ื
1 ชอหล
ักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
ื
2 ชอปริ
ญญา
ชือเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช)
ชือย่อ : วท.ม. (วิทยาการพืช)
3 หน่วยงานร ับผิดชอบ
3.1 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ปร ัชญาและว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
4.1 หล ักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ นประเทศในพืนทีป่ าฝนเขตร ้อนทีอุดมไปด ้วยความหลากหลายทาง ชีวภาพของพืช แต่ยงั ขาด
ข ้อมูลองค์ความรู ้ด ้านวิทยาการพืชสาขาต่างๆ ได ้แก่ อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา พฤกษศาสตร์พนบ
ื ้าน
เทคโนโลยีชวี ภาพ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็ นต ้น นอกจากนียังขาดการจัดการทีเป็ นระบบ และบุคลากรทีมี
ความรู ้ความสามารถทันต่อวิทยาการทีก ้าวหน ้าไปอย่างมากใน ทศวรรษทีผ่านมาทําให ้การใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพืชเป็ นไปอย่างไม่คุ ้มค่า จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต ้องเร่งผลิตบุคลากรทีมีความรู ้ในสาขาวิทยา การ
ด ้านพืชและสมุนไพรเพือสามารถนํ าทรัพยากรพืชเหล่านีมาใช ้ให ้เป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ
4.2 ปร ัชญาของหล ักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช เป็ นหลักสูตรทีมุง่ สร ้างบุคลากรระดับปริญญาของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทีมี ความรู ้ความสามารถในสาขาวิทยาการพืชหรือเภสัชพฤกษศาสตร์ทเกี
ี ยวกับวิทยา การด ้านพืช
สมุนไพร สามารถเรียนรู ้ วิเคราะห์ และแก ้ไขปั ญหาได ้ด ้วยตนเอง เพือนํ าความรู ้ทางวิทยาการพืชมาประยุกต์ใช ้ให ้
สอดคล ้องกับสภาพความต ้องการ ของประเทศ
4.3 ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
เพือผลิตบุคลากรทีมีความรู ้ในด ้านวิทยาการพืช ซึงมีความสามารถสูงสามารถนํ าความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในวิชาชีพได ้
รวมทังมีความสามารถในการสร ้างสรรค์จรรโลงความก ้าวหน ้าทางวิชาการได ้อย่าง ต่อเนือง และมีคณ
ุ ภาพเป็ น
มาตรฐานสากล ให ้แก่สถาบันการศึกษาวิจัยและหน่วยงาน ทังของรัฐและเอกชน และมีความสามารถทีจะศึกษาต่อ
ื
ของความเป็ นมนุษย์ท ี
ในระดับสูงได ้ ทังนีผู ้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีจะต ้องพร ้อมด ้วยคุณธรรมและมีพนฐาน
มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ
่ สังคมประชาชาติ
5 กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2547 เป็ นต ้นไป
ึ ษา
6 คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ เช่น พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาทีเกียวข ้อง
6.2 ได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 2.50
6.3 ผู ้ทีมีคณ
ุ สมบัตน
ิ อกเหนือจากเกณฑ์ดงั กล่าวอาจได ้รับการพิจารณาคัดเลือกให ้ สมัครเข ้าศึกษาตามดุลย
ั ฑิตวิทยาลัย
พินจ
ิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบณ
ึ ษา
7 การค ัดเลือกผูเ้ ข้าศก
ใช ้วิธก
ี ารสอบข ้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาคัดเลือกผู ้เข ้าศึกษาขันสุดท ้ายให ้อยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ึ ษา
8 ระบบการศก
8.1 ใช ้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
8.2 การคิดจํานวนหน่วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใช ้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปั ญหาไม่น ้อยกว่า 15 ชัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให ้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วย
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบต
ั ิ ทีใช ้เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น ้อยกว่า 30 ชัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให ้มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึ กงานหรือการฝึ กภาคสนาม ทีใช ้เวลาฝึ กไม่น ้อยกว่า 45 ชัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให ้มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิต

8.2.4 วิทยานิพนธ์ ทีใช ้เวลาศึกษาค ้นคว ้าไม่น ้อยกว่า 45 ชัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให ้มีคา่ เท่ากับ 1
หน่วยกิต
9 ภาษา
ใช ้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเขียนวิทยานิพนธ์
ึ ษา
10 ระยะเวลาการศก
ระยะเวลาทีใช ้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
11 การลงทะเบียนเรียน
11.1 นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time)
11.2 จํานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียน ไม่น ้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ หรือตามคําแนะนํ าของอาจารย์ทปรึ
ี กษา
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
12.1 การวัดผลการวัดผลเป็ นไปตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด ้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
12.2 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
12.2.1 ต ้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร ้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น ้อยกว่า 25 หน่วยกิต
และทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิตทีต ้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น ้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
ต ้องได ้แต ้มระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตํากว่า 3.00
12.2.3 ต ้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันอืนที
บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง หรือมีคะแนน TOEFL ตังแต่ 500 คะแนนขึนไป
12.2.4 ต ้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขันสุดท ้าย ตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด ้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13 อาจารย์ประจํา

ดูรายละเอียด...

14 อาจารย์พเิ ศษ

ดูรายละเอียด...

ึ ษา
15 จํานวนน ักศก
ปี การศึกษา
จํานวนทีคาดว่าจะจบ
จํานวนสะสม
จํานวนทีคาดว่าจะจบ

2004
15
-

2005
15
30
15

2006
20
35
15

2007
20
40
20

2008
20
40
20

16 สถานที และอุปกรณ์การสอน
16.1 สถานทีใช ้ ตึกชีววิทยาใหม่ ชันที 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สวนสมุนไพรสิรรี ก
ุ ขชาติ และเรือนเพาะชําของโครงการวิจัยชีววิทยาการขยายพันธุพ
์ ช
ื
เศรษฐกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.2 อุปกรณ์การสอนและการวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 ห้องสมุด
นักศึกษาสามารถศึกษาค ้นคว ้าความรู ้ประกอบการศึกษาจากเอกสาร ตํารา วารสาร และระบบสารสนเทศทันสมัย
ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ห ้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ณ พญาไท ซึงมี
หนังสือ ตํารา วารสาร และสิงพิมพ์ทเกี
ี ยวข ้องกับสาชาวิทยาศาสตร์ ประมาณ 25,000 เล่ม (วารสารประมาณ
1,900 รายการ) นอกจากนียังสามารถใช ้ห ้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ ซึงมีหนังสือ ตํารา และ
สิงพิมพ์ประมาณ 21,000 รายการ วารสาร 500 รายการ และสิงพิมพ์อนๆ
ื 7,400 รายการ และสํานักงานข ้อมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ห ้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ห ้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล และห ้องสมุดของสถาบันอืนๆ ทีเกียวข ้อง นักศึกษาสามารถหาข ้อมูลวิชาการได ้โดยตรงจากไมโครฟิ ลม
์
และคอมพิวเตอร์ในห ้อง สมุดหรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึงมีระบบซีดรี อมฐานข ้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และระบบอินเตอร์เนต ตลอดจนการใช ้ระบบสือสารสนเทศในการค ้นคว ้าและสืบค ้นข ้อมูล
18. งบประมาณ
ค่าใช ้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณ 150,000 บาท/คน/ปี

