพืช ๑
เมแทบอลิซมึ ของพืช
การเพาะเลียงเนือเยือและเซลล์พืช
การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์
โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์
สัมมนา ๑
๗๒

๙.
๑๐.

วทพฤ ๔๗๔
วทพฤ ๔๗๕

สัมมนา ๒
วิทยานิพนธ์สําหรับปริญญาตรี

๗๓

๒.

นาง ทยา เจนจิตติกลุ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังกัด
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยทีสนใจ Plant Taxonomy : Zingiberaceae, Lowiaceae, Orchidaceae
ชือ – สกุล
คุณวุฒิ

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
๑.
Maknoi C, Jenjittikul T. A New species of Curcuma L. (Zingiberaceae) from Southeast Asia.
Gardens’ Bull Singapore 2006; 58: 41-6.
๒.
Techaprasan J, Ngamriabsakul C, Klinbunga S, Chusacultlanachai S, Jenjittikul T. Genetic
variation and species identification of Thai Boesenbergia (Zingiberaceae) analyzed by
chloroplast DNA polymorphism. J Biochem Mol Biol 2006; 39: 361-70.
๓.
Prathanturarug S, Angsumalee D, Ponsiri N, Suwacharangoon S, Jenjittikul T. In vitro
propagation of Zingiber petiolatum (Holttum) I. Theilade, a rare Zingiberaceous plant from
Thailand. In Vitro Cell Dev Biol Plant 2004; 40: 317-20.
๔.
Larsen K, Jenjittikul T. A new species of Caulokaempferia (Zingiberaceae) from Laos.
Edinburgh J Bot 2003; 60: 509-12.
๕.
Jenjittikul T, Larsen K. Orchidantha foetida (Lowiaceae) a new species from Thailand. Nord
J Bot 2002; 22: 405-408.
๖.
Saensouk S, Jenjittikul T. Kaempferia grandifolia sp. nov. (Zingiberaceae) a new species
from Thailand. Nord J Bot 2001; 21(2): 139-42.
๗.
Jenjittikul T, Larsen K. Kaempferia candida Wall. (Zingiberaceae) a new record for Thailand.
Thai For Bull (Bot) 2000; 28: 45-9.
ภาระงานสอน
๑.
วทพฤ ๒๘๖
๒.
วทพฤ ๒๘๗
๓.
วทพฤ ๓๐๑
๔.
วทพฤ ๓๐๓
๕.
วทพฤ ๓๐๔
๖.
วทพฤ ๔๕๑
๗.
วทพฤ ๔๗๑
๘.
วทพฤ ๔๗๓
๙.
วทพฤ ๔๗๔
๑๐. วทพฤ ๔๗๕

พฤกษศาสตร์ ทวไป
ั
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