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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

---------------------------- 
 

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑. ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Plant Science 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) 
  ช่ือย่อ :  วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Science (Plant Science) 
  ช่ือย่อ : B.Sc. (Plant Science) 

๓. วิชาเอก ไม่มี 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
• จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
• จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

แบบพิสิฐวิธาน  
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๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ หลักสูตรย่อย คือ 
  ๕.๒.๑. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

เป็นแผนการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขา และกลุ่มวิชาเลือกตามท่ีหลักสูตรก าหนด และนักศึกษา
จะต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมก่อนจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 ๕.๒.๒. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

เป็นแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ท่ีมีผลการเรียนดี และมีความ
ประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือเอกภายหลังจากจบหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ลักษณะเด่นของ
หลักสูตรคือ เน้นการท าวิจัยและมีโอกาสเลือกเรียนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาในหมวด
ศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขา และกลุ่มวิชาเลือกตามท่ีหลักสูตรก าหนด เช่นเดียวกับนักศึกษาใน
หลักสูตรปกติ และจะต้องเลือกเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรีจ านวน ๓ หน่วยกิตและรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช จ านวน ๓ หน่วยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกเข้าหลักสูตรนี้โดยสมัครใจ ภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก่อนเปิด
เรียนภาคต้นของปีการศึกษาท่ี ๓ โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมท้ังก่อนเลือกเข้าหลักสูตร 
และเมื่อจบหลักสูตรแล้วไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ มิฉะนั้นจะเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ (หลักสูตรปกติ) 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้ดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๒ เริ่มใช้ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาหลักสูตร

นี้ ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณารับรอง

หลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมือ่วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๕ คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๕๓๓ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
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๘.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ 
๘.๑ สายงานด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ อาจารย์สอนพิเศษ และนักวิชาการ  
๘.๒ สายงานด้านวิจัย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงาน
ราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต่าง ๆ และในภาคอุตสาหกรรม 
๘.๓ สายงานด้านบริการข้อมูล เช่น ท่ีปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในบริษัทเอกชน มัคคุเทศก์ด้านนิเวศวิทยา 
และส่ิงแวดล้อม นักข่าว นักเขียนสารคดี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 
๘.๔   ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ เช่น ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผักเพื่อการส่งออก เป็นต้น 
 

 ๙.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ภายใน ๕ ปี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนง่

ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ป ี

๑ ดร. ทยา เจนจิตติกุล  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๐๗-๐๐๖๒x-
xxx 

ผศ. วท.ด. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๔๖ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๓๓ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๓๐ 

Nopporncharoenkul N, 
Jenjittikul T. Kaempferia 
noctiflora (Zingiberaceae), a 
new species from Northern 
Thailand.  Phytotaxa.  2017; 
316(1): 067-72. 

๒ ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๔๐๕-๐๐๑๓x-xxx  
 

รศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๑ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๖ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๓ 

Punwong P, Juprasong Y, 
Traiperm P. Effects of an oil 
spill on the leaf anatomical 
characteristics of a beach plant 
(Terminalia catappa L.). 
Environmental Science 
Pollution Research. 2017; 24: 
21821–8. 

๓ ดร. พนิดา คงสวัสด์ิวร
กุล  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๒๒-๐๒๐๔x-
xxx 
 

ผศ. Diplôme de Docteur (Biologie 
Intégrative) Université 
Montpellier II, สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส: ๒๕๔๖ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๐ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

Sraphet S, Ponsit T, Suksee N, 
Smith DR, Triwitayakorn K, 
Kongsawadworakul P. Genetic 
linkage map of cassava (Manihot 
esculenta Crantz) based on 
rubber tree and cassava simple 
sequence repeat markers. 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนง่

ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ป ี

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗ Journal of Crop Improvement. 
2016; 30(5): 552-61. 

๔ ดร. วิษุวัต สงนวล  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๙๐๐๑-๐๐๐๓x-xxx 
 

ผศ. Ph.D. (Genetics) Harvard 
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา: 
๒๕๕๒ 
B.S. (Biology) Duke University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา: ๒๕๔๕ 

Yoodee S, Kobayashi Y, 
Songnuan W, Boonchird C, 
Thitamadee S, Kobayashi I, 
Narangajavana J. 
Phytohormone priming 
elevates the accumulation of 
defense-related gene 
transcripts and enhances 
bacterial blight disease 
resistance in cassava. Plant 
Physiology and Biochemistry. 
2018 Jan; 122: 65–7. 

๕ ดร. ศศิวิมล แสวงผล  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๓x-
xxx 

ผศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๐ 
M.S. (Horticulture) University 
of Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา: 
๒๕๓๔ 
วท.บ. เกียรตินิยม (พฤกษศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๑ 

Traiperm P, Chow J, Nopun P, 
Staples G, Swangpol SC. 
Identification among 
morphologically similar 
Argyreia (Convolvulaceae) 
based on leaf anatomy and 
phenetic analyses. Botanical 
Studies. 2017; 58: 25. 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ๑๑.๑.๑ รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อม



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๕ 
 

ในการสร้างบุคลากรและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพจ านวนมากเพื่อให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว 
  ๑๑.๑.๒ มีการก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
  ๑๑.๑.๓ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อให้เกิดการ
แข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ท าให้ภาควิชาพฤกษศาสตร์มีนโยบายในการปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแข่งขันและออกสู่
ตลาดแรงงานในระดับอาเซียน 
  ๑๑.๑.๔ ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต้อง
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานการส ารวจและจัดท าทะเบียนทรัพยากรชีวภาพ และการศึกษาวิจัยทาง
อนุกรมวิธาน รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จัดท าชุดการวิจัย
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้มีการน างานวิจัยท่ีมีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรท่ีเป็นยาและเครื่องส าอางท่ีมีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด เช่ือมโยงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพใหม่ท่ีมีนวัตกรรมและมีมูลค่าสูง จ าเป็นต้องผลิตนักวิชาการเพื่อปฏิบัติงานขับเคล่ือน
นโยบายดังกล่าว  
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ๑๑.๒.๑ เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นยุคของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ท าให้เกิดปัญหาด้านภัย
คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ จึงต้องปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ 
  ๑๑.๒.๒ ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงของกระแสวัฒนธรรม โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับ
กระแสวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน จึงต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ียังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้าสู่กระแสการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมโดยใช้วิจารณญาณในการรับรู้
ข้อมูลจากพื้นฐานการศึกษา 
  ๑๑.๒.๓ สังคมโลกปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในทุกรูปแบบ ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องมีพื้นฐานความรู้
ท่ีเพียงพอต่อการแข่งขัน มีทักษะการท างานกลุ่ม และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 ด้วยผลกระทบของกระแสการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังท่ีระบุในข้อ ๑๑ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ให้มีความทันสมัย รองรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในยุค
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายวิชาเฉพาะด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ท่ีประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนหมวดวิชาเฉพาะเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรีได้ตามความสนใจ เช่น กลุ่มรายวิชาสรีรวิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา พฤกษศาสตร์เชิงประยุกต์ เป็นต้น การเรียนการสอนในหลักสูตร
มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกทักษะการวิจัย เพื่อให้ได้
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บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 

 ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ในปัจจุบัน การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของ
คุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งสร้าง
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล จึงมีความจ าเป็นท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ 
จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบ outcome-based education ครอบคลุมท้ัง generic competence และ 
subject-specific competence มีความทันสมัย เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันในยุคปัจจุบันและอนาคต และ
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Graduate Attributes) ๔ ด้าน 
ได้แก่ 

๑.  T-shaped breadth & depth: mastery in core & key contents 
๒.  Globally talented 
๓. Social contributing 
๔. Entrepreneurially minded 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงในตารางภาคผนวก ๒.๒ หน้า ๙๕   

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
๑๓.๑  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(๑)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 - จัดสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  

- จัดสอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์   ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development  
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(๒)  กลุ่มวิชาภาษา จัดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือ คณะอื่นๆ ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2  
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3  
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔   ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication  
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ   ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English  
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารตามสถานการณ์ ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 341 Situational-based Communicative English  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ จัดสอนโดยภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 118 Calculus  
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 168 Ordinary Differential Equations   
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 180 Introduction to Statistics  
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓(๓-๐-๖) 
SCMA 382 Experimental Design  
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑   ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I  
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒   ๑(๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology Laboratory II  
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาท่ัวไป ๑  ๒(๒-๐-๔) 
SCBI 121 General Biology I  
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วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาท่ัวไป ๒  ๓(๓-๐-๖) 
SCBI 122 General Biology II  
วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป ๑  ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry I  
วทคม ๑๐๔ เคมีท่ัวไป ๒   ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II  
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๑(๐-๓-๑) 
SCCH 107 General Chemistry Laboratory   
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑   ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 157 Physics I  
วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒   ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 158 Physics II  
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น  ๑(๐-๓-๑) 
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory  
วทคม ๒๒๐  เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖)  
SCCH 220  Organic Chemistry  
วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๑(๐-๓-๑)  
SCCH 229  Organic Chemistry Laboratory  
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น ๓(๒-๓-๕) 
SCMI 203 Basic Microbiology  
วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบ้ืองต้น ๓(๓-๐-๖) 
SCBC 203  Basic Biochemistry  
วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต้น ๑(๐-๓-๑)  
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory  
วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒(๒-๐-๔)  
SCBC 205 Physical Principles in Life Science  

 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี รวมจ านวน ๖ หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ซึ่งขึ้นกับความสนใจของ
นักศึกษา 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนจากสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะและภาควิชา
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑๑ รายวิชา  

วทพฤ ๒๘๕  พืชและมนุษย์ ๒ (๑–๓-๓) 
SCPL 285 Plants and People  
วทพฤ ๒๘๖  พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 286  General Botany  
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วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPL 287 General Botany Laboratory  
วทพฤ ๒๙๑  นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๓-๓) 
SCPL 291  Scientific Illustration  
วทพฤ ๓๖๑ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 361 Economic Botany  
วทพฤ ๓๖๒ ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 362  Ornamental Plants and Gardens  
วทพฤ ๓๗๒   ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 372  Academic Skills in Scientific Research  
วทพฤ ๓๙๑ การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑–๒–๓) 
SCPL 391 Science Communication  
วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 422  Plant Breeding   
วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช  ๒ (๒-๐-๔) 
SCPL 443 Plant Production Technology  
วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้          ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 444  Orchid Production Technology  

 
  ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
  ๑๓.๓.๑ มอบหมายผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 
  ๑๓.๓.๒ มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดท่ี ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  ๒๕๖๑ มุ่งสร้างบัณฑิต
ท่ีมีความรู้พื้นฐานและทักษะทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถบูรณาการความรู้ ท่ีได้รับและน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศ มีเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพตามสายงานท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นพลเมืองของประเทศท่ีมีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม และมีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ท่ีมุ่งท า
คุณประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีก าหนดไว้ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ” โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ในขณะท่ีอาจารย์ปรับ
บทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุนและจัดเตรียมกิจกรรมท่ีท้าทายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้  
๑) มีความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล วิวัฒนาการ การอนุรักษ์และ
ปรับปรุงพันธุ์ และสามารถน าความรู้พื้นฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานทดลองทางพฤกษศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีศักยภาพด้านการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๓) ส่ือสารและท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๕) มีเจตคติท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีนอกจากจะมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในรายวิชาท่ีมุ่งเน้นความเข้มข้นทางวิชาการ รวมท้ัง
สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมากข้ึน 
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๑.๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

PLOs SubPLOs 
PLO1 แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ได้อย่าง
มี ระบ บ  โดย ใช้ ค วาม รู้ พื้ น ฐ าน ท าง
พฤกษศาสตร์ ท่ีครอบคลุมกายวิภาค
ศาสตร์  สัณ ฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
สรี รวิท ย า  นิ เวศวิ ท ยา  พั น ธุศ าสตร์ 
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล การ
อนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
1.2 สืบค้น และตรวจสอบข้อมูลท่ีทันสมัยทางพฤกษศาสตร์จาก
แหล่งต่าง ๆ  
1.3 คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
และสาชาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท่ีรับมาได้อย่างมีเหตุผล 
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทางสถิติ 
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 
1.5 แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ด้วยความรับผิดชอบทางวิชาการ
และความซื่อสัตย์ 

PLO2 ท าการทดลองโดยใช้ เครื่องมือ 
อุ ป ก ร ณ์  วั ส ดุ แ ล ะ ส า ร เค มี ท า ง
วิท ยาศาสตร์  เพื่ อ งานวิชาก ารด้ าน
พฤกษศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าตาม
วัตถุประสงค์ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

2.1 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 
และแปลผลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
2.2 ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบช้ินงานวิจัย
เบ้ืองต้นท่ีมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษาได้ถูกต้องและเช่ือมโยงกับ
โจทย์วิจัยท่ีต้ังไว้ 

PLO3 สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

3.1 ต้ังสมมติฐาน ออกแบบ ท า และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดลองตามหลักการทางพฤกษศาสตร์และส ถิติ  อภิปราย
ผลการวิจัยได้ 
3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการวิจัยทางพฤกษศาสตร์และ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตอบปัญหางานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ได้ 
3.3 ผลิตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

PLO4 สื่อสารความรู้ทางพฤกษศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ท่ัวไป โดยใช้ทักษะ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน 
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือ

4.1 มีทักษะการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ั วไป ได้ ท้ั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
4.2 น าเสนอข้อมูลจากการประมวลความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 
อาจารย์ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และบุคคลท่ัวไป 
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
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ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
PLO5 ท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าท่ี
นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์อย่าง
เหมาะสม และยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

5.1 ท า งานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ ในฐานะ นัก วิท ยาศาสตร์ ด้ าน
พฤกษศาสตร์ โดยแสดงความเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม และใช้
บทบาทความเป็นผู้น าท่ีเหมาะสม 
5.2 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมและองค์กร 

PLO6* ส ร้ า งส รร ค์ แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ล
งานวิจั ยหรือผลงานทางวิชาการทาง
พฤกษศาสตร์โดยผสมผสาน/บูรณาการ
หลักการความรู้ ข้ันพื้ นฐานของระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า เพื่ อ ก า รส ร้ า งส ร ร ค์
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้เป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติ 

6.1 ประยุกต์ใช้หลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษา
ทางพฤกษศาสตร์เพื่อการต่อยอดการออกแบบ วิเคราะห์และการ
แปลผลงานวิจัย 
6.2 สร้างสรรค์และประเมินคุณภาพด้านความรู้  หลักการทาง
พฤกษศาสตร์ เข้ากับการวางแผนการด าเนินการวิจัยตามระดับ
มาตรฐานสากล 

*PLO เพิ่มเติมส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

๒.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนและการประเมินให้
ทันสมัยสอดคล้องกับกระแส
การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบูร
ณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เป็ น ไปตามมาตรฐาน ท่ี  สกอ . 
ก าหนด 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

๒. ติดตาม ประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

๒. รายงานผลการประเมินภาพรวม
หลักสูตรโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

๒. พัฒนาบุคลากร ๑. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัด
และประเมินผล 

๑. อาจารย์มีความสามารถในการวัด
และประเมินผลการสอน 
 

๒. สนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย 
เข้าร่วมและ/หรือน าเสนอผลงานใน
ท่ีประชุมวิชาการต่าง ๆ โดย
ภาควิชาฯให้การสนับสนุนในด้าน
อุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุน
เพื่อเข้าร่วมและ/หรือน าเสนอ
ผลงาน 

๒. จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอใน
การประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ และ/หรือจ านวน
บทความวิจัยท่ีได้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๔ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๓. สนับสนุนการบริการวิชาการแก่
บุคคลและหน่วยงานภายนอก 

๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการและผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

๓. พัฒนานักศึกษา 
 

๑. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีดี 
 

๑. จ านวนวิชาท่ีมีการสอนโดยใช้ส่ือ
การสอน PowerPoint เป็น
ภาษาอังกฤษ และจ านวนวิชาท่ีมีการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีการ
น าเสนอการวิเคราะห์บทความ 
วารสาร วิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ 

 ๒. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

๒. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการของ
นักศึกษา 

 ๓. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการ
ท าวิจัย 
๔. ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
ส่ือสารถ่ายทอดความรู้และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

๓. จ านวนวิชาท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา
ฝึกทักษะการท าวิจัย 
๔. จ านวนกิจกรรมและรายวิชาท่ี
ส่งเสริมให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้
และน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 

 ๕. ส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษย
สัมพันธ์ มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ร่วมงานท่ีดี 

๕. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ ฝึกความ
เป็นผู้น าและผู้ร่วมงานท่ีดี 

 ๖. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรม 
๗. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้สถิติใน
การท าวิจัย 

๖. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
๗. จ านวนวิชาท่ีมีการสอนสถิติเพื่อ
ใช้ในการท าวิจัย 
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๑๕ 
 

หมวดท่ี ๓    
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๑-๗) และ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในรายวิชาท่ีมีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ 
F ในภาคต้นหรือภาคปลาย หรือรวมกันต้ังแต่ ๑๕ คนขึ้นไป 

การจัดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ระยะเวลาของการจัดการศึกษาจ านวน ๗ สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนระยะเวลาศึกษาเทียบเท่าภาคการศึกษาปกติ 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

-ไม่มี- 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ เปิดช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ เปิดช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เปิดช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 

 ท้ังนี้อาจมีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติท่ัวไป และ

คุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และ/หรือ 
ระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมท้ังตามระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของการรับผู้
เข้าศึกษากรณีพิเศษท่ีผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว 

๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ โดย (๑) ผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ (๒) 
ผ่านการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (พสวท.) หรือโครงการอื่น ในลักษณะเดียวกัน หรือ (๓) ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีพิ เศษท่ี
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๑๖ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด หรือ (๔) เป็นผู้ท่ีอยู่ในโครงการ พสวท. และจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๒.๓ นักศึกษาตามข้อ ๒.๒.๒ ท่ีประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เมื่อสอบได้ผ่านช้ันปีท่ี 
๑ แล้วต้องผ่านการคัดเลือกอีกครั้งตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๒.๔  นักศึกษาท่ีเข้าสาขาวิชาพฤกษศาสตร์แล้ว สามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการแบบพิสิฐวิธานได้ โดยนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ จากระบบ ๔ คะแนนหรือ
เทียบเท่า เมื่อส้ิน ๔ ภาคการศึกษา และจะต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๓.๒๕  ทุกภาคการศึกษา ตลอด
หลักสูตร ท้ังนี้หากนักศึกษามีผลการเรียนน้อยกว่า ๓.๒๕ สามารถกลับเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบ
ปกติได้  

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
๒.๓.๑  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาท่ีได้ 
๒.๓.๒  นักศึกษายังไม่ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง 
๒.๓.๓  มีความรู้พื้นฐานทางด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
๒.๓.๔  มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษน้อย 
๒.๓.๕  มีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
๑. นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาท่ีได้ - เปิดโอกาสให้นักศึกษาย้ายสาขาได้ 
๒. นักศึกษายังไม่ทราบความต้องการท่ี

แท้จริงของตนเอง 
 

- จัดแบบส ารวจแนะแนวส าหรับนักศึกษา เพื่อประเมินความถนัด
และทัศนคติท่ีเหมาะสมกับการเป็นนักพฤกษศาสตร์ 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อใหน้ักศึกษาเข้าใจ
วิถีทางของนักพฤกษศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

๓. มีความรู้พื้นฐานทางด้านพฤกษศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

- จัดการเรียนการสอนภาคบังคับเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้
และทักษะทางด้านปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. มีความสามารถทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษน้อย 

- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา รวมทั้งใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 

๕. มีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา 

- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าหลักสูตรและเทคนิค
การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมจัดกิจกรรมนัดพบ
ผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล 

- แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีดูแล 
ตักเตือน ให้ค าปรึกษาและแนะน า รวมถึงติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา 
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๑๗ 
 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป ี

 
ระดับชั้นปี 

จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ (คน)  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี ๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ช้ันปีท่ี ๒ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ช้ันปีท่ี ๓ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ช้ันปีท่ี ๔ - - - ๒๐ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๘๐ 
บัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๒๐ ๒๐ 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 

 ด้านการลงทุน 

 ๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 
          - รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร  จ านวน     ๗๒,๕๐๐      บาท 
  - ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร  จ านวน     ๓๓,๕๕๗ บาท 
  - จ านวนนักศึกษาน้อยสุดท่ีคุ้มทุน  จ านวน            ๑๖  คน 
  - จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ  จ านวน            ๒๐  คน 

 หมายเหตุ ค านวณค่าเฉล่ียรายรับย้อนหลัง ๕ ปี 

 ๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปีการศึกษา) 

  ๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 

ล าดับ รายจ่าย บาท/ต่อปีการศกึษา 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓,๐๐๐,๘๘๐.๐๐ 
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ       ๑๓๑,๓๕๑.๓๐ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๑๒,๕๕๑.๖๗ 
๔ ค่าเสื่อมราคา - 
๕ เงินอุดหนุน - 
๖ อื่น ๆ  - 

  ๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ 

ล าดับ รายได้ บาท/ปี/หลักสูตร 
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต ๗๒,๕๐๐.๐๐ 
๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ท่ีสนับสนุนการศึกษาใน

หลักสูตร 
- 

๓ อื่น ๆ  - 
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๑๘ 
 

๒.๗  ระบบการศึกษา 
✓ แบบช้ันเรียน 

แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก  
แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
อื่น ๆ (ระบ)ุ 

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร   
๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพฤกษศาตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฎดังนี้ 

หมวดวิชา 

มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัปรญิญาตร ี

สาขาพฤกษศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(หน่วยกิต) 

หลักสตูรปรญิญาตรี
ทางวิชาการ 
(หน่วยกิต) 

หลักสตูรปรญิญาตรี
ทางวิชาการ 

แบบพสิิฐวิธาน 
(หน่วยกิต) 

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
-  กลุ่มวิชาภาษา 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 - กลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ 
๗ 
๑๕ 
๔ 
๔ 

๓๐ 
๗ 
๑๕ 
๔ 
๔ 

• หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 
- วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
- วิชาเฉพาะด้านเลือก 
- วิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่น้อยกว่า ๗๒ ๘๔ 
 
 

๙๔ 
๒๗ 
๕๑ 
๑๖ 
- 

๑๐๐ 
๒๗ 
 ๕๔ 
๑ 
๓ 

• หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า ๖ ๖ ๖ 
จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๓๖ 
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๑๙ 
 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  
    รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย 

หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนช่ัวโมง
ของการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา โดยก าหนด ดังนี้ 

ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 
 ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้  
  - ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อช่ือคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
 มม : MU หมายถึง รายวิชาท่ีจัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 บฑ : GR หมายถึง รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 กจ : MG หมายถึง รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลัยการจัดการ 
 ศศ : LA หมายถึง รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
 สม : SH หมายถึง รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 วท : SC หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 - ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ช่ือรายวิชา หรือโครงการท่ีรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี ้

คณะวิทยาศาสตร์ 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 
คณ MA คณิตศาสตร์ – Mathematics 
คม CH เคมี – Chemistry 
จช MI จุลชีววิทยา – Microbiology 
ชค BC ชีวเคมี – Biochemistry 
ชว BI ชีววิทยา – Biology 
ทช BT เทคโนโลยีชีวภาพ - Biotechnology 
ฟส PY ฟิสิกส์ – Physics 
พฤ PL พฤกษศาสตร์ - Plant Science 
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๒๐ 
 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 
สค SS สังคมศาสตร์ - Social Science 

คณะศิลปศาสตร์ 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ – English 

 ข. ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 
 ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร ส าหรับรายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ใช้ความหมาย

ตามท่ีก าหนดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาภาษา ใช้ความหมายตามท่ีก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนั้นมี
ความหมายดังนี้  

 - เลขตัวหน้า (หลักร้อย) หมายถึง ระดับช้ันปีท่ีก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ (เฉพาะรายวิชาแกน 
และรายวิชาเฉพาะด้านบังคับท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร์รับผิดชอบ) 

 - เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) ส าหรับภาควิชาพฤกษศาสตร์ แสดงถึง สาขาวิชา ดังนี้ 
   ๐   หมายถึง  Botany, Cytology, Anatomy, Morphology, Taxonomy  
   ๑  หมายถึง  Plant Physiology, Biochemistry  
   ๒  หมายถึง  Genetics, Genetic Engineering 
   ๓  หมายถึง  Ecology, Evolution 
   ๔  หมายถึง  Technology 
   ๕  หมายถึง  Overview of a specific group of plants 
   ๖  หมายถึง  Plant Science 
   ๗  หมายถึง  Research, Seminar 
   ๘  หมายถึง  Topics for non-major students 
   ๙  หมายถึง Miscellaneous 

  - เลขตัวที่สาม (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวชิา 
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๒๑ 
 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                              ๓๐  หน่วยกิต 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๑๖ หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                         ๗  หน่วยกิต 

               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์    ๓ (๒-๒-๕) 

  MUGE 102  Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
 

กลุ่มวิชาภาษา  ๙   หน่วยกิต 
               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 วิชาภาษาไทย จ านวน ๓ หน่วยกิต 
 ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 
 LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  3 (2-2-5) 

วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๖ หน่วยกิต  
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 103 English Level 1   3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 105 English Level 3   3 (2-2-5) 
 ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5) 
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๒๒ 
 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑๔ หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาภาษา                             ไม่น้อยกว่า ๖   หน่วยกิต 
      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ศศภอ ๒๖๓  การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN 263 Reading and Writing for Communication 2 (1-2-3) 
 ศศภอ ๓๓๘  การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN 338 Effective Presentations in English 2 (1-2-3) 
 ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN 341 Situational-based Communicative English 2 (1-2-3) 

นอกเหนือจากรายวิชาข้างต้นนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใน
กลุ่มวิชาภาษา ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์              ไม่น้อยกว่า    ๔   หน่วยกิต 

                จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วทพฤ ๒๘๕  พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
 SCPL 285 Plants and People  2 (1-3-3) 
 วทพฤ ๓๙๑* การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์  ๒ (๑-๒-๓) 
 SCPL 391* Science Communication  2 (1-2-3) 

นอกเหนือจากรายวิชาข้างต้นนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นอกเหนือจากรายวิชาเหล่านี้แล้ว ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มใดก็ได้ เพิ่มอีกอย่างน้อย ๔ หน่วยกิตให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต โดย
อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๒๓ 
 

 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                              ๙๔   หน่วยกิต  
 
กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ   ๗๘   หน่วยกิต 

   จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 118 Calculus 3 (3-0-6) 
วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 168 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6) 
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) 
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 382  Experimental Design           3 (3-0-6) 
วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) 
วทคม ๑๐๔  เคมีท่ัวไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6) 
วทคม ๑๐๗  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 107 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
วทคม ๒๒๐  เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6) 
วทคม ๒๒๙  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 
วทจช ๒๐๓  จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น ๓ (๒-๓-๕) 
SCMI 203  Basic Microbiology 3 (2-3-5) 
วทชค ๒๐๓  ชีวเคมีเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖)) 
SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6) 
วทชค ๒๐๔  ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต้น ๑ (๐-๓-๑) 
SCBC 204 
วทชค ๒๐๕ 
SCBC 205 

Basic Biochemistry Laboratory 
หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Physical Principles in Life Science 

1 (0-3-1) 
๒ (๒-๐–๔) 
2 (2-0-4) 

วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) 
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 104  Biology Laboratory II 1 (0-3-1) 
วทชว ๑๒๑  ชีววิทยาท่ัวไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) 
วทชว ๑๒๒  ชีววิทยาท่ัวไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
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๒๔ 
 

SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๕๗  ฟิสิกส์ท่ัวไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 157 General Physics I 3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๕๘  ฟิสิกส์ท่ัวไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 158 General Physics II 3 (3-0-6) 
วทฟส ๑๙๑  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) 
วทพฤ ๒๐๑  หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 201  Principles of Cells and Development 3 (3-0-6) 
วทพฤ ๒๐๒**  กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 202**  Plant Anatomy 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๒๐๓**  สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 203**  Plant Morphology  3 (2-3-5) 
วทพฤ ๒๐๔**  หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 204**  Principles of Plant Taxonomy 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๒๒๑  พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 221  Introductory Plant Genetics  3 (3-0-6) 
วทพฤ ๓๑๑  สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 311  Plant Physiology I 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 322 Plant Genetics and Molecular Biology I 3 (3-0-6) 
วทพฤ ๓๓๒*   นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 332* Plant Ecology & Evolution  3 (2-3-5) 
วทพฤ ๔๑๑  สรีรวิทยาของพืช ๒ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 411  Plant Physiology II 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๔๗๑  โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๓ (๐-๙-๓) 
SCPL 471 Special Project in Plant Science 3 (0-9-3) 
วทพฤ ๔๗๓  สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 473  Seminar I 1 (1-0-2) 
วทพฤ ๔๗๔  สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 474  Seminar II 1 (1-0-2) 
วทพฤ ๔๙๑  การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑) 
SCPL 491 Training  1 (0-3-1) 
 
 
 
   

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๒๕ 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                   ไม่น้อยกว่า ๑๖   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย            ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 251 Phycology 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๒๘๖  พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 286  General Botany 3 (3-0-6) 
วทพฤ ๒๘๗  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPL 287  General Botany Laboratory 1 (0-3-1) 
วทพฤ ๒๙๑  นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๓-๓) 
SCPL 291  Scientific Illustration 2 (1-3-3) 
วทพฤ ๓๐๕  ไมโครเทคนิคทางพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 305 Plant Microtechniques 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๓๓๓*  พฤกษศาสตร์และปัญหาระดับโลก  ๒ (๒-๐-๔) 
SCPL 333* Plant Science and Global Concerns  2 (2-0-4) 
วทพฤ ๓๕๑  วิทยาเห็ดรา ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 351  Mycology 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๓๖๑** พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 361** Economic Botany 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๓๖๒  ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 362  Ornamental Plants and Gardens  3 (2-3-5) 
วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 372 Academic Skills in Scientific Research 1 (1-0-2) 
วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 413  Plant Metabolism 3 (3-0-6) 
วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 421  Cytogenetics 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๔๒๒  การปรับปรุงพันธุ์พืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 422  Plant Breeding 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๔๒๔    พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 424     Plant Genetics and Molecular Biology II 3 (3-0-6) 
วทพฤ ๔๔๑  การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ๓ (๑-๖-๔) 
SCPL 441  Plant Tissue and Cell Culture 3 (1-6-4) 
วทพฤ ๔๔๒  พฤกษเคมีข้ันแนะน า ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 442  Introductory Phytochemistry 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๔๔๓  เทคโนโลยีการผลิตพืช  ๒ (๒-๐-๔) 
SCPL 443  Plant Production Technology  2 (2-0-4) 
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๒๖ 
 

วทพฤ ๔๔๔  เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 444  Orchid Production Technology 3 (2-3-5) 
วทพฤ ๔๕๑  การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๒ (๐-๖-๒) 
SCPL 451  Special Study in Plant Science  2 (0-6-2) 
วทพฤ ๔๕๒  หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) 
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) 
วทพฤ ๔๙๒  พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 492  Application of Botany in Forensic Science  3 (2-3-5) 

 

  นอกจากรายวิชาเหล่านี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖   หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันการศึกษา ท้ัง
ในและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามท่ีจะสามารถ
ด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

 นักศึกษาในโปรแกรมนี้จะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
เหมือนกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และจะต้องเลือกเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี
จ านวน ๓ หน่วยกิต และรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช 
จ านวน ๓ หน่วยกิต โดยการเลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่ม 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี ๓ (๐-๙-๓) 

SCPL 475  Undergraduate Thesis 3 (0-9-3) 

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  ๓ หน่วยกิต 

Graduate Courses         3 credits 
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๒๗ 
 

๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     
ปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไป 
มมศท ๑๐๑†† การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑†† การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human 

Development  
MUGE 101 General Education for Human 

Development  
มมศท ๑๐๒† สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒† สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human 

Development  
MUGE 102 Social Studies for Human 

Development  
มมศท ๑๐๓†† ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓†† ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human 

Development  
MUGE 103 Arts and Science for Human 

Development  
ศศภท ๑๐๐† ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐† ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in 

Communication  
LATH 100 Art of Using Thai Language in 

Communication  
ศศภอ ๑๐๓* 
หรือ ศศภอ 
๑๐๕* 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑ 
ภาษาอังกฤษระดับ ๓  

๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔* 
หรือ ศศภอ ๑๐๖* 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
ภาษาอังกฤษระดับ ๔  

๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 103* 
or LAEN 105* 

English Level I 
or English Level III  

LAEN 104* 
or LAEN 106* 

English Level II 
or English Level IV  

วิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส  ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  118 Calculus   SCMA  168 Ordinary Differential Equations   
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry I  SCCH 104 General Chemistry II  
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I  SCCH 107 General Chemistry Laboratory  
วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 121 General Biology I  SCBI 104 Biology Laboratory II  
วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑ ๓ (๓-๐-๖) วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 157 Physics I  SCBI 122 General Biology II  
วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory  SCPY 158 Physics II  

      
 รวม ๒๒ หน่วยกิต   รวม ๒๑ หน่วยกิต  

 

† เป็นรายวิชาต่อเน่ืองทีเ่รียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เท่าน้ัน 
†† เป็นรายวิชาต่อเน่ืองทีเ่รียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เท่าน้ัน 
* รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา 
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๒๘ 
 

ปีที่ ๒ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไป 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓)  ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263  Reading and Writing for 

Communication 
2 (1-2-3)  LAEN 338  Effective Presentation in English 2 (1-2-3)  

วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย ์ ๒ (๑-๓-๓)    
SCPL 285  Plants and People         2 (1-3-3)     

วิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔)  วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)  
SCMA 180  Introduction to Statistics 2 (2-0-4)  SCBC 203  Basic Biochemistry         3 (3-0-6)  
วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย ์ ๓ (๓-๐-๖)  วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)  
SCCH 220  Organic Chemistry        3 (3-0-6)   SCBC 204  Basic Biochemistry Laboratory      1 (0-3-1)  
วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์ ๑ (๐-๓-๑)  วทพฤ ๒๐๑ หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖)  
SCCH 229  Organic Chemistry Laboratory       1 (0-3-1) SCPL 201  Principles of Cell and Development       3 (3-0-6)  
วทชค ๒๐๕  หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒ (๒-๐-๔) วทพฤ ๒๐๔ หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2-0-4) SCPL 204  Principles of Plant Taxonomy      3 (2-3-5) 
วทพฤ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖)  
SCPL 202  Plant Anatomy 3 (2-3-5) SCPL 221 Introductory Plant Genetics 3 (3-0-6)  
วทพฤ ๒๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)    
SCPL 203 Plant Morphology 3 (2-3-5)    

      
 รวม ๑๘ หน่วยกิต   รวม ๑๕ หน่วยกิต  
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๒๙ 
 

ปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ) 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
วิชาศึกษาทั่วไป    
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตาม

สถานการณ์ 
๒ (๑-๒-๓)  ……..XXX วิชาศึกษาทั่วไป ๔  

LAEN 341 Situational-based 
Communicative English 

2 (1-2-3)  ……..XXX General Education 4  

วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์   ๒ (๑-๒-๓)    
SCPL 391 Science Communication   2 (1-2-3)    

วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๓-๕) วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖)  
SCMI 203  Basic Microbiology   3 (2-3-5) SCMA 382  Experimental Design 3 (3-0-6)  
วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 332  Plant Ecology and Evolution 3 (2-3-5) SCPL 311  Plant Physiology I          3 (2-3-5) 

   วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดบัโมเลกุล
ของพืช ๑ 

๓ (๓-๐-๖)  

   SCPL 322  Plant Genetics and Molecular 
Biology I 

3 (3-0-6)  

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๖ วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๓ 

Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

6 Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

3 

วิชาเลอืกเสร ี
   

 วิชาเลือกเสรี ๓    
 Free elective course   3    
      

 รวม ๑๙ หน่วยกิต   รวม ๑๖ หน่วยกิต  

1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาอื่นได้ 
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๓๐ 
 

ปีที่ ๓ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน) 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไป 
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตาม

สถานการณ์ 
๒ (๑-๒-๓)  ……..XXX วิชาศึกษาทั่วไป ๔  

LAEN 341 Situational-based Communicative 
English 

2 (1-2-3) ……..XXX General Education 4  

วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์    ๒ (๑-๒-๓)    
SCPL 391 Science Communication   2 (1-2-3)    

วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๓-๕) วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖)  
SCMI 203  Basic Microbiology   3 (2-3-5) SCMA 382  Experimental Design 3 (3-0-6)  
วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 332  Plant Ecology and Evolution 3 (2-3-5) SCPL 311  Plant Physiology I          3 (2-3-5) 

   วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดบัโมเลกุลของ
พืช ๑ 

๓ (๓-๐-๖)  

   SCPL 322  Plant Genetics and Molecular 
Biology I 

3 (3-0-6)  

   วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ ๓ (๐-๙-๓) 

   SCPL 471  Special Project in Plant Science      3 (0-9-3) 

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๖ วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๓ 

Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

6 Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

3 

วิชาเลอืกเสร ี  
 วิชาเลือกเสรี ๓    
 Free elective course 3    
      

 รวม ๑๙ หน่วยกิต   รวม ๑๙ หน่วยกิต  

1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนในภาค
การศึกษาอื่นได้ 
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๓๑ 
 

ปีที่ ๔ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ) 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒ ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ ๓ (๐-๙-๓) 
SCPL 411  Plant Physiology II         3 (2-3-5)  SCPL 471  Special Project in Plant Science      3 (0-9-3)  
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 473  Seminar I           1 (1-0-2)  SCPL 474  Seminar II           1 (1-0-2) 
วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑)     
SCPL 491  Training           1 (0-3-1)     

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๔ วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๓ 

Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

4 Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

3 

   วิชาเลอืกเสร ี

    วิชาเลือกเสรี ๓ 

    Free elective course 3 

      

 รวม ๙ หน่วยกิต   รวม ๑๐ หน่วยกิต  

1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาอื่นได้ 
   

 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๓๒ 
 

ปีที่ ๔ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐวิธาน) 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
จ านวนหน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒ ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 411  Plant Physiology II         3 (2-3-5)  SCPL 474  Seminar II           1 (1-0-2) 
วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)    
SCPL 473  Seminar I           1 (1-0-2)     
วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑)     
SCPL 491  Training           1 (0-3-1)     

วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 วิชาเฉพาะด้านเลอืก 1 
วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๔ วิชาเลือกในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๓ 

Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

4 Elective courses in plant science, in biology or in 
biotechnology 

3 

   
วิชาเลอืกเสร ี

   วิชาเลือกเสรี ๓ 
   Free elective course 3 

วิชาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน วิชาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ๓ วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาตร ี ๓ (๐-๙-๓) 
Graduate course 3 SCPL 475  Undergraduate Thesis     3 (0-9-3) 

      

 รวม ๑๒ หน่วยกิต   รวม ๑๐ หน่วยกิต  

1 วิชาเฉพาะด้านเลือก อาจเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาอื่นได้ 
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๓๓ 
 

๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา  

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยก าหนด ๑๖ หน่วยกิต 

        
๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (Humanities and Social Science)  

 จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ  / วิชาเฉพาะ ความ

เช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา 
หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
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 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีส าคัญของ สังคมไทย

และสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์  ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
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๓๔ 
 

Basic principles 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 
events / situations to benefit individuals and their community; and the application 
of knowledge to solve the problems of case studies 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการท่ี

ส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์
เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทาง แก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือ แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
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 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา (Languages)  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts and Science for Human Development  
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด 

เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication 
 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 โครงสร้าง ไวยากรณ์  และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
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๓๕ 
 

ชีวิตประจ าวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังกล
ยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การออกเสียง 
และการพูดสื่อสารในช้ันเรียนระดับบทสนทนา 
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing  with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading 
strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom 
communication 

 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2  
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะการสนทนา

ในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเน้ือหา
การอ่านและการฟังเรื่องต่าง ๆ 
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing 
practice at a paragraph level; and reading and listening from various sources 

 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3  
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 กลยุทธ์ท่ีส าคัญในทักษะการใช้ภาษาท้ังสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่าง  ๆ การพูดใน

ชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้น ๆ รวมท้ังทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ 
การออกเสียงและค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และ
เน้ือหาเกี่ยวกับสังคมโลก  
Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 
sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, 
including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on 
English in everyday life and in academic reading and issues that enhance students  
world knowledge 

   

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔  ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเน้ือหาทาง

วิชาการ  เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษา
รู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต 
การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังการฝึกพูดในท่ีชุมชน การน าเสนอและการท าบทบาท
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๓๖ 
 

สมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ท้ังน้ีรวมท้ังการฝึกทักษะ
ย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทท่ีเหมาะสม   
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from 
various sources focusing on the issues that enhance students’ world knowledge;  
listening to news, lecture, and speech via multimedia and the Internet; making 
conversations in various situations including speaking in public, giving oral 
presentations and making simulations; and writing essays in various types using 
citations and references; also practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, 
and vocabulary used in appropriate context 

 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite  -  
 การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความ และวิเคราะห์

ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ 
Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, letters, 
and articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on 
main idea, details in paragraph and essay forms 

   
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English 2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite  -  
 การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูล

ชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทาง
สถิติ กลยุทธ์ในการน าเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate 
English to deliver the message clearly, interestingly and effectively emphasizing 
language use, statistics description, presentation strategies and research skills that 
enhance life-long learning 
 

  ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 341 Situational-based Communicative English 2(1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต้องใช้สถานการณ  ์ต่าง ๆ ท้ังในชีวิตประจ าวันและในสาขาวิชา

ต่าง ๆ ของนักศึกษารวมท้ังการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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๓๗ 
 

English speaking skills relevant to different daily situations and situations related to 
students’ fields of study, also including communication through e-mails in English 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล 

วทพฤ ๒๘๕  พืชและมนุษย์     ๒ (๑-๓-๓) 
SCPL 285  Plants and People     2 (1-3-3) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  

อาณาจักรพืชและความหลากหลายของพรรณพืช พืชอาหาร พืชสมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม เส้นใย และสีย้อม
จากพืช พืชในพิธีกรรมและประเพณีไทย พืชในวรรณกรรมและต านาน พืชส าคัญในประวัติศาสตร์โลก และ
ประวัติศาสตร์การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ พืชเศรษฐกิจส าคัญ พืชดัดแปลงพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ความส าคัญของพืชต่อระบบนิเวศและโลกอนาคต และวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

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; economic plants; genetically modified plants and biotechnology; 
importance of plants to ecosystem and the future world; plant genetic resource conservation 
 
วทพฤ ๓๙๑* การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑–๒–๓) 
SCPL 391* Science Communication 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน -     
Prerequisite   -  

 ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
และทางสถิติ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ฐานข้อมูลสารสนเทศท้ังในและต่างประเทศท่ีเช่ือถือได้ ทักษะการท างาน
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการส่ือสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
และจร ิยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ 
 Skills in science communication including compilation and analysis of data based on 
scientific and statistic concepts for knowledge transfer; reliable national and international 
information database, teamwork skills, appropriate information technology for science 
communication for diverse target groups and scientist ethics 

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๓๘ 
 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๙๔ หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้านบังคับ ๗๘ หน่วยกิต 
          จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 
วทคณ ๑๑๘  แคลคูลัส             ๓ (๓-๐-๖)  
SCMA  118  Calculus  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -  

 ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิ
กผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยัง
ไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
การประยุกต์การหาปริพันธ์ ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันของหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม 
 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 l’Hospital’s rule; antiderivatives and integration; techniques of 
integration; improper integrals; applications of integration; infinite sequences and series; 
functions of several variables; limits and continuity of functions of several variables; partial 
derivatives; total differentials and total derivatives 
 
วทคณ ๑๖๘  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ            ๓ (๓-๐-๖)  
SCMA 168 Ordinary of Differential Equations 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -  

 การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น
อันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง 
สมการเชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ 
 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; higher order linear equations; 
systems of linear equations; matrices; determinants 
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๓๙ 
 

 

วทคณ ๑๘๐  สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า            ๒ (๒-๐-๔)  
SCMA 180  Introduction to Statistics  2 (2-0-4)  
วิชาบังคับก่อน  -   
Prerequisite -  

 ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การ
ประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบ้ืองต้น  
 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)  
SCMA 382  Experimental Design  3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -  

หลักการพื้นฐานของแผนแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกเชิงสุ่ม 
แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การปนกัน แผนแบบแบ่งพล็อต 

Basic principles of experimental design; completely randomized design; randomized 
block design; Latin square design; factorial experiments; confounding; split-plot experiment 
 
วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)  
SCCH 103 General Chemistry I     3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน  -   
Prerequisite -  

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมู่หลักและแทรนซิชัน เคมี
อินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีส่ิงแวดล้อม  

Stoichiometry; atomic structure; chemical bonding theory; representative and transition 
metal elements; organic chemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry 

วทคม ๑๐๔ เคมีท่ัวไป ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 104 General Chemistry II  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite   -  

อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และของแข็ง 
Chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; ionic equilibrium; 

electrochemistry; gas, liquid, and solid 
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วทคม ๑๐๗  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป   ๑ (๐-๓-๑)  
SCCH 107  General Chemistry Laboratory   1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite   -  

เทคนิคท่ัวไปทางเคมี และการทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาเคมีท่ัวไป : อุณหเคมี จลนศาสตร์เคมี 
ไฟฟ้าเคมี การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปฏิกิริยากรดเบส
และการไทเทรต ของแข็ง และการจ าลองโมเลกุล การฝึกทักษะการส่ือสารความรู้ทางเคมี การฝึกทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

General techniques in chemistry and experiments that relate to lectures in general 
chemistry: thermochemistry; chemical kinetics; electrochemistry; synthesis of organic 
compounds, synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-base reaction and 
titration; solid state; and molecular modeling; practicing communication skills in chemistry; 
practicing teamwork skills  

วทคม ๒๒๐  เคมีอินทรีย์   ๓ (๓-๐-๖)  
SCCH 220  Organic Chemistry      3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -   

 ศึกษาความรู้พื้นฐานของเคมีอินทรีย์ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อในวิชาท่ีเกี่ยวข้องในช้ันสูงขึ้น โดย
มีหัวข้อเรื่องต่าง ๆ โครงสร้างโมเลกุลและการจ าแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ การเรียกช่ือเคมีอินทรีย์ 
สเตอริโอเคมี อัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์ และฟีนนอล
ฮีเธอร์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ อะมีน คาร์โบไฮเดรต 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 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์     ๑ (๐-๓-๑)  
SCCH 229  Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)  
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๗, วทคม ๒๒๐ (เรียนพร้อมกัน)  
Prerequisite SCCH 107, SCCH 220 (or together)  
 การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกล่ัน การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟี การศึกษาสเตอริโอเคมีด้วย
แบบจ าลองโมเลกุล การละลายของสารอินทรีย์ สารไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน  
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารอะมีน และการจ าแนกสารตามหมู่ฟังก์ชัน 
 Crystallization, melting point determination, distillation, extraction and 
chromatography, stereochemistry using molecular model, solubility, hydrocarbons, alcohols 
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๔๑ 
 

and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amine, 
classification of functional groups  

วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น     ๓ (๒-๓-๕) 
SCMI 203 Basic Microbiology     3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -   

 รูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติทางชีวภาพ การเจริญ พันธุศาสตร์ของจุลชีพ ได้แก่ 
แบคทีเรีย รา และไวรัส บทบาทของจุลชีพในธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในวงการอาหารและอุตสาหกรรม 
ความสามารถในการก่อโรค การสร้างภูมิตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพ ภูมิตอบสนองในรูปแบบท่ีเป็นการ
คุ้มกันโรคและชนิดท่ีเป็นโทษ วิธีการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีน าไปสู่การตรวจสอบและวินิจฉัยจุลินทรีย์  
 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  

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบ้ืองต้น     ๓ (๓-๐-๖)  
SCBC 203  Basic Biochemistry 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  วทคม ๑๒๑ หรือ วทชว ๑๐๑   
Prerequisite SCCH 121 or SCBI101   

 ความรู้เรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าท่ีทางชีวภาพของชีวโมเลกุลท้ัง ๔ ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรท ลิ
ปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิค ขบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลเหล่านี้และการควบคุมกระบวนการการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการน ามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
บทบาทและหน้าท่ีของชีวโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  
 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 
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วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต้น    ๑ (๐-๓-๑)  
SCBC 204 Laboratory Experiments in Basic Biochemistry     1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน  -   
Prerequisite  -  

 วิชาปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ประกอบด้วยการทดลอง ๘ การทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารละลาย
ควบคุมสภาพความเป็นกรด-เบส การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์สาร ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีของสารชีวโมเลกุล ๔ ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการทดลองจะเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาในภาคบรรยายวิชาชีวเคมีเบ้ืองต้น 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 หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     ๒ (๒-๐-๔)  
SCBC 205 Physical Principles in Life Science     2 (2-0-4)  
วิชาบังคับก่อน  วทคม ๑๐๔  
Prerequisite SCCH 104  

 สมบัติทางกายภาพของโมเลกุล ไอโซเมอริซึม สมมาตร โครงสร้างของโมเลกุลใหญ่ และการจับตัวของ
โมเลกุล สมบัติของสารละลาย สารละลายไมเซลล์ คอลลอยด์ ความเป็นกรดด่าง ความเข้มไอออนิก ความหนืด 
การแพร่พลังงานในชีวภาพ ลักษณะของพลังงานในระดับอนุภาค การใช้พลังงานในส่ิงมีชีวิต จลนศาสตร์เคมี
และเอนไซม์ กลไกของการเร่งปฏิกิริยา วิธีการฟิสิกส์บางชนิด เครื่องมือวัดแสง การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี 
การแยกด้วยไฟฟ้า การแยกด้วยเครื่องปั่น 
 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 

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑           ๑ (๐-๓-๑)  
SCBI 102  Biology Laboratory I     1 (0-3-1)  
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -   

 การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ การเคล่ือนท่ีของโมเลกุล เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การ
แบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยา และพฤติกรรม  
 Microscopy, cell structure and function, movement of molecules, plant and animal 
tissues; cell division, genetics and population genetics, ecology, and behaviors 
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วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒    ๑ (๐-๓-๑)  
SCBI 104  Biology Laboratory II     1 (0-3-1)  
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -   

 ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรโมเนอรา โปรติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
และ การเจริญของตัวอ่อน ระบบประสาท และ การรับความรู้สึก  การหายใจและ การไหลเวียนของเลือด 
 Diversity of monera, protist, fungi, plants and animals, gametogenesis and embryo 
development; the nervous system and sensory system, the respiratory and circulatory system 

วทชว ๑๒๑  ชีววิทยาท่ัวไป ๑     ๒ (๒-๐-๔)  
SCBI 121  General Biology I     2 (2-0-4)  
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -   

 ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของส่ิงมีชีวิต พลังงานถ่ายโอนสู่ระบบส่ิงมีชีวิต การ
จัดล าดับของเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ แนวคิดทาง
วิวัฒนาการ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 The carbon and the molecular diversity of life, the energy transfer through the living 
systems; the organization of the cell, cellular respiration, photosynthesis, genetics and its 
applications to concept of evolution, phylogeny and systematic, ecology and conservation 
biology 

วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาท่ัวไป ๒     ๓ (๓-๐-๖)  
SCBI 122  General Biology II     3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -   

   ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รูปร่างและหน้าท่ีการ
ท างานของส่วนต่าง ๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรูปร่างและหน้าท่ีการท างานของอวัยวะ
และระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ 
 Biological diversity of life, plant diversity, plant forms and functions, animal diversity, 
forms and functions of animal organs and the organ systems 

วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๑     ๓ (๓-๐-๖)  
SCPY 157  General Physics 1     3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน  -   
Prerequisite -  

กลศาสตร์ คล่ืนและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก  
Mechanics, wave & optics, fluid mechanics, thermodynamics, electricity and magnetism 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๔๔ 
 

 

วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๒     ๓ (๓-๐-๖)  
SCPY 158 General Physics 2      3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน   -   
Prerequisite  -  

อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีสัมพันธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์ 
 Electronics, relativity, quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics 

วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น     ๑ (๐-๓-๑)  
SCPY 191  Introductory Physics Laboratory     1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน   -   
Prerequisite  -  

 การทดลองระดับเบื้องต้น เกี่ยวกับบางหัวข้อในรายวิชา วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑ และ วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒  
Introductory level experiments in some topics in SCPY 157 Physics I and SCPY 158 Physics II  

วทพฤ ๒๐๑ หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 201 Principles of Cells and development     3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  วทพฤ ๒๐๒  
Prerequisite SCPL 202   

   หลักการพื้นฐานของเซลล์พืชและสัตว์ โครงสร้างและการจัดระเบียบภายในเซลล์ ออแกเนลล์ เย่ือหุ้ม
เซลล์และผนังเซลล์ โครงสร้างค้ าจุนเซลล์ การเคล่ือนของเวสสิเคิล การส่งสัญญาณและถ่ายโอนสัญญาณภายใน
เซลล์  วัฏจักรเซลล์และการแบ่งเซลล์ การเปล่ียนสภาพและการตายของเซลล์ การพัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
ต้นแบบ เน้นการพัฒนาการของพืช การเกิดเอ็มบริโอ พัฒนาการของรากและต้น การชักน าและพัฒนาการของ
ดอก กลไกและปัจจัยท่ีควบคุมการพัฒนาการ  
   Basic principles of plant and animal cells, cell structure and organization, organelles, 
membranes and cell wall, cell signaling and signal transduction, cell cycle and cell division, 
cell differentiation and cell death, development of model organisms with emphasis on plant 
development, embryogenesis, development of root and shoot, flower induction and 
development, mechanisms and factors regulating development 

วทพฤ ๒๐๒*  กายวิภาคศาสตร์ของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 202* Plant Anatomy 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -  

ลักษณะสัณฐานวิทยาขนาดเล็กของโครงสร้างต่าง ๆ ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืชมีเมล็ด การ
เจริญของพืช จุลทรรศนลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อ และแบบแผนการจัดเรียงเซลล์และเนื้อเยื่อท่ีใช้ช่วยในการ

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๔๕ 
 

ระบุชนิดพืช หรือส่วนของพืช การฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์และกล้องสเตอริโอ การประยุกต์ใช้ในการเลือกส่วน
ต่างๆ ของพืชเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง การน าลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชไปประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อนุกรมวิธานพืช สรีรวิทยาพืช เภสัชพฤกษศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ การจัดการ
ด้านการเกษตร ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
 Micro-morphological features of seed 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 aiding the identification of plant and the body 
part (or organ) originated; microscope and steromicroscope skill practices; applications to 
other related areas such as plant taxonomy, physiology, agricultural, forensic science, 
pharmaceutical botany, environmental, and natural resource management, etc. 

วทพฤ ๒๐๓* สัณฐานวิทยาของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 203*  Plant Morphology 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน   -  
Prerequisite -   

 สัณฐานวิทยาของพืชในระยะต่าง ๆ ของวงชีวิต โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวและวิวัฒนาการ 
การศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชไม่มีท่อล าเลียงและพืชมีท่อล าเลียง การฝึกใช้กล้อง
จุลทรรศน์และกล้องสเตอริโอ 
 Plant morphology at each stage of the life cycle especially characters involving the 
adaptation and evolution; a comparative study on structures and reproductive organs of non-
vascular plants and vascular plants; microscope and steromicroscope skill practices 

วทพฤ ๒๐๔* หลักอนุกรมวิธานพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 204* Principles of Plant Taxonomy 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๓  
Prerequisite  SCPL 203  

 ประวัติความเป็นมาของอนุกรมวิธานพืช การจ าแนกและวิวัฒนาการของพืช การต้ังช่ือพืช การระบุช่ือ
พืชด้วยรูปวิธาน การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ลักษณะของพืชกลุ่มต่าง ๆ การฝึกใช้กล้องกล้องสเตอริโอ 
 History of plant taxonomy, plant classification and evolution; nomenclature; 
identification using the key; specimen preparation; the main characters of each plant group; 
steromicroscope skill practice 

วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
SCPL 221 Introductory Plant Genetics 3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน  วทพฤ ๒๐๒  
Prerequisite SCPL 202   
 หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืช ระดับเซลล์ ส่ิงมีชีวิต และประชากร สารพันธุกรรม กลไกการเติบโต 

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๔๖ 
 

การพัฒนาการ และลักษณะท่ีแสดงออกทางพันธุกรรมของพืชเปรียบเทียบกับส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นท้ังจีโนไทป์ 
และฟีโนไทป์ การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยียีนและการปรับปรุงพันธุกรรมพืช และการอภิปราย
เกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์พืช  
 The rules of inheritance in plant cells, individuals and populations; genetic materials 
and molecular mechanisms by which genes control the growth; development and 
appearance of plants in comparison with other organisms; genetics change, gene technology 
and discussions about current topics in plant genetics 

วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 311  Plant Physiology I 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  วทพฤ ๒๐๑  
Prerequisite  SCPL 201  

    คุณสมบัติของน้ าและดิน สมดุลของน้ าในพืช การเคล่ือนย้ายน้ า แร่ธาตุและอาหารภายในไซเลมและโฟล
เอม สารอาหารพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการถ่ายทอดพลังงาน การปรับตัวของพืช
ภายใต้สภาวะเครียด  

Water and soil properties, water balance of the plant; translocation in xylem and 
phloem, mineral nutrients, photosynthesis; respiration and electron transport; plant adaptation 
under stress condition 

วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑  ๓ (๓-๐-๖)  
SCPL 322  Plant Genetics and Molecular Biology I  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  วทพฤ ๒๒๑  
Prerequisite SCPL 221   

 ความรู้ทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช และการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การใช้
วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์และตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของสาร
พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพ การกระจายตัวและการแสดงออกของยีน การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช การถกปัญหาในหัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 Fundamental plant genetics and molecular biology; 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 genetic conservation; 
discussions about current topics in plant genetic and molecular biology 

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๔๗ 
 

 

วทพฤ ๓๓๒*     นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 332*      Plant Ecology and Evolution 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  วทพฤ ๒๐๔  
Prerequisite SCPL 204  
 ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและส่ิงมีชีวิตอื่น และส่ิงแวดล้อม โครงสร้างและพลวัตของสังคม
พืช จากยีนถึงระบบนิเวศ สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชกลุ่มต่าง  ๆ ก าเนิดสปีชีส์ วิวัฒนาการร่วม และ
ภูมิศาสตร์พืชพรรณ 
 Relationships and interactions between plants, other organisms and the environment; 
structure and dynamism of plant communities, from genes to ecosystems; phylogenetics of 
plant groups, speciation, co-evolution, phytogeography 

วทพฤ ๔๑๑    สรีรวิทยาของพืช ๒                   ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 411  Plant Physiology II             3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๑๑ 
Prerequisite SCPL 311 
   การเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติเฉพาะและอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช อิทธิพลของ
ส่ิงแวดล้อมภายนอกต้นพืชต่อการเจริญเติบโต กระบวนการออกดอก การติดผล การงอก การพักตัว การชรา การ
ร่วง การเคล่ือนท่ี 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  
 
วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์                               ๓ (๐-๙-๓)  
SCPL 471  Special Project in Plant Sciene                        3 (0-9-3) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 

  การวิจัยพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ของนักศึกษา ควบคุมโดยคณาจารย์ใน
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
  Research and report on plant science topics, supervised by the academic staff of the 
Department of Plant Science 

วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑                                  ๑ (๑-๐-๒)  
SCPL 473  Seminar I                        1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน ศศภอ ๓๓๘ 
Prerequisite LAEN 338  
   การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นฐานหรือพฤกษศาสตร์ประยุกต์ รวมท้ังการ
น าเสนอโครงร่างงานวิจัยของตนเองในภาคการศึกษาต้น ภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ 
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๔๘ 
 

   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 staff and group discussions 

วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒                                ๑ (๑-๐-๒)  
SCPL 474  Seminar II   1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๔๗๓  
Prerequisite SCPL 473 
   การเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นฐานหรือพฤกษศาสตร์ประยุกต์ในภาคการศึกษา
ปลายภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ในภาควิชาฯ 
   Student’s formal presentation of topics of interest in plant science, supervised by the 
department’s staff and group discussions 

วทพฤ ๔๙๑   การฝึกงาน                   ๑ (๐-๓-๑)  
SCPL 491  Training      1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -   

การฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางพฤกษศาสตร์ในช่วงปิดภาคการศึกษา และการ
น าเสนอผลงานและส่งรายงานต่อภาควิชาฯ 

An assignment to be trainee in the government offices or private sectors working on the 
plant science; oral presentations and report writing of the training results 
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๔๙ 
 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ๑๖ หน่วยกิต 
                           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตัวเอง) 

วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย                               ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 251  Phycology                       3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite -  
    สัณฐานและกายวิภาคของสาหร่าย เพื่อการจ าแนกและเปรียบเทียบวงจรชีวิตของสาหร่ายในแต่ละกลุ่ม 
สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา ความส าคัญของสาหร่ายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการทางด้านวินิจฉัยชนิด
ของสาหร่าย การเพาะเล้ียง การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์  

Classification based on morphology and anatomy of algae; comparison of the lifecycle 
of each group; physiology and ecology of algae; algae of economical importance; laboratory 
on algae classification, culture, and strain separation 

วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป                  ๓ (๓-๐-๖)  
SCPL 286 General Botany                   3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน วทชว ๑๒๑, วทชว ๑๒๒ 
Prerequisite SCBI 121, SCBI 122  

หลักการเบ้ืองต้นของวิชาพฤกษศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยของวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ความหลากหลายและวิวัฒนาการ กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา 
สรีรวิทยา 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 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป                  ๑ (๐-๓-๑)  
SCPL 287 General Botany Laboratory                        1 (0-3-1)  
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๘๖ (หรือเรียนพร้อมกัน) 
Prerequisite  SCPL 286 (or together) 

ลักษณะความหลากหลายและวิวัฒนาการ กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา 
สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ และชีววิทยาโมเลกุลของพืช 

Various plant characteristics; biodiversity, evolution, anatomy, morphology, taxonomy, 
ecology, physiology, genetics and molecular biology  

วทพฤ ๒๙๑ นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์                          ๒ (๑-๓-๓) 
SCPL 291 Scientific Illustration                         2 (1-3-3) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite -   
 ทักษะการน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยการวาดและถ่ายภาพตัวอย่าง และการใช้ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ 
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๕๐ 
 

 Scientific presentation skills dealing with illustration and photography of specimens and 
picture editing using software 

วทพฤ ๓๐๕ ไมโครเทคนิคทางพืช                    ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 305 Plant Microtechniques                   3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๒ 
Prerequisite  SCPL 202   
   องค์ประกอบและความส าคัญของสไลด์ถาวรท่ีใช้กับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ขั้นตอนส าคัญของการท า
สไลด์ถาวร สารเคมีและเครื่องมือท่ีใช้ในการท าสไลด์ถาวร เทคนิคการท าสไลด์ถาวรแสดงเซลล์และเนื้อเย่ือด้วย
กรรมวิธีพาราฟิน การยุ่ยเซลล์ การท าให้ใส การผนึกท้ังอวัยวะและการตัดโดยไม่ใช้เครื่องตัดบาง การเตรียมสไลด์
เพื่อศึกษาเนื้อไม้ การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครโมโซม การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาเรณูด้วยวิธีอะซิ
โตไลซิส การอ่านสไลด์และการเขียนบรรยายลักษณะ การถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
 Components and importance of microscopic slide; principle procedures of the 
microscopic slide preparation; chemicals and instruments in plant microtechniques; paraffin 
methods; maceration; clearing techniques; whole-mount methods and free-hand section; 
wood anatomy; chromosome preparation; acetolysis for pollen morphological study; slide 
investigation and description; photographing under light microscope 

วทพฤ ๓๓๓* พฤกษศาสตร์และปัญหาระดับโลก                      ๒ (๒–๐–๔) 
SCPL 333* Plant Science and Global Concerns                        2 (2-0–4)
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite - 

ความส าคัญและบทบาทของพฤกษศาสตร์ในประเด็นปัญหาของโลกปัจจุบัน การตัดต่อพันธุกรรม แหล่ง
พลังงานทางเลือก การเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะประชากร
ล้น โรคอุบัติใหม่ของพืชและมนุษย์ ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

The significance and roles of plant science in the current global issues; genetic 
engineering, alternative fuel, climate change, loss of biodiversity, overpopulation; emerging 
plant and human diseases, teamwork skills, presentation skills 

วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา                    ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 351  Mycology                           3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 
  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของเห็ดราเพื่อการจ าแนกหมวดหมู่และระบุชนิดเห็ดรา และ
เปรียบเทียบวงจรชีวิตของเห็ดราในแต่ละหมวดหมู่ สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา กลุ่มเห็ดราท่ีให้โทษ ความส าคัญของ
เห็ดราท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการทางด้านวินิจฉัยชนิดของเห็ดรา การเพาะเล้ียงการแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์  

 Morphology and anatomy for fungi’s classification and identification; comparison of 
each life cycle, physiology and ecology of fungi; toxic and economic mushrooms; practical 
modules of fungi’s classification; culture and strain separation 

* รายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดใหม่               ** รายวิชาท่ีหลักสูตรฯ ปรับปรุง  
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๕๑ 
 

วทพฤ ๓๖๑* พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                    ๓ (๒–๓–๕)  
SCPL 361* Economic Botany                       3 (2-3-5)  
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๔ 
Prerequisite SCPL 204  

พฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลกและของประเทศไทย เน้นสัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธาน
เบ้ืองต้นของพืชท่ีให้ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เส้นใย และส่ิงทอ ไม้ กระดาษ 
ยา เรซิน ชัน ยาง น้ ามัน และไม้ประดับ 

Botany of important economic crop of the world and Thailand, emphasize on 
morphology and taxonomy of plants used for agricultural industry, food, fiber and fabric, wood, 
paper, medicine, resin, rosin, latex, oil and ornamental purposes 
 
วทพฤ ๓๖๒   ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 362     Ornamental Plants and Gardens   3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๔ 
Prerequisite  SCPL 204 
 การปลูกและบ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การเล้ียงบอนไซ การขยายพันธุ์เชิงพาณิชย์ การปลูกเพื่อการค้า
และการส่งออก รูปแบบของสวนในอดีตและปัจจุบัน หลักการจัดสวนเบื้องต้น และธรรมชาติของไม้ประดับเพื่อ
การจัดสวน  

Growing and maintenaning ornamental plants ; bonsai cultivation, commercial plant 
propagation, cultivation for trade and export; styles of garden in the past and the present time; 
principles of landscape gardening and the nature of ornamental plants for landscape gardening 

วทพฤ ๓๗๒   ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 372     Academic Skills in Scientific Research   1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน -                          
Prerequisite  - 
 ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นและจัดการเอกสารทางวิชาการ การเขียนและ
การอ่านบทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และ คุณธรรมของนักวิทยาศาสตร์ 
 Academic skills in scientific research including literature search and reference; 
management, reading and writing scientific literature, scientific presentation, and scientific 
integrity 
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๕๒ 
 

วทพฤ ๔๑๓  เมแทบอลิซึมของพืช                  ๓ (๓-๐-๖)  
SCPL 413  Plant Metabolism                   3 (3-0-6)          
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๑๑   
Prerequisite  SCPL 311   

กระบวนการเมแทบอลิซึมพื้นฐานท่ีส าคัญของพืช เช่น กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไลปิด 
ไนโตรเจน และของสารทุติยภูมิท่ีส าคัญบางชนิดในพืช พร้อมท้ังระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมโดย
ผ่านทางการแสดงออกของยีน 

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 เซลล์พันธุศาสตร์           ๓ (๒-๓-๕)
SCPL 421  Cytogenetics     3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑   
Prerequisite  SCPL 221   
 รายละเอียดของโครโมโซมของส่ิงมีชีวิต ท้ังโครงสร้าง และรูปร่างลักษณะ ความสัมพันธ์กับยีน และการ
ถ่ายทอดพันธุกรรม โครโมโซมเทคโนโลยีและเทคนิคในการศึกษาโครโมโซม การน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบความผิดปกติ การปรับปรุงพันธุ์ การหาสายสัมพันธ์ การจัดการและการอนุรักษ์
พันธุกรรม การตรวจสอบความเป็นพิษของสารปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม 
 Chromosome classification, chromosomal mechanism of inheritance, chromosome 
structure and chromosome number; the behavior of the chromosomes during mitosis and 
meiosis, the 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) 
SCPL 422  Plant Breeding      3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑   
Prerequisite SCPL 221   
 การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช ความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมในธรรมชาติ การวางแผนปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม 
การสร้างพันธุ์ลูกผสม การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ 

The 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 
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๕๓ 
 

วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒                  ๓ (๓-๐-๖)  
SCPL 424 Plant Genetics and Molecular Biology II                   3 (3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๒๒    
Prerequisite  SCPL 322   

ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช รวมถึงความรู้ทางชีวเคมีและอณูพันธุ
ศาสตร์ โครงสร้าง หน้าท่ี และคุณสมบัติของยีนในระดับโมเลกุล การควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน เทคนิคท่ีใช้ใน
การศึกษา ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และการกลายพันธุ์ การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช เทคนิคทาง
พันธุศาสตร์และชีวโมเลกุลในงานวิจัยทางด้านพืชในปัจจุบัน 

 Advances in genetics and molecular biology of higher plants; biochemistry and 
molecular genetics; nature of genes, introduction to gene function, protein synthesis and 
modification; laboratory techniques to study DNA, RNA and protein; plant mutation; 
management of plant genetic resource; genetic and molecular biology techniques in current 
plant science research 

วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช          ๓ (๑-๖-๔)  
SCPL 441  Plant Tissue and Cell Culture     3 (1-6-4) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๓ 
Prerequisite  SCPL 203 
 หลักการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชต้ังแต่พื้นฐานถึงการน าไปประยุกต์ใช้ อิทธิพลของสูตรอาหาร
โดยเฉพาะสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชในสภาวะปลอดเช้ือ เทคนิคการย้ายต้นกล้าจากสภาวะปลอดเช้ือออกสู่ธรรมชาติ  
 Principles of plant tissue culture technology; effect of nutrient agar and plant growth 
regulators on tissue culture and applications; basic in vitro culture inoculation, sub-culturing, 
and transplantation to nature 

วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีข้ันแนะน า            ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 442  Introductory Phytochemistry        3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๔    
Prerequisite  SCPL 204   

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสารประกอบทุติยภูมิในพืช การแบ่งกลุ่มสารทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูมิ
กลุ่มต่าง ๆ การกระจายตัวของสารทุติยภูมิในพืชชนิดต่าง ๆ และประโยชน์ เทคนิคเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการตรวจสอบ
สารทุติยภูมิกลุ่มต่าง ๆ ในพืช 

Principles of plant secondary metabolites, classification, biosynthesis, distribution of plant 
secondary metabolites in plant species, uses; techniques used for screening plant secondary 
metabolites 
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๕๔ 
 

วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช    ๒ (๒-๐-๔)  
SCPL 443 Plant Production Technology    2 (2-0-4)  
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๓  
Prerequisite  SCPL 203 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์วิทยาการพืชและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต หลักและ
วิธีการขยายพันธุ์พืช ระบบการปลูกพืช การปฏิบัติบ ารุงรักษา ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด เทคโนโลยีและ
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ การตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช 
 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  

วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้         ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 444  Orchid Production Technology          3 (2-3-5)        
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๓   
Prerequisite  SCPL 203 
    เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจร ต้ังแต่การจ าแนกชนิดกล้วยไม้ สรีรวิทยาของ
การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเล้ียง การป้องกันก าจัดโรค
แมลง และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

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) 
SCPL 451 Special Study in Plant Science      2 (0-6-2) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 
   การศึกษาพิเศษของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางพฤกษศาสตร์ท่ีนักศึกษาสนใจภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ การค้นหาข้อมูล การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง รวมถึงการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
   The study of special problems in plant science under the supervision of the academic 
staff in the Department of Plant Science; students’ ability to carry out a literature search, 
design an experiment, conduct data analysis, and practice scientific report writing 

วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔)  
SCPL 452 Selected Topics in Plant Science    2 (2-0-4)  
วิชาบังคับก่อน -    
Prerequisite - 

การศึกษาเฉพาะหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยีด้านพฤกษศาสตร์ท่ีนักศึกษาสนใจ  
 A study of selected topics related to the plant science research and technology 
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๕๕ 
 

วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช     ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 462  Plant Pathology     3 (2-3-5)        
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๑    
Prerequisite  SCPL 201  
 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคพืช โรคท่ีส าคัญของพืช สาเหตุ อาการและวิธีการควบคุมโรคพืชชนิด
ต่างๆ รวมถึงการระบาดของโรคพืช อันเกิดจากเช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย และปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 

Basic understanding of plant pathology; major types of plant diseases, their causes, 
symptoms and control methods, and epidemiology of plant diseases caused by fungi, 
bacteria, viruses, nematodes, and environmental factors 

วทพฤ ๔๙๒ พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์              ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 492  Applications of Botany in Forensic Science        3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๒, วทพฤ ๒๐๓, วทพฤ ๒๐๔  
Prerequisite  SCPL 202, SCPL 203, SCPL 204 

หลักการเบ้ืองต้นทางนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นพืช วัตถุพยานถ่ายโอนท่ีเป็น
ช้ินส่วนพืชท่ีมีขนาดเล็ก วัตถุพยานทางกายภาพท่ีเป็นพืช ประเด็นทางนิติวิทยาศาสตร์ของพืชเสพติด พืชพิษ พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม เส้นใยธรรมชาติท่ีมีต้นก าเนิดจากพืช ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีพืชเป็นส่วนประกอบและอาหารใน
กระเพาะ ไม้ พืชในทางการค้า พืชคุ้มครองและพืชใกล้สูญพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและยาสมุนไพร เทคนิคการ
ตรวจหา การบันทึก การตรวจและเก็บวัตถุพยานท่ีเป็นพืช การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการท่ีไม่ท าลายและวิธีการท่ี
ท าลายวัตถุพยานท่ีเป็นพืช การประเมินวัตถุพยาน การเขียนรายงานผลการตรวจพิสูจน์  
   Principles of forensic science; botanical material as forensic evidence; transfer of 
botanical trace, plant as physical evidence, forensic aspects of narcotic, toxic, genetic-modified 
plants; natural fibers of plant origin, plants in food product and gastric content; plants in trade, 
protected and endangered plants species; natural product and herbal medicine, search 
technique, recovery, preservation, and recording of plant evidence; examination of plant 
evidence by non-destructive and destructive methods; interpretation and evidence evaluation, 
report writing 

วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี       ๓ (๐-๙-๓) 
SCPL 475 Undergraduate Thesis         3 (0-9-3) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 
    โครงการวิจัยในหัวข้อทางพฤกษศาสตร์ควบคุมโดยอาจารย์ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ความสามารถของ
นักศึกษาในการวางแผน การลงมือท าการวิจัย พร้อมรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
  Research projects of topics in plant science supervised by the academic staff of the 
Department of Plant Science; students’ ability to plan, execute and report on a laboratory 
investigation 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๕๖ 
 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
กลุ่มวิชาเลือกเสรี                     ๖  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันการศึกษา ท้ังใน
และต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามท่ีจะสามารถด าเนินการได้ และไม่ขัด
ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

  ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนง่

ทาง
วิชาการ 

คณุวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ปีที่
ส าเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ป ี

๑ นางทยา เจนจิตติกุล  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๐๗-๐๐๖๒X-XXX 

ผศ. วท.ด. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 
๒๕๔๖ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 
๒๕๓๓ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 
๒๕๓๐ 

Nopporncharoenkul N, 
Jenjittikul T. Kaempferia 
noctiflora (Zingiberaceae), a 
new species from Northern 
Thailand.  Phytotaxa.  2017; 
316(1): 067-72. 

๒ นางสาวปวีณา ไตรเพิ่ม 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๔๐๕-๐๐๑๓X-XXX  
 

รศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 
๒๕๕๑ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 
๒๕๔๖ 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 
๒๕๔๓ 

Punwong P, Juprasong Y, 
Traiperm P. Effects of an oil 
spill on the leaf anatomical 
characteristics of a beach 
plant (Terminalia catappa 
L.). Environmental Science 
Pollution Research. 2017. 
24: 21821–8. 

๓ นางสาวพนิดา คงสวัสด์ิวรกุล  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๒๒-๐๒๐๔X-XXX 
 

ผศ. Diplôme de Docteur 
(Biologie Intégrative) 
Université Montpellier II, 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส: ๒๕๔๖ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๐ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗ 

Sraphet S, Ponsit T, Suksee 
N, Smith DR, Triwitayakorn 
K, Kongsawadworakul P. 
Genetic linkage map of 
cassava (Manihot esculenta 
Crantz) based on rubber 
tree and cassava simple 
sequence repeat markers. 
Journal of Crop 
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๕๗ 
 

Improvement. 2016 ; 30(5 ): 
552-61. 

๔ นางสาววิษุวัต สงนวล  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๙๐๐๑-๐๐๐๓X-XXX 
 

ผศ. Ph.D. (Genetics) Harvard 
University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา: ๒๕๕๒ 
B.S. (Biology) Duke 
University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา: ๒๕๔๕ 

Yoodee S, Kobayashi Y, 
Songnuan W, Boonchird C, 
Thitamadee S, Kobayashi I, 
Narangajavana J. 
Phytohormone priming 
elevates the accumulation of 
defense-related gene 
transcripts and enhances 
bacterial blight disease 
resistance in cassava. Plant 
Physiology and Biochemistry. 
2018 Jan; 122: 65–7. 

๕ นางศศิวิมล แสวงผล  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๓X-XXX 

ผศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 
๒๕๕๐  
M.S. (Horticulture) 
University of Florida, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา: 
๒๕๓๔ 
วท.บ. เกียรตินิยม 
(พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๑ 

Traiperm P, Chow J, Nopun 
P, Staples G, Swangpol SC. 
Identification among 
morphologically similar 
Argyreia (Convolvulaceae) 
based on leaf anatomy and 
phenetic analyses. Botanical 
Studies. 2017; 58: 25. 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา) / สถาบัน / 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
๓.๒.๒.๑  นายครรชิต ธรรมศิริ 

 ๓-๑๐๒๐-๐๒๖๓x-xxx 
รศ. Ph.D. (Horticulture) / University of Hawaii, 

U.S.A. : พ.ศ. ๒๕๒๗ 
M.S. Horticulture University of Hawaii, 
U.S.A. พ.ศ. ๒๕๒๕ 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๒๔   
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๓.๒.๒.๒  นางงามนิจ ช่ืนบุญงาม 
 ๓-๑๐๐๘-๐๐๒๒x-xxx 

ผศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) /
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 วท.ม. ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  

(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๓๔  
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๕๘ 
 

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา) / สถาบัน / 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
วท.บ. เคมีชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๒๙  

๓.๒.๒.๓ นางสาวณัฎฐินี พันธ์วิศวาส 
๓-๑๐๐๔-๐๐๓๐x-xxx 

ผศ. Ph.D. (Plant Molecular Biology) / University 
of Leeds, UK : พ.ศ. ๒๕๔๔  

 

 
M.Sc. Forensic Science University of 
Strathclyde, UK ๒๕๔๘ 
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ภ.บ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศ
ไทย) พ.ศ.๒๕๓๗ 

๓.๒.๒.๔ นางทยา เจนจิตติกุล 
๓-๑๐๐๗-๐๐๖๒x-xxx 

ผศ.  วท.ด. (เกษตรศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
: พ.ศ. ๒๕๔๖  
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๓๓  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๓๐  

๓.๒.๒.๕ นางสาวปวีณา ไตรเพิ่ม 
๓-๑๔๐๕-๐๐๑๓x-xxx 

รศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) / จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๔๖  
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเทศ
ไทย)  พ. ศ.๒๕๔๓  

๓.๒.๒.๖ นางสาวพนิดา คงสวัสด์ิวรกุล 
๓-๑๐๒๒-๐๒๐๔x-xxx 

ผศ. Diplôme de Docteur (Biologie Intégrative) 
Université Montpellier II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส: 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ประเทศไทย) พ.ศ.๒๕๔๐  
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๓๗  

๓.๒.๒.๗ นางพวงผกา อัมพันธ์จันทร์ 
๓-๑๐๐๕-๐๓๐๐x-xxx 

รศ. Ph.D. (Sciences des agroressources) INP, 
France : พ.ศ. ๒๕๓๘ 
D.E.A Traitments des matières premières 
végétales Instut national Polytechnique 
De Toulouse (I.N.P.T), France พ.ศ. ๒๕๓๔ 
วท. ม. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๓๓  
วท. บ. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๒๓  
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๕๙ 
 

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา) / สถาบัน / 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
๓.๒.๒.๘ 

นางสาววิษุวัต สงนวล 
๓-๙๐๐๑-๐๐๐๓x-xxx 

ผศ. Ph.D. (Genetics) Harvard University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
B.S. (Biology) Duke University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓.๒.๒.๙  นางศศิวิมล แสวงผล 
๓-๑๐๐๕-๐๐๓๓x-xxx 

ผศ. วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) / จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย : พ.ศ. ๒๕๕๐ 
M.S. (Horticulture) University of Florida, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา: ๒๕๓๔ 
วท.บ. เกียรตินิยม (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๓.๒.๒.๑๐ นางสาวอลิสา สจ๊วต 
๕-๙๐๘๐-๐๐๐๐x-xxx 

อ. Ph.D. Behavior, Ecology, Evolution and 
Systematics University of Maryland ๒๕๕๙ 
B.Sc. Biology University of North Carolina 
๒๕๕๑ 

๓.๒.๒.๑๑ นางอัญชีรา วิบูลย์จันทร์ 
๓-๑๐๐๒-๐๐๒๙x-xxx 

ผศ. วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) / มหาวิทยาลัยมหิดล : 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ / มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ประเทศไทย) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ประเทศไทย) พ.ศ.๒๕๓๙  

๓.๒.๒.๑๒ นางอุษณีษ์ พิชกรรม 
๓-๑๓๐๖-๐๐๑๕ x-xxx 

ผศ. Ph.D. (Plant Science) / Chiba University, 
Japan : พ.ศ. ๒๕๓๘ 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย ๒๕๓๑ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย ๒๕๒๗ 

๓.๒.๓ อาจารย์ประจ าจากคณะต่าง ๆ ดังนี้   
 ๓.๒.๓.๑  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒๖๘ คน 
 ๓.๒.๓.๒ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๗๓ คน 
 ๓.๒.๓.๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๔๑ คน 
 ๓.๒.๓.๔ คณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามความเหมาะสม 
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๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ/ 

ค าน าหน้า 
คณุวุฒกิารศกึษา และสถาบนัที่ส าเร็จ

การศึกษา 
๓.๒.๔.๑ Kesara Anamthawat-

Jónsson 
Professor Dr. Ph.D. (Plant Genetics), University of 

Cambridge, U.K.  
๓.๒.๔.๒ นายเฉลิมพล เกิดมณี ดร. Ph.D. (Horticultural Engineering), Chiba 

University, Japan 

นอกจากนี้ หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม 

๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ด้านพฤกษศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
๔.๑.๑ ประยุกตค์วามรู้ทางพฤกษศาสตร์ในการท างานในสภาพจริงได้ 
๔.๑.๒ วางแผนและปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ 
๔.๑.๓ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
๔.๑.๔ ส่ือสาร ถ่ายทอด น าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 

๔.๒ ช่วงเวลา 
 ขณะศึกษาอยู่ระหว่างช้ันปีท่ี ๓ ถึง ๔ ระยะเวลารวม ๑๖๐ ช่ัวโมง โดยฝึกปฏิบัติ ๔ สัปดาห์หรือ ๒๐ 
วัน วันละ ๘ ช่ัวโมง 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (หรือเป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ก าหนด) 
๔.๔ จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) หน่วยกิต 
๔.๕ การเตรียมการ  
 (๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาติดต่อสถานประกอบการ เพื่อท าข้อตกลงในการให้นักศึกษาท่ีสนใจเข้าฝึก

ท างาน 
 (๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ประกอบการจัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี

คาดหวังร่วมกัน  
๔.๖ กระบวนการประเมินผล 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยผู้ประกอบการเป็นผู้

ประเมินผลในสัดส่วน ๘๐% และอาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินเชิงทฤษฎี ๒๐%  
 ผลการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์ คือ มากกว่า ๗๐% (จาก ๑๐๐) นักศึกษาจะได้รับใบแสดงการปฏิบัติงาน
จากผู้ประกอบการนั้นๆ 
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๖๑ 
 

๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยยอ่ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 
การท าโครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ มีการด าเนินการดังนี้  

  ๕.๑.๑ นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพื่อท าโครงงานวิจัย พร้อมกับเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ๕.๑.๒ สืบค้นข้อมูลและจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
  ๕.๑.๓ น าเสนอโครงร่างงานวิจัย และด าเนินการวจัิย 
  ๕.๑.๔ น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยและตอบข้อซักถาม 
  ๕.๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิจัย 
  ๕.๑.๖ น าเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามในท่ีประชุมวิชาการ 
  ๕.๑.๗ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 
การท าโครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ มีการด าเนินการดังนี้  

  ๕.๑.๑ นักศึกษาเลือกเรื่องท่ีสนใจเพื่อท าโครงงานวิจัย พร้อมกับเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ๕.๑.๒ สืบค้นข้อมูลและจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
  ๕.๑.๓ น าเสนอโครงร่างงานวิจัย และด าเนินการวจัิย 
  ๕.๑.๔ น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยและตอบข้อซักถาม 
  ๕.๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิจัย 
  ๕.๑.๖ น าเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามในท่ีประชุมวิชาการ 
  ๕.๑.๗ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

วิชา วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี 
การท าวิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี มีการด าเนินการดังนี้  
๕.๑.๑ นักศึกษาต้ังโจทย์วิจัยทางพฤกษศาสตร์ เพื่อท าวิทยานิพนธ์ พร้อมกับเลือกอาจารย์ทีปรึกษา 

  ๕.๑.๒ สืบค้นข้อมูลและจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์   
  ๕.๑.๓ น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และด าเนินการวิจัย 
  ๕.๑.๔ น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยและตอบข้อซักถาม 
  ๕.๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานการวิจัย 
  ๕.๑.๖ น าเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
  ๕.๑.๗ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 

  - ต้ังสมมติฐาน ออกแบบ ท า และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองตามหลักการทางพฤกษศาสตร์
และสถิติ อภิปรายผลการวิจัยได้ 
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๖๒ 
 

  - น าเสนอข้อมูลผลการวิจัย ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดเตรียมส่ือ
เพื่อการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ และจัดท ารายงานการวิจัย 

-  ผลิตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ 

  - ต้ังสมมติฐาน ออกแบบ ท า และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองตามหลักการทางพฤกษศาสตร์
และสถิติ อภิปรายผลการวิจัยได้ 
  - น าเสนอข้อมูลผลการวิจัย ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดเตรียมส่ือ
เพื่อการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ และจัดท ารายงานการวิจัย 

-  ผลิตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิชา วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี 

  - สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์โดยผสมผสาน/บูรณาการ
หลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 
  - น าเสนอข้อมูลผลการวิจัย ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดเตรียมส่ือ
เพื่อการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ และจัดท ารายงานการวิจัย 

-  ผลิตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๕.๓ ช่วงเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ : ภาคการศึกษาท่ี ๒ ช้ันปีท่ี ๔ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
   วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ : ภาคการศึกษาท่ี ๒ ช้ันปีท่ี ๓ 
   วิชา วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี : ภาคการศึกษาท่ี ๒ ช้ันปีท่ี ๔ 

 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๓ (๐-๙-๓) หน่วยกิต 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
 วิชา วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๓ (๐-๙-๓) หน่วยกิต 
 วิชา วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี ๓ (๐-๙-๓) หน่วยกิต 
 

 ๕.๕ การเตรียมการ 
๕.๕.๑ ภาควิชาฯแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  
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๕.๕.๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ีแจงรายละเอียดและแนะน าวิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย การเขียน
รายงานผลงานวิจัย การจัดเตรียมส่ือเพื่อน าเสนอและวิธีการน าเสนอ 

๕.๕.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ควบคุมการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม
ก าหนด 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
  คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ร่วมประเมินโครงร่างงานวิจัย ความก้าวหน้าในการท าวิจัย และผล
โครงงานวิจัยในรายวิชาโครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์และรายวิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับเวลาของนักศึกษา โดยมีแบบประเมินเพื่อให้คณาจารย์ประเมินไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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หมวดท่ี ๔ 
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีความรู้พื้นฐาน
ทักษะและสามารถ
บูรณาการความรู้
ทางด้าน
พฤกษศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สาขา
อื่นได้ 

จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาสามารถ 
• อธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญของรายวิชาทางพฤกษศาสตร์ 
• คิด วิเคราะห์ สรุป และประยุกต์ใช้หลักการทางพฤกษศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบ 
• ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง

สม่ าเสมอ 
• เลือกใช้ ใช้ และดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
• ออกแบบการทดลอง ด าเนินการวิจัย และเสนอวิธีในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ทดลองตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
• บันทึก วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนทาง

วิทยาศาสตร์และทางสถิติ 
• ส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ น าเสนอผลงาน ท้ังในรูปแบบการเขียน การบรรยาย และ

การอภิปราย 
• เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการส่ือสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ให้กลุ่มบุคคลท่ีมีพื้นความรู้ท่ีแตกต่างกันได้ 
• เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศท้ังใน

และต่างประเทศได้ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์ และ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  

จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา 
• ไม่น าหรือคัดลอกงานของผู้อื่นมาใช้เป็นงานของตนเอง  
• ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของรายวิชา องค์กร และสังคม รวมถึงกฏ ระเบียบความ

ปลอดภัยในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
• มีจิตอาสา 
• สามารถแสดงความเป็นผู้น าและผู้ตาม ผู้ให้และผู้รับ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม  
• รับฟัง วิเคราะห์ และยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
• แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
• มีความรับผิดชอบต่องานส่วนบุคคลและส่วนรวมที่ได้รับมอบหมาย 

 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๖๕ 
 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศกึษา
แห่งชาติ   (แสดงในภาคผนวก ๓) 

๓.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 
และประเมินผล 

PLO1 แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์
ได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้
พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ท่ี
ครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์ 
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ 
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 
การอนุรักษ์และปรับปรุงพนัธุ์ 
รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- บรรยาย 
- วีดีทัศน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- งานรายบุคคล 
- งานกลุ่ม 
- กรณีศึกษา 
- สอดแทรกคุณธรรม 

- สอบข้อเขียน 
- สอบปากเปล่า 
- ช้ินงานรายบุคคล 
- ช้ินงานกลุ่ม 
- น าเสนอผลงาน 
- ประเมินโดยตนเอง 
- ประเมินโดยเพื่อน 
- ประเมินโดยอาจารย์ 

PLO2 ท าการทดลองโดยใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและ
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่องาน
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย าตามวัตถุประสงค์
ของงาน และปลอดภัยตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

- อภิปรายกลุ่ม 
- งานรายบุคคล 
- งานกลุ่ม 
- ปฏิบัติการ 
- กรณีศึกษา 

- สอบย่อยก่อนปฏิบัติ 
- สอบปฏิบัติ 
- ช้ินงานรายบุคคล 
- ช้ินงานกลุ่ม 
- น าเสนอผลงาน 
- ประเมนิโดยอาจารย์ 

PLO3 สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- อภิปรายกลุ่ม 
- งานรายบุคคล 
- งานกลุ่ม 
- สัมมนา 
- โครงงาน 
- กรณีศึกษา 
- สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม  

- สอบปากเปล่า 
- ช้ินงานรายบุคคล 
- น าเสนอผลงาน 
- ประเมินโดยตนเอง 
- ประเมินโดยเพื่อน 
- ประเมินโดยอาจารย์ 

PLO4 ส่ือสารความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- บรรยาย 
- วีดีทัศน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 

- สอบข้อเขียน 
- สอบปากเปล่า 
- น าเสนอผลงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 
และประเมินผล 

ท่ัวไป โดยใช้ทักษะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อ
การแลกเปล่ียน วิพากษ์วิจารณ์
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอ
ผลงาน และแสวงหาความร่วมมือ
ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

- งานรายบุคคล 
- งานกลุ่ม 
- สัมมนา 
- โครงงาน 
- กรณีศึกษา 
- สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม  

- ช้ินงานรายบุคคล 
- ช้ินงานกลุ่ม 
- ประเมินโดยตนเอง 
- ประเมินโดยเพื่อน 
- ประเมินโดยอาจารย์ 

PLO5 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและ
หน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์ด้าน
พฤกษศาสตร์อย่างเหมาะสม และ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

- อภิปรายกลุ่ม 
- งานกลุ่ม 
- ปฏิบัติการ 
- สัมมนา 
- โครงงาน 
- กรณีศึกษา 
- สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม  

- สอบปฏิบัติ 
- ช้ินงานกลุ่ม 
- ประเมินโดยตนเอง 
- ประเมินโดยเพื่อน 
- ประเมินโดยอาจารย์ 

PLO6* สร้างสรรค์และประเมินผล
งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ทางพฤกษศาสตร์โดยผสมผสาน/
บูรณาการหลักการความรู้ขั้น
พื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

- งานรายบุคคล 
- โครงงาน 
- สัมมนา 
- สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม  

- ช้ินงานรายบุคคล 
- น าเสนอผลงาน 
- ประเมินโดยตนเอง 
- ประเมินโดยเพื่อน 
- ประเมินโดยอาจารย์ 

*PLO เพิ่มเติมส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑.  กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๒ และตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นภาคการศึกษาและประเมินเป็นแต้มเฉล่ีย
ประจ าภาคการศึกษาและแต้มเฉล่ียสะสม 

๑) สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ าให้ก าหนด ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย แต้มประจ า 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
F ตก (Failed) 0.00 

๒) สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ าให้ก าหนด ดังนี้   

สัญลักษณ์ ความหมาย 
Au การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

I รอการประเมินผล (Incomplete) 
O โดดเด่น (Outstanding) 

P การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In progress) 
S พอใจ (Satisfactory) 

T การโอนหน่วยกิต (Transfer of credit) 
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
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๖๘ 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

  ๒.๑ เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ภายในกลุ่มท่ีเรียน และ/หรือต่างช้ันปี ต่าง
ภาควิชา แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 

๒.๒ ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่น ๆ ท่ีมี
เนื้อหาใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และมีความต่อเนื่องทางวิชาการ แล้วแต่
กรณี และมีการเทียบเคียงเนื้อหารายวิชากับสถาบันการศึกษาอื่น ต ารา หรือบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาของเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
ผู้ท่ีถือว่าเรียนส าเร็จปริญญาตรี หลักสูตรทางวิชาการ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องสอบผ่านให้ครบตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
๑. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
๒. ได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ผู้ท่ีถือว่าเรียนส าเร็จปริญญาตรี หลักสูตรทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องสอบผ่านให้ครบตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
๑. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
๒. ได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๔.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมวดท่ี ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันรับทราบค าส่ังลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ถือเป็นที่ส้ินสุด 

นักศึกษาสามารถย่ืนค าร้องได้ท่ี  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๗๒ ถ. พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ. กรุงเทพฯ 
โทร. ๐๒-๒๐๑-๕๐๕๐-๔ 
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๖๙ 
 

หมวดท่ี ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑  การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เล้ียงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอน ช้ีแจงและแนะน ารายวิชาในหลักสูตร 
๑.๒  การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย
หัวข้อท่ีอาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑ อาจารย์ใหม่สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผลตามความต้องการของอาจารย์ โดยเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๒.๑.๒ การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
๒.๒.๑ การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการท่ีจัดท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒.๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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๗๐ 
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๗๑ 
 

หมวดท่ี ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร  

๑. การก ากับมาตรฐาน  
๑.๑ มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการจัดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานหลักสูตรเพื่อด าเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

๑.๒ มีการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขอันจะเป็นผลท า
ให้หลักสูตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชาในทุกภาคการศึกษาท่ีมีการเปิดการเรียนการสอน 

๑.๔ มีการประเมินระดับภาพรวมของท้ังหลักสูตร โดยประเมินจากบัณฑิตและจากผู้ประกอบการ หรือ
หน่วยงานท่ีบัณฑิตท างานอยู่เพื่อจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด/ตัวบง่ชี้ 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.  บัณฑิต 
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้านดังต่อไปนี้  
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 บัณฑิตแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต การมีวินัย การตรงต่อเวลา เคารพในสิทธิและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่คัดลอกงานของผู้อื่นโดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 

๒.๒ ด้านความรู้ 
 บัณฑิตสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางพฤกษศาสตร์ ท าการทดลองและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังติดตามและอธิบายความรู้ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ได้ อธิบายส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ได้ 

๒.๓ ด้านปัญญา 
 บัณฑิตสามารถน าความรู้ทางพฤกษศาสตร์ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องได้ 
๒.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 บัณฑิตสามารถปรับตัวเพื่อท างานในองค์กร และในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้

ตาม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
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๗๒ 
 

๒.๕ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข

ได้ และสามารถส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้  
 ท้ังนี้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ได้มีการเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้านของ สกอ. ซึ่งแสดงอยู่ในภาคผนวก ๓ 

ตัวชี้วัด/ตัวบง่ชี้ 
(๑)  จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าและ/หรือเรียนต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อป ี
(๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ (เป็นหน่ึงในตัวบ่งช้ีผล

การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

๓. นักศึกษา 
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(๑)  ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย (๑) ผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ (๒) 
ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือ (๓) ผ่านการคัดเลือก
โดยวิธีพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด หรือ (๔) เป็นผู้ท่ีอยู่ในโครงการ พสวท. 
ตามกระบวนการคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด หรือตามโครงการพิเศษหรือวิธีพิเศษอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลและ
คณะวิทยาศาสตร์ให้ความร่วมมือ 

(๒)  คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดค่ายเสริมสร้างวิชาการให้แก่นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๑) ของ
กระบวนการรับนักศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
นักศึกษามีโอกาสเข้าค่ายเสริมสร้างวิชาการท่ีคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(๓)  นักศึกษาตามข้อ (๑) ท่ีประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ เมื่อสอบได้ผ่านช้ันปีท่ี ๑ แล้วต้อง
ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๔)  นักศึกษาท่ีเข้าสาขาวิชาพฤกษศาสตร์แล้ว และมีผลการเรียนดีเด่น โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือจบช้ันปี
ท่ี ๒ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ สามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการได้  

๓.๒ การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนวแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
(๑) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะแนะน าด้านการเรียนและอื่น ๆ  

โดยภาควิชาฯ จัดให้มีการนัดพบอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตลอดเวลาทุกครั้งท่ีต้องการส่ือสาร หรือขอ
ค าแนะน าปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะดูแลนักศึกษาต้ังแต่นักศึกษาเข้าเรียนสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
จนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา 
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(๒) มีการส ารวจ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร ๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา 
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันเวลาส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหา ตลอดจนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
ผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

๓.๓ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
(๑)  ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักศึกษา จะถูกน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

ผ่านได้จากหลายช่องทาง เช่น บุคลากรในภาควิชา ระบบการส่ือสารอื่นๆ ฯลฯ เพื่อปรึกษาหารือ 
วางแผนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขท่ีเหมาะสม จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมภาควิชา
พฤกษศาสตร์ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน และมีการด าเนินการต่อไป ท้ังนี้นักศึกษาจะได้รับทราบ
ช่องทางในการส่ือสารทันทีท่ีเข้ามาในภาควิชา 

(๒)  นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวดท่ี ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันรับทราบค าส่ังลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องให้
คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์โดยค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่ส้ินสุด 

ตัวชี้วัด/ตัวบง่ชี้ 
(๑)  จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ต่อป ี
(๒)  ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
(๓)  ผลประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
(๔)  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อป ี
(๕)  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๕ ปี 
(๖) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕ .๐ (เป็นหน่ึงในตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

๔. อาจารย์ 
๔.๑  การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล โดยการรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการประชุมเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชา เพื่อให้ได้อาจารย์ใหม่ในสาขา/ความเช่ียวชาญท่ีตรงกับความต้องการของภาควิชาฯ 

๔.๒  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   คณาจารย์ทุกคนในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแต่

ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพ และพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตรและได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามประสงค์ เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อเตรียมส าหรับการพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนโดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ร่วมงาน ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 
๑ ครั้ง 
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๔.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ   
 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ 

จากท้ังภาครัฐและเอกชน มาสอน อันเป็นความช านาญท่ีต่างไปจากความช านาญของคณาจารย์ประจ า 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม ท้ังนี้คณาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกิน
ร้อยละสามสิบของจ านวนช่ัวโมงในรายวิชานั้น  

๔.๔ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(๑) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ และมีการคัดเลือกโดยคณะ

กรรมการบริหารภาควิชา 
(๒) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมให้บุคลากรมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ โดยการ

อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา ร่วมประชุมวิชาการ และส่งเสริมการวิจัยของกลุ่มงาน 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้
(๑)  มี มคอ.๓ และ มคอ.๕ ครบทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
(๒)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(๓)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
ตัวช้ีวัด ๒-๓ เป็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จะต้องประชุม

ร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา โดยให้มีวิธีการประเมิน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยค านึงถึง
คุณลักษณะนักศึกษารุ่นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณ ลักษณะบัณฑิต ท่ีพึ งประสงค์ตามมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระ ดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติ  และสอดคล้องกับปรัชญ า ปณิ ธาน  พัน ธกิ จ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.๒ คณาจารย์ท้ังภาควิชามีส่วนร่วมในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นหลัก 

๕.๓ ผู้เรียนจะถูกประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การน าเสนอผลงาน 
และอื่น ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ ๓ ของแต่ละรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามและ
ก ากับการประเมิน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลประเมินรวมท้ังเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าเข้าท่ีประชุมและให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๗๕ 
 

๖.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ การบริหารงบประมาณ 

(๑) คณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ร่วมกันประเมินค่าใช้จ่ายรายวิชา และหลักสูตร จากงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายในหมวดการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรและอื่น ๆ มีคณะกรรมการพิจารณา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อใช้งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(๒) มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาประเมินค่าใช้จ่ายของรายวิชาและหลักสูตร 
๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

(๑) ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะและ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ได้แก่ หนังสือ ฐานข้อมูล เอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลอ้างอิง 

(๒) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และความปลอดภัย
เพียงพอ  

(๓) มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านพฤกษศาสตร์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ท่ีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

(๔) มีระบบการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
(๕) มีผู้ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานในการให้บริการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และบ ารุงรักษาส่ือการสอน

และอุปกรณ์ 
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(๑) ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุดกลาง จัดให้มีการส่งรายช่ือหนังสือเรียน  หนังสืออ้างอิง 
เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ไปยังห้องสมุด หอสมุดกลาง เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อตามปีงบประมาณ 

(๒) มีการจัดสรรงบประมาณในหมวดการเรียนการสอน ท้ังวัสดุ ครุภัณฑ์และการบ ารุงรักษา จากเงิน
งบประมาณภาควิชา  

(๓) คณะวิทยาศาตร์จัดสรรงบประมาณส าหรับครุภัณฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้บริการแก่
นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ท้ังในด้านการเรียน การสอน และการวิจัย  

๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
(๑) การส ารวจความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนรู้ กระท า

โดยนักศึกษาแจ้งผ่านคณาจารย์ของภาควิชา เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมภาควิชาฯ เดือนละครั้ง 
ตลอดจนผ่านการท า SWOT และคณาจารย์หารือแนวทางการจัดหาโดยภาควิชาฯ หรือน าเสนอ
ต่อคณะฯ เพื่อให้มีการจัดหาต่อไป 

(๒) ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และหอสมุดกลาง มีการส ารวจ ส่งแบบสอบถามแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
ประเมินความพร้อม และการใช้งานของหนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง เอกสาร หรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ในห้องสมุด หอสมุดกลาง 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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๗๖ 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑) อาจารย ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ มี ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ 
ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ. ๓ และ 
มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. ๗ ปีท่ีแล้ว 

-     

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(๙) อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี
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๗๗ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - -   

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

- - - -  

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี 
(๑)  ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี ๑-๕) มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และ 
(๒)  จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งช้ีรวมท้ังหมดของแต่ละปี 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ – ข้อ ๖  

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒. บัณฑิต      
๒.๑ จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือเรียนต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ต่อป ี

    
 

๓. นักศึกษา      
๓.๑ จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ ต่อป ี

 
    

๓.๒ ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
    

๓.๓ ผลประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

   
  

๓.๔ จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ต่อป ี

   
  

๓.๕ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน ๕ 
ปี 

   
  

๔. อาจารย์      
๔.๑ จัดท า มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ครบทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ      
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๖.๑ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่ออุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 

หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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๗๘ 
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๗๙ 
 

หมวดท่ี ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

๑. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑.๑.๑ การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
๑.๑.๒ การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา 
๑.๑.๓ การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีแตกต่างกัน 
๑.๑.๔ การประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
๑.๒.๑ การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษาตามระบบของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
๒.๒ การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

แผนการเรียน และการจัดการเรียนการสอน 
๒.๓ การประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาใน

หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
๒.๔ การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต

เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คนท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จากคณะ/มหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ ทุก ๕ ปี  
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน สรุปปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา จัดประชุมสัมมนา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชา
สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ัง
ฉบับ จะกระท าทุก ๕ ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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๘๐ 
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ภาคผนวก ๑ 
 

 
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) 
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แบบรายงานขอ้มูลหลักสตูร (MU Degree Profile) 

หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี 

๑. ชื่อหลักสตูร 
(ภาษาไทย)           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science Program in Plant Science 

๒. ชื่อปรญิญา 
หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science (Plant Science) 
หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) (พิสิฐวิธาน) 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science (Plant Science) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลกัสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐ
วิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา/  
วงรอบของหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก าหนดเปิดสอน 

๑. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. เร่ิมใช้ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐาน - 
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๘๔ 
 

 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
Purpose/Goals/Objectives 
 
 

เป้าหมาย 
เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางพฤกษศาสตร์ระดับมาตรฐานนานาชาติ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังน้ี  
๑) มคีวามรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ กายวิภาคศาสตร์ สัณฐาน

วิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์
และโมเลกุล วิวัฒนาการ การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์  และสามารถน า
ความรู้พื้นฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานทดลองทางพฤกษศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
ศักยภาพด้านการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่น รวมท้ังใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๕) มีเจตคติท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ 

อย่างสม่ าเสมอ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีนอกจากจะมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ในรายวิชาท่ีมุ่งเน้นความเข้มข้นทางวิชาการ รวมท้ังสามารถคิดวิเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมากข้ึน 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์วิชาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อท างาน
วิจัยท่ีมีมาตรฐานระดับสากล ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและน าเสนอ
ผลงาน 

๒. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไป
ท างานวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ต้องผ่านระดับ
ปริญญาโท 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 
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๘๕ 
 

 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ ๑. สายงานด้านการศึกษา  เช่น ครู อาจารย์ อาจารย์สอนพิ เศษ และ
นักวิชาการ 

๒. สายงานด้านวิจัย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต่าง ๆ และ
ในภาคอุตสาหกรรม 

๓. สายงานด้านบริการข้อมูล เช่น ท่ีปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในบริษัทเอกชน 
มัคคุเทศก์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม นักข่าว นักเขียนสารคดี 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 

๔. ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ เช่น ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผักเพื่อการ
ส่งออก เป็นต้น 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พฤกษศาสตร์ วิทยาการ
พืช พันธุศาสตร์และชีวโมเลกุล ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษเคมี เภสัช
พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในและต่างประเทศ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานและทักษะทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นอย่างดี 
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศ มีเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพตามสายงานท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นพลเมืองของประเทศท่ีมีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม และมีพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ท่ีมุ่งท าคุณประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีก าหนดไว้ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม ในขณะท่ีอาจารย์ปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุนและ
จัดเตรียมกิจกรรมท่ีท้าทายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบั ติ  ในการ
จัดการเรียนการสอน 

เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐาน ความถนัด และความสนใจแตกต่าง
กัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนด เช่น การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการ การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ ใช้ปัญหา-กรณีศึกษา-สถานการณ์ในการ
เรียนการสอน การใช้กิจกรรมกลุ่ม ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและโดยการน าด้วย
ตนเอง ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ น าเสนอผลงาน สัมมนา ท า
โครงงาน และการฝึกงาน เป็นต้น 
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๘๖ 
 

กลยุทธ/์แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

ประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
น าเสนอผลงาน และอื่น ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ ๓ ของแต่ละรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามและก ากับการประเมิน โดยอาจารย์
ผู้สอนต้องส่งผลประเมินรวมท้ังเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าเข้าท่ีประชุมและให้ความเห็นชอบในการ
ประเมินผลทุกรายวิชา 

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competencies ๑. Communication: เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
จุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 

๒. ICT: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการ
สืบค้น และวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

๓. Critical thinking & Analysis: คิดอย่างมีวิจารณญาณบนหลักการและ
เหตุผลซึ่งเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ  

๔. Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองไทย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๕. Collaboration: ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

๖. Creativity: สร้างสรรค์โครงการบริการสังคมด้วยพฤกษศาสตร์และ
โครงการวิจัยทางพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Subject-specific 
Competencies 

๑. สามารถท างานด้านพฤกษศาสตร์ และชีววิทยาได้ โดยใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และ
ชีววิทยา 

๒. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐาน และเทคโนโลยี 
เพื่อตอบปัญหาด้านพฤกษศาสตร์ได้ 

๓. มีทักษะในการท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการทั้ง ๒ แบบ 

PLO1 

แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทาง
พฤกษศาสตร์ ท่ีครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล การอนุรักษ์
และปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง เหมาะสม บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
งานวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามวัตถุประสงค์ของงาน 
และปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
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๘๗ 
 

PLO3 
สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO4 

สื่อสารความรู้ทางพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอ
ผลงาน และแสวงหาความร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

PLO5 
ท างานร่วมกั บผู้ อื่ นได้อย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ  ตามบทบาทและห น้า ท่ี
นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์อย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มเติมของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

PLO6 
สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์
โดยผสมผสาน/บูรณาการหลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
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๘๘ 
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ภาคผนวก 
๑. ข้อก าหนด : คณุสมบัตอิาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 

ชื่อ สกุล คณุวุฒ ิ ผลงานวิจัยภายใน ๕ ปี 
(แสดงเฉพาะผลงานล่าสุด) 

ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล - วท.ด. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๔๖ 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๓๓ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ๒๕๓๐ 

Nopporncharoenkul N, Jenjittikul T. 
Kaempferia noctiflora (Zingiberaceae), 
a new species from Northern 
Thailand.  Phytotaxa.  2017; 316(1): 
067-72. 

รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม - วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๑ 

- วท.ม. (พฤกษศาสตร์)         
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๖ 
- วท.บ. (ชีววิทยา)    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๔๓ 

Punwong P, Juprasong Y, Traiperm 
P. Effects of an oil spill on the leaf 
anatomical characteristics of a 
beach plant (Terminalia catappa 
L.). Environmental Science 
Pollution Research. 2017; 24: 
21821–8. 

ผศ. ดร. พนิดา คงสวัสด์ิ
วรกุล 

- Diplôme de Docteur (Biologie 
Intégrative) Université 
Montpellier II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส: 
๒๕๔๖ 

- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๐ 

- วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗ 

Sraphet S, Ponsit T, Suksee N, Smith 
DR, Triwitayakorn K, 
Kongsawadworakul P.  Genetic 
linkage map of cassava (Manihot 
esculenta Crantz)  based on rubber 
tree and cassava simple sequence 
repeat markers.  Journal of Crop 
Improvement. 2016; 30(5): 552-61. 

ผศ. ดร. วิษุวัต สงนวล - Ph.D. (Genetics) Harvard 
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา: 
๒๕๕๒ 

- B.S. (Biology) Duke University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา: ๒๕๔๕ 

Yoodee S, Kobayashi Y, Songnuan W, 
Boonchird C, Thitamadee S, 
Kobayashi I, Narangajavana J. 
Phytohormone priming elevates the 
accumulation of defense-related 
gene transcripts and enhances 
bacterial blight disease resistance in 
cassava. Plant Physiology and 
Biochemistry. 2018 Jan; 122: 65–7. 
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ชื่อ สกุล คณุวุฒ ิ ผลงานวิจัยภายใน ๕ ป ี
(แสดงเฉพาะผลงานล่าสุด) 

ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล - วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๐  

- M.S. (Horticulture) University of 
Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา: 
๒๕๓๔ 

- วท.บ. เกียรตินิยม (พฤกษศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๑ 

Traiperm P, Chow J, Nopun, P, Staples 
G, Swangpol, SC. Identification among 
morphologically similar Argyreia 
(Convolvulaceae) based on leaf 
anatomy and phenetic analyses. 
Botanical Studies. 2017; 58: 25. 

 
๒.  Alignment between PLOs & Higher Education TQF Level 2 

TQF Level 2   
Graduates Competencies / Skills / LOs 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6* 

Competency/skill 1 : Moral (Ethics and 
Moral) 

      

๑.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต       
๑.๒ มีระเบียบวินัย       
๑.๓ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
      

๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น       
๑.๕ มีจิตสาธารณะ       
Competency/skill 2 : Knowledge       
๒.๑ มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน

วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
      

๒.๒ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎี ในศาสตร์เฉพาะ 

      

๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

      

๒.๔ มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

      

Competency/skill 3 : Cognitive       
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี

เหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
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TQF Level 2   
Graduates Competencies / Skills / LOs 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6* 

๓.๒ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

      

๓.๓ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

      

Competency/skill 4 : Communication 
(Interpersonal Skills and Responsibility) 

      

๔.๑ มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

      

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ัง
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

      

๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 

      

Competency/skill 5 : ICT (Numerical 
Analysis, Communication and 
Information Technology) 

      

๕.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

      

๕.๒ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

      

๕.๓ มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 

      

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ ์

      

Competency/skill 6 : Psychomotor (if 
applicable) 

     
 

๖.๑ มีทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และแปลผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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TQF Level 2   
Graduates Competencies / Skills / LOs 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6* 

๖.๒ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

      

 
๓.  ผลลพัธก์ารเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) และผลลพัธก์ารเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 

PLOs SubPLOs 
PLO1  
แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีระบบ 
โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ท่ี
ครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา 
อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุ
ศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล การ
อนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๑.๑ อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 

๑.๒ สืบค้น และตรวจสอบข้อมูลท่ีทันสมัยทางพฤกษศาสตร์จาก
แหล่งต่าง ๆ  

๑.๓ คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ และวิจารณ์ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
และสาชาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท่ีรับมาได้อย่างมีเหตุผล 

๑.๔ วิเคราะห์ ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทางสถิติ 
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 

๑.๕ แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ด้วยความรับผิดชอบทางวิชาการ
และความซื่อสัตย์ 

PLO2  
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ
และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่ องาน
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าตามวัต ถุประสงค์ของงาน และ
ปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

๒.๑ เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 
และแปลผล ได้อย่ า งถูก ต้อง ปลอดภั ยตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบติัการ 

๒.๒ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบช้ินงานวิจัย
เบ้ืองต้นท่ีมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษาได้ถูกต้องและเช่ือมโยง
กับโจทย์วิจัยท่ีต้ังไว้ 

PLO3  
สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นท่ีประจักษ์
ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

๓.๑ ต้ังสมมติฐาน ออกแบบ ท า และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดลองตามหลักการทางพฤกษศาสตร์และสถิติ อภิปราย
ผลการวิจัยได้ 

๓.๒ ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการวิจัยทางพฤกษศาสตร์และ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตอบปัญหางานวิจัยทางพฤกษศาสตร์
ได้ 

๓.๓ ผลิตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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๙๓ 
 

PLOs SubPLOs 
PLO4  
สื่ อ ส ารความ รู้ ท า งพ ฤกษศาส ตร์แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และ
แสวงห าความ ร่ วมมื อ ได้ เหม าะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑ มีทักษะการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ได้ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

๔.๒ น าเสนอข้อมูลจากการประมวลความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพื่อน
ร่วมงาน อาจารย์ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และบุคคลท่ัวไป 

๔.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

PLO5  
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามบทบาทและหน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์ด้าน
พฤกษศาสตร์อย่างเหมาะสม และยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๕.๑ ท า งานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ ในฐานะ นั กวิ ท ยาศาส ตร์ ด้ าน
พฤกษศาสตร์ โดยแสดงความเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม และใช้
บทบาทความเป็นผู้น าท่ีเหมาะสม 

๕.๒ แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมและองค์กร 

PLO6*  
สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์โดย
ผสมผสาน/บูรณาการหลักการความรู้ ข้ัน
พื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาเพื่ อการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจั ยหรือผลงานทาง
วิชาการให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

๖.๑ ประยุกต์ใช้หลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษา
ทางพฤกษศาสตร์เพื่อการต่อยอดการออกแบบ วิเคราะห์และ
การแปลผลงานวิจัย 

๖.๒ สร้างสรรค์และประเมินคุณภาพด้านความรู้ หลักการทาง
พฤกษศาสตร์ เข้ากับการวางแผนการด าเนินการวิจัยตามระดับ
มาตรฐานสากล 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง PLO เพิ่มเติม ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 
 

๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรูย้่อย  

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
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ตารางภาคผนวก ๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 
PLOs SubPLOs 
PLO1 แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ได้อย่าง
มี ระ บ บ  โด ย ใ ช้ ค ว าม รู้ พื้ น ฐ าน ท า ง
พฤกษศาสตร์  ท่ีครอบคลุมกายวิภาค
ศาสตร์  สัณ ฐานวิทยา  อ นุกรม วิ ธาน 
ส รี รวิ ท ย า  นิ เวศ วิ ท ย า  พั น ธุ ศ าส ต ร์ 
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล การ
อนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1.1 อธิบายหลักการ ทฤษฎีทางพฤกษศาสตร์ และสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
1.2 สืบค้น และตรวจสอบข้อมูลท่ีทันสมัยทางพฤกษศาสตร์จาก
แหล่งต่าง ๆ  
1.3 คิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ และวิจารณ์ ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
และสาชาวิชาท่ีเกี่ยวข้องท่ีรับมาได้อย่างมีเหตุผล 
1.4 วิเคราะห์ ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทางสถิติ 
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 
1.5 แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ด้วยความรับผิดชอบทางวิชาการและ
ความซื่อสัตย์ 

PLO2 ท าการทดลองโดยใช้ เครื่อ งมื อ 
อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่องานวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย าตามวัตถุประสงค์ของงาน 
และปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

2.1 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 
และแปลผลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
2.2 ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการออกแบบช้ินงานวิจัย
เบื้องต้นท่ีมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษาได้ถูกต้องและเช่ือมโยงกับ
โจทย์วิจัยท่ีต้ังไว้ 

PLO3 สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

3.1 ต้ังสมมติฐาน ออกแบบ ท า และวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
ตามหลักการทางพฤกษศาสตร์และสถิติ อภิปรายผลการวิจัยได้ 
3.2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการวิจัยทางพฤกษศาสตร์และ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตอบปัญหางานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ได้ 
3.3 ผลิตงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

PLO4 สื่อสารความรู้ทางพฤกษศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ท า ง ก า ร  เ พื่ อ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
น าเสนอผลงาน และแสวงหาความร่วมมือ
ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

4.1 มีทักษะการใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ั ว ไป  ได้ ท้ั งภาษ าไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
4.2 น าเสนอข้อมูลจากการประมวลความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 
อาจารย์ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และบุคคลท่ัวไป 
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

PLO5 ท า งาน ร่ วม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้า ท่ี
นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์อย่าง
เหมาะสม และยอมรับในความแตกต่าง

5.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์ 
โดยแสดงความเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม และใช้บทบาทความเป็นผู้น า
ท่ีเหมาะสม 
5.2 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ปฏิบัติตาม
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๙๘ 
 

ระหว่างบุคคล กฎระเบียบของสังคมและองค์กร 
PLO6* สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์
โดยผสมผสาน/บูรณาการหลักการความรู้
ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

6.1 ประยุกต์ใช้หลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษา
ทางพฤกษศาสตร์เพื่อการต่อยอดการออกแบบ วิเคราะห์และการ
แปลผลงานวิจัย 
6.2 สร้างสรรค์และประเมินคุณภาพด้านความรู้ หลักการทาง
พฤกษศาสตร์ เข้ากับการวางแผนการด าเนินการวิจัยตามระดับ
มาตรฐานสากล 

* ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
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๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๐๐ 
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๑๐๑ 
 

ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Program Learning Outcome /  
4 Graduate Attributes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

T-shaped Breadth & Depth – รู้แจ้ง รู้จริง ท้ังด้านกว้าง
และด้านลึก ✓ ✓ ✓   ✓ 

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถ
แข่งขันได้ระดับโลก 

  ✓   ✓ 

Socially Contributing – มีจิตสาธารณะ สามารถท า
ประโยชน์ให้สังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในทางท่ีถูกต้อง 

  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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๑๐๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ภาคผนวก ๓ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
 

PLOs กับ มคอ.๑ 
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๑๐๔ 
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๑๐๕ 
 

ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ. 
TQF Level 2 / TQF1 Graduates 

Competencies/Skills/LOs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๑. คณุธรรม จริยธรรม       
๑.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต  ✓  ✓   ✓ 
๑.๒ มีระเบียบวินัย  ✓   ✓  
๑.๓ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ✓  ✓ ✓  ✓ 

๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
๑.๕ มีจิตสาธารณะ     ✓ ✓ 
๒. ความรู้       
๒.๑ มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ
หรือคณิตศาสตร์ ✓ ✓ ✓   ✓ 

๒.๒ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะ
น ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ ✓  ✓   ✓ 

๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้
ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  ✓ ✓  ✓ 

๒.๔ มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ✓  ✓ ✓ ✓ 

๓. ทักษะทางปญัญา       
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตาม
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ ✓  ✓ ✓  ✓ 

๓.๒ น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

๓.๓ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อ
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

✓  ✓   ✓ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ       
๔.๑ มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและ
สมาชิกท่ีดี 

 ✓ ✓  ✓ ✓ 

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ังพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

๕.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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๑๐๖ 
 

TQF Level 2 / TQF1 Graduates 
Competencies/Skills/LOs 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๕.๒ มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

✓  ✓ ✓  ✓ 

๕.๓ มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

 ✓ ✓ ✓  ✓ 

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

๖. ทักษะพิสัย       
๖.๑ มีทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและแปล
ผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ✓     

๖.๒ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

 ✓     
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๑๐๗ 

 

 

 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 

๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M, A) 
 
 

๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● = ความรับผิดชอบหลัก ○ = ความรับผิดชอบรอง “ว่าง” = ไมไ่ด้รับผิดชอบ 
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๑๐๘ 
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๑๐๙ 

 

ตารางภาคผนวก ๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
(Credits) 

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PL
O1

 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ และหลกัสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ชั้นปีที่ ๑ (Year 1) 

ภาคการศกึษาที่ ๑ (Semester 1) 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์  
MUGE 102 Social Studies for Human Development 

3 
(2-2-5) 

I    I I  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
LATH 100 Art of Using Thai Language in 
Communication  

3 
(2-2-5) 

   I   

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ หรือ  
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
LAEN 103 English Level 1 or 
LAEN 105 English Level 3 

3 
(2-2-5) 

   I   

วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส  
SCMA 118 Calculus  

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป ๑  
SCCH 103 General Chemistry I  

3 
(3-0-6) 

I      

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑   
SCBI 102 Biology Laboratory I  

1 
(0-3-1) 

I I/P     

วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑   
SCBI 121 General Biology I  

2 
(2-0-4) 

I      

วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๑   
SCPY 157 General Physics I  

3 
(3-0-6) 

I      

วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟสิิกส์เบ้ืองต้น   
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory  

1 
(0-3-1) 

I I/P     

ภาคการศกึษาที่ ๒ (Semester 2) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 101 General Education for Human 
Development  

2 
(1-2-3) 

I   I I  

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human 
Development 

2 
(1-2-3) 

I   I I  
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๑๑๐ 

 

รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
(Credits) 

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PL
O1

 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ หรือ  
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
LAEN 104 English Level 2 or 
LAEN 106 English Level 4 

3 
(2-2-5) 

   I   

วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
SCMA 168 Ordinary Differential Equations 

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๑๐๔ เคมีท่ัวไป ๒ 
SCCH 104 General Chemistry II  

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
SCCH 107 General Chemistry Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 I/P     

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒   
SCBI 104 Biology Laboratory II  

1 
(0-3-1) 

 I/P     

วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒   
SCBI 122 General Biology II  

3 
(3-0-6) 

I      

วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๒   
SCPY 158 General Physics II  

3 
(3-0-6) 

I      

หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ และหลกัสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ชั้นปีที่ ๒ (Year 2) 

ภาคการศกึษาที่ ๑ (Semester 1) 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
LAEN 263 Reading and Writing for Communication  

2 
(1-2-3) 

   I   

วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ข้ันแนะน า  
SCMA 180 Introduction to Statistics  

2 
(2-0-4) 

I      

วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์   
SCCH 220 Organic Chemistry  

3 
(3-0-6) 

I      

วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 I/P     

วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
SCBC 205 Physical Principles in Life Science  

2 
(2-0-4) 

I      

วทพฤ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์ของพืช  
SCPL 202 Plant Anatomy  

3 
(2-3-5) 

I I/P     

วทพฤ ๒๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช  
SCPL 203 Plant Morphology  

3 
(2-3-5) 

I I/P     

วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์  
SCPL 285 Plants and People 

2 
(1-3-3) 

I I/P  I I  
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๑๑๑ 

 

รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
(Credits) 

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PL
O1

 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

ภาคการศกึษาที่ ๒ (Semester 2) 
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  
LAEN 338 Effective Presentations in English  

2 
(1-2-3) 

   I   

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบ้ืองต้น   
SCBC 203 Basic Biochemistry  

3 
(3-0-6) 

I      

วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต้น   
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 I/P     

วทพฤ ๒๐๑ หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ  
SCPL 201 Principles of Cells and Development  

3 
(3-0-6) 

R  I I I  

วทพฤ ๒๐๔ หลักอนุกรมวิธานพืช  
SCPL 204 Principles of Plant Taxonomy  

3 
(2-3-5) 

R I/P I    

วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชข้ันแนะน า  
SCPL 221 Introductory Plant Genetics  

3 
(3-0-6) 

R   I   

หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
ชั้นปีที่ ๓ (Year 3) 

ภาคการศกึษาที่ ๑ (Semester 1) 
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์  
LAEN 341 Situation-based Communicative English  

2 
(1-2-3) 

   R   

วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น 
SCMI 203 Basic Microbiology  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช  
SCPL 332 Plant Ecology and Evolution 

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
SCPL 391 Science Communication 

2 
(1-2-3) 

   R R  

ภาคการศกึษาที่ ๒ (Semester 2) 
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง  
SCMA 382 Experimental Design 

3 
(3-0-6) 

R  R    

วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑  
SCPL 311 Plant Physiology I  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

  R  

วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑  
SCPL 322 Plant Genetics and Molecular Biology I  

3 
(3-0-6) 

R      
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๑๑๒ 

 

รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
(Credits) 

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PL
O1

 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
ชั้นปีที่ ๔ (Year 4) 

ภาคการศกึษาที่ ๑ (Semester 1) 
วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒  
SCPL 411 Plant Physiology II  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

  R  

วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑  
SCPL 473 Seminar I  

1 
(1-0-2) 

   R   

วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน  
SCPL 491 Training  

1 
(0-3-1) 

R 
R/
P 

 R R  

ภาคการศกึษาที่ ๒ (Semester 2) 
วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒  
SCPL 474 Seminar II  

1 
(1-0-2) 

R   R R  

วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  
SCPL 471 Special Project in Plant Science  

3 
(0-9-3) 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

 

หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ชั้นปีที่ ๓ (Year 3) 

ภาคการศกึษาที่ ๑ (Semester 1) 
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์  
LAEN 341 Situation-based Communicative English  

2 
(1-2-3) 

   R   

วทจช ๒๐๓ จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น 
SCMI 203 Basic Microbiology  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช  
SCPL 332 Plant Ecology and Evolution 

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
SCPL 391 Science Communication 

2 
(1-2-3) 

   R R  

ภาคการศกึษาที่ ๒ (Semester 2) 
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง  
SCMA 382 Experimental Design 

3 
(3-0-6) 

R  I    

วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑  
SCPL 311 Plant Physiology I  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

  R  

วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑  
SCPL 322 Plant Genetics and Molecular Biology I  

3 
(3-0-6) 

R      

วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  
SCPL 471 Special Project in Plant Science  

3 
(0-9-3) 

M M M M M I 
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๑๑๓ 

 

รายวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
(Credits) 

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PL
O1

 

PL
O2

 

PL
O3

 

PL
O4

 

PL
O5

 

PL
O6

 

หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ชั้นปีที่ ๔ (Year 4) 

ภาคการศกึษาที่ ๑ (Semester 1) 
วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒  
SCPL 411 Plant Physiology II  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

  R  

วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑  
SCPL 473 Seminar I  

1 
(1-0-2) 

   R   

วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน  
SCPL 491 Training  

1 
(0-3-1) 

R 
R/
P 

 R R  

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
3 

(x-x-x) 
R 

R/
P 

 R  R 

ภาคการศกึษาที่ ๒ (Semester 2) 
วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒  
SCPL 474 Seminar II  

1 
(1-0-2) 

R   R R  

วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี 
SCPL 475 Undergraduate Thesis  

3 
(0-9-3) 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

M/
A 

 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลอืก ชั้นปีที่ 2-4 
หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการและหลกัสตูรปรญิญาตรทีาง
วิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

๑๖       

วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย  
SCPL 251 Phycology  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป  
SCPL 286 General Botany  

3 
(3-0-6) 

R      

วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป  
SCPL 287 General Botany Laboratory  

1 
(0-3-1) 

 
R/
P 

    

วทพฤ ๒๙๑ นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  
SCPL 291 Scientific Illustration  

2 
(1-3-3) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๐๕ ไมโครเทคนิคทางพืช  
SCPL 305 Plant Microtechniques  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๓๓ พฤกษศาสตร์และปัญหาระดับโลก ๒ (๒ – ๐ – ๔) 
SCPL 333 Plant Science and Global Concerns 2 (2 - 0 – 4) 

2 
(2-0-4) 

R   R R  

วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา  
SCPL 351 Mycology  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 
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๑๑๔ 

 

วทพฤ ๓๖๑ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ  
SCPL 361 Economic Botany 

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

  R  

วทพฤ ๓๖๒ ไม้ดอกไม้ประดับและสวน  
SCPL 362 Ornamental Plants and Gardens  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
SCPL 372 Academic Skills in Scientific Research 

1 
(1-0-2) 

   R   

วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช  
SCPL 413 Plant Metabolism  

3 
(3-0-6) 

R      

วทพฤ ๔๒๑ เซลลพ์ันธุศาสตร์  
SCPL 421 Cytogenetics  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช  
SCPL 422 Plant Breeding  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒  
SCPL 424 Plant Genetics and Molecular Biology II  

3 
(3-0-6) 

R   R   

วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและเซลล์พืช  
SCPL 441 Plant Tissue and Cell Culture  

3 
(1-6-4) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีข้ันแนะน า  
SCPL 442 Introductory Phytochemistry  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช  
SCPL 443 Plant Production Technology  

2 
(2-0-4) 

R      

วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้  
SCPL 444 Orchid Production Technology  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์  
SCPL 451 Special Study in Plant Science  

2 
(0-6-2) 

R 
R/
P 

R R   

วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์  
SCPL 452 Selected Topics in Plant Science  

2 
(2-0-4) 

R    R  

วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช   
SCPL 462 Plant Pathology  

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

วทพฤ ๔๙๒ พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  
SCPL 492 Application of Botany in Forensic Science 

3 
(2-3-5) 

R 
R/
P 

    

I :   PLO is Introduced & Assessed P :   PLO is Practices & Assessed 
R :   PLO is Reinforced & Assessed M :   Level of Mastery is Assessed 

  A :     Assessment 
 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 
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๑๑๕ 

 

⚫  = ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง “ว่าง” = ไม่ได้รับผิดชอบ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.๑ ๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ 
๖.
๒ 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสฐวิธาน 

ชั้นปีท่ี ๑ (Year 1) 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ (Semester 1) 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ 
MUGE 102 Social Studies for 
Human Development 

• •   •    • •  • • • o  •  • 
 
 

 
 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร LATH 
100  Art of Using Thai 

Language in Communication  

• •   •    • •  • • • o  • • • 
 
 

 
 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ  
ระดับ ๑ หรือ 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ 
 ระดับ ๓ 
LAEN 103  English Level 1 or 
LAEN 105  English Level 3 

• •   •    • •  • • • o  • • • 
 
 

 
 

วทคณ ๑๑๘ แคลคูลัส 
SCMA 118 Calculus • • o   • • o  • • o    •      

วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑ 
SCCH 103 General 
 Chemistry I 

• • o   • • o  • • o    o o  o   

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา ๑ 
SCBI 102 Biology Laboratory I 

• • o o  • •   •   • o   o  o • • 

วทชว ๑๒๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
SCBI 121 General Biology I • • o   • • o  • • o     o  o   

วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
SCPY 157 General Physics I • •    • o   • o     • o     

วทฟส ๑๙๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์
เบื้องต้น 
SCPY 191 Introductory 
Physics Laboratory 

• •  o  • o   • o  • o  • o   • • 
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๑๑๖ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.๑ ๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ 
๖.
๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ (Semester 2) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์  
MUGE 101 General Education 
for Human Develop  

• •   •    • •  • • • o  •  • 
 
 

 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ MUGE 103 
Arts and Sciences for Human 
Development 

• •   •    • •  • • • o  •  • 
 
 

 
 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ  
ระดับ ๒ หรือ 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ  
ระดับ ๔ 
LAEN 104 English Level 2 or 
LAEN 106 English Level 4 

• •   •    • •  • • • o  • • • 
 
 

 
 

วทคณ ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ  
SCMA 168 Ordinary 
Differential Equations 

• • o   • • o  • • o    •      

วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒ 
SCCH 104 General  
Chemistry II 

• • o   • • o  • • o    o o  o   

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
SCCH 107 General Chemistry 
Laboratory 

• • o o  • •   •   • o   o  o • • 

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลัก
ชีววิทยา ๒ 
SCBI 104 Biology Laboratory II 

• • o o  • •   •   • o   o  o • • 

วทชว ๑๒๒ ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
SCBI 122 General Biology II • • o   • • o  • • o     o  o   

วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ 
SCPY 158 General Physics II • •    • o   • o     • o    
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๑๑๗ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสฐวิธาน 

ชั้นปีท่ี ๒ (Year 2) 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ (Semester 1) 

ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร  
LAEN 263 Reading and 
Writing for Communication  

  •     • •  •   •   • • o   

วทคณ ๑๘๐  สถิติศาสตร์ขั้น
แนะน า 
SCMA 180 Introduction to 
Statistics 

• • o   • • o  • • o    •      

วทคม ๒๒๐ เคมีอินทรีย์ 
SCCH 220 Organic Chemistry 

 o o   • • o o o  o o o  •      

วทคม ๒๒๙ ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย์ 
SCCH 229 Organic Chemistry 
Laboratory 

 o o   • • o o o  o o o  •    • • 

วทชค ๒๐๕ หลักการทางกายภาพ
ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
SCBC 205 Physical Principles 
in Life Science 

 o o   • • o o o  o o o  •      

วทพฤ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์ของ
พืช  
SCPL 202  Plant Anatomy 

• •    • •   •    •     • O  

วทพฤ ๒๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช  
SCPL 203 Plant Morphology • •    • •   •    •     • O  

วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ 
SCPL 285 Plants and People 

     • •  •  •  •     • •  •  o  •     •   •    

ภาคการศึกษาท่ี ๒ (Semester 2) 

ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ  
LAEN 338 Effective 
Presentations in English 

  •     • •  •   •   • • o   

วทชค ๒๐๓ ชีวเคมีเบื้องต้น 
SCBC 203 Basic Biochemistry 

 o o   • • o o o  o o o  •      



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๑๘ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

วทชค ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมี
เบื้องต้น 
SCBC 204 Basic Biochemistry 
Laboratory 

• • o o  • •   •   • o   o  o • • 

วทพฤ ๒๐๑ หลักเซลล์วิทยาและ
พัฒนาการ 
SCPL 201 Principles of Cells 
and Development 

• •    • •   •    •     •   

วทพฤ ๒๐๔ หลักอนุกรมวิธานพืช  
SCPL 204 Principles of Plant 
Taxonomy 

• •    • •   •    •     • O  

วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชขั้น
แนะน า  
SCPL 221 Introductory Plant 
Genetics 

• •    • •   •    •     •   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

ชั้นปีท่ี ๓ (Year 3) 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ (Semester 1) 

ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารตามสถานการณ์  
LAEN 341 Situation-based 
Communicative English 

  •     • •  •   •   • • o   

วทจช ๒๐๓  จุลชีววิทยาเบื้องต้น 
SCMI 203 Basic Microbiology 

 o o   • • o o o  o o o  •      

วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและ
วิวัฒนาการของพืช  
SCPL 332 Plant Ecology and 
Evolution 

• •    • •  • • • •  •  •   • O  

วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
SCPL 391 Science 
Communication 

o o • • • o o  • •  •   • • •  •   

ภาคการศึกษาท่ี ๒ (Semester 2) 

วทคณ ๓๘๒  การออกแบบการ
ทดลอง SCMA 382 
Experimental Design 

• • o 
  

• • o 
 

• • o 
 

  •      



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๑๙ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑ 
SCPL 311 Plant Physiology I • •  

  
• •  

 
• • • 

 
•     • O  

วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 1 
SCPL 322 Plant Genetics and 
Molecular Biology I 

• •  

  

• •  

 

• • • 

 

•     •   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

ชั้นปีปี ๔ (Year 4) 

ภาคการศึกษาท่ี ๑  (Semester 1) 

วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒ 
SCPL411 Plant Physiology II • •  

  
• •   • • •  •     • O  

วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑  
SCPL 473 Seminar I • • • o  • • • • • • •  •  • • • •   

วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน  
SCPL 491 Training • •  • • • • • •  • • • • •  • o o o o 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  (Semester 2) 

วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒  
SCPL 474 Seminar II • • • o  • • • • • • •  •  • • • •   

วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทาง
พฤกษศาสตร์  
SCPL 471 Special Project in 
Plant Science 

• • o   • • • • • • • o • o • • • • • • 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

ชั้นปีท่ี ๓ (Year 3) 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ (Semester 1) 

ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารตามสถานการณ์  
LAEN 341 Situation-based 
Communicative English 

  •     • •  •   •   • • o   

วทจช ๒๐๓  จุลชีววิทยาเบื้องต้น 
SCMI 203 Basic Microbiology 

 o o   • • o o o  o o o  •      

วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและ
วิวัฒนาการของพืช  • •    • •  • • • •  •  •   • O  



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๒๐ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

SCPL 332 Plant Ecology and 
Evolution 

วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
SCPL 391 Science 
Communication 

o o • • • o o  • •  •   • • •  •   

ภาคการศึกษาท่ี ๒ (Semester 2) 

วทคณ ๓๘๒  การออกแบบการ
ทดลอง 
SCMA 382 Experimental 
Design 

• • o 

  

• • o 

 

• • o 

 

  •      

วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๑ 
SCPL 311 Plant Physiology I • •  

  
• •  

 
• • • 

 
•     • O  

วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ 
SCPL 322 Plant Genetics and 
Molecular Biology I 

• •  

  

• •  

 

• • • 

 

•     •   

วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทาง
พฤกษศาสตร์  
SCPL 471 Special Project in 
Plant Science 

• • o 

  

• • • 

• 

• • • 

o 

• o • • • • • • 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

ชั้นปีท่ี ๔ (Year 4) 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ (Semester 1) 

วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาของพืช ๒ 
SCPL 411 Plant Physiology II • •  

  
• •   • • •  •     • O  

วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑  
SCPL 473 Seminar I • • • 

o  
• • • • • • •  •  • • • •   

วทพฤ ๔๙๑ การฝึกงาน  
SCPL 491 Training • •  • • 

• • • •  • • • • •  • o o o o 

 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๒๑ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ (Semester 2) 

วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒  
SCPL 474 Seminar II • • • o  • • • • • • •  •  • • • •   

วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับ
ปริญญาตรี 
SCPL 475 Undergraduate 
Thesis  

• • o   • • • • • • • o • o • • • • • • 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ชั้นปีท่ี 2-4 หลักสตูรปริญญาตรีทางวชิาการและหลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย  
SCPL 251 Phycology • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ทั่วไป  
SCPL 286 General Botany • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ทั่วไป 
SCPL 287 General Botany 
Laboratory 

 •    • •   o   o   •    • • 

วทพฤ ๒๙๑ นิทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
SCPL 291 Scientific 
Illustration 

o o • • • o o  • •  •   • • •  •   

วทพฤ ๓๐๕ ไมโครเทคนิคของพชื 
SCPL 305 Plant 
Microtechniques 

• •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๓๓๓ พฤกษศาสตร์และ
ปัญหาระดับโลก  
SCPL 333 Plant Science and 
Global Concerns  

  o • • • • • • • • • • • o •  o •   

วทพฤ ๓๕๑ วิทยาเห็ดรา 
SCPL 351 Mycology • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๓๖๑ พฤกษศาสตร์
เศรษฐกิจ 
SCPL 361 Economic Botany 

• •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๓๖๒ ไม้ดอก ไม้ประดับ
และสวน 
SCPL 362 Ornamental Plants 
and Gardens 

• •    • •   •    •     • o  
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มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๒๒ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
SCPL 372 Academic Skills in 
Scientific Research 

  o • • • • • • • • •  o  • • • •   

วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช 
SCPL 413 Plant Metabolism • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ 
SCPL 421 Cytogenetics • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช 
SCPL 422 Plant Breeding • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และ
ชีววิทยาโมเลกุลของพืช ๒ 
SCPL 424 Plant Genetics and 
Molecular Biology II 

• •    • • •  •    •    • •   

วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
และเซลล์พืช  
SCPL 441 Plant Tissue and 
Cell Culture 

• •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๔๒ พฤกษเคมีขั้นแนะน า  
SCPL 442 Introductory 
Phytochemistry 

• •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิต
พืช  
SCPL 443 Plant Production 
Technology 

• •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิต
กล้วยไม้ 
SCPL 444 Orchid Production 
Technology 

• •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทาง
พฤกษศาสตร์ 
SCPL 451 Special Study in 
Plant Science 

• • o   • • • • • • •    • • • • • • 

วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทาง
พฤกษศาสตร์ 
SCPL 452 Selected Topics in 
Plant Science 

 •    •   • •   •     •  •   



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๒๓ 

 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. ทักษะ
พิสัย 

๑.
๑ 

๑.๒ 
๑.
๓ 

๑.
๔ 

๑.๕ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ 
๕.
๑ 

๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ 

วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช 
SCPL 462 Plant Pathology • •    • •   •    •     • o  

วทพฤ ๔๙๒ พฤกษศาสตร์
ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  
SCPL 492 Application of 
Botany in Forensic Science 

• •    • •   •    •     • O  
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๑๒๔ 

 

 
ภาคผนวก ๕ 

 
สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๒๕ 
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๑๒๖ 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

--------------------------------- 

๑. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
๑. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. เพื่อให้นักศึกษามีรายวิชาเรียนท่ีมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับวิทยาการท่ีก้าวหน้าใน
ปัจจุบัน  
๓. เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ เป็น outcome-based education มีกระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

๕.  สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   
  การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๕๕) กับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๕.๑ เปลี่ยนแปลงชื่อประเภทหลักสูตรดังนี้ 

เดิม 
หลักสูตรปกติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
เปลี่ยนเป็น 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
ตามล าดับ 

๕.๒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

๕.๒.๑  มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาจากเดิมดังนี้ 

 เดิม 

                
         รายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 

หลักสูตรปริญญาตรี 
ทางวิชาการ  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปริญญาตรี 
ทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

(หน่วยกิต) 
 - กลุ่มวิชาภาษา ๖ ๖ 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๖ ๖ 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒ ๒ 

    เปลี่ยนเป็นขอ้ความ  ดังนี้ 
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๑๒๗ 

 

 

รายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 
๑๔ หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาตรี 
ทางวิชาการ 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

(หน่วยกิต) 
- กลุ่มวิชาภาษา      ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า ๔ ไม่น้อยกว่า ๔ 

  นอกเหนือจากรายวิชาข้างต้นนี้  นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มใดก็
ได้เพิ่มอีกอย่างน้อย ๔ หน่วยกิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต โดยอยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๕.๒.๒ เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑ รายวิชา คือ  
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทพฤ ๓๙๑ การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
SCPL 391 Science Communication 2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 ทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และทางสถิติ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ฐานข้อมูลสารสนเทศท้ังในและต่างประเทศท่ีเช่ือถือได้ 
ทักษะการท างานกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการส่ือสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย และจร ิยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ 
 Skills in science communication including compilation and analysis of data based 
on scientific and statistic concepts for knowledge transfer; reliable national and 
international information database, teamwork skills, appropriate information technology 
for science communication for diverse target groups and scientist ethics 

๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ขอปรับปรุงดังนี้ 
๕.๓.๑ รายวิชาที่ปรับปรุงรหัส และค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรผู้สอน จ านวน ๓ 

รายวิชา ดังนี้ 

  ๕.๓.๑.๑ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
เดิม 
วทคม ๑๐๙  ปฏิบัติการเคมี ๒             ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 109 Chemistry Laboratory II 1 (0-3-1) 
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๑๒๘ 

 

แก้ไขเป็น 
วทคม ๑๐๗  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  ๑ (๐-๓-๑)  
SCCH 107  General Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite   - 
 เทคนิคท่ัวไปทางเคมี และ การทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาเคมีท่ัวไป อุณหเคมี จลนศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปฏิกิริยา
กรดเบสและการไทเทรต ของแข็ง และ การจ าลองโมเลกุล    
 General techniques in chemistry and some experiments that relate to lectures in 
General Chemistry: thermochemistry, chemical kinetics, electrochemistry, synthesis of 
organic compounds, synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-base 
reaction and titration; solid state, and molecular modeling 

  ๕.๓.๑.๒ แคลคูลัส 

เดิม 
วทคณ ๑๐๓  แคลคูลัส             ๓ (๓-๐-๖)  
SCMA 103  Calculus  3 (3-0-6) 

แก้ไขเป็น 
วทคณ ๑๑๘  แคลคูลัส             ๓ (๓-๐-๖)  
SCMA  118  Calculus  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 

ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบ
ลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูง ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ 
รูปแบบยังไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันของหลายตัวแปร 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันของหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม 
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 l’Hospital’s rule; antiderivatives and integration; techniques of 
integration; improper integrals; applications of integration; infinite sequences and series; 
functions of several variables; limits and continuity of functions of several variables; 
partial derivatives; total differentials and total derivatives 
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๑๒๙ 

 

 ๕.๓.๑.๓ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   
เดิม 
วทคณ  ๑๖๓ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  163 Ordinary Differential Equations  3 (0-3-6) 

แก้ไขเป็น 

วทคณ  ๑๖๘ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  168 Ordinary Differential Equations  3 (0-3-6) 
วิชาบังคับก่อน - 
Prerequisite - 

การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิง
เส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการ
อันดับสอง สมการเชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ 

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; higher order linear 
equations; systems of linear equations; matrices; determinants.  

๕.๓.๒ เปลี่ยนรหัสรายวิชา ให้สอดคล้องกับชั้นปีที่ เรียน ๓ รายวิชา โดยมี ๑ รายวิชาที่
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

 ๕.๓.๒.๑  กายวิภาคศาสตร์ของพืช           
เดิม 
วทพฤ ๓๐๔  กายวิภาคศาสตร์ของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 304   Plant Anatomy 3 (2-3-5) 

แก้ไขเป็น 

วทพฤ ๒๐๒  กายวิภาคศาสตร์ของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 202   Plant Anatomy 3 (2-3-5) 

๕.๓.๒.๒  สัณฐานวิทยาของพืช           
เดิม 
วทพฤ ๓๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 303  Plant Morphology 3 (2-3-5) 
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๑๓๐ 

 

แก้ไขเป็น 
วทพฤ ๒๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 203  Plant Morphology 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน  -  
Prerequisite -  

 สัณฐานวิทยาของพืชในระยะต่างๆ ของวงชีวิต โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวและวิวัฒนาการ 
การศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชไม่มีท่อล าเลียงและพืชมีท่อล าเลียง 

Study on plant morphology in each stage of life cycle especially characters 
involving adaptation and evolution. Comparative study on structures and reproductive 
organs of non-vascular plants and vascular plants. 

๕.๓.๒.๓  หลักอนุกรมวิธานพืช           
เดิม 
วทพฤ ๓๐๖  หลักอนุกรมวิธานพืช           ๓ (๒-๓-๕)  
SCPL 306   Principles of Plant Taxonomy  3 (2-3-5) 
เปลี่ยนเป็น 
วทพฤ ๒๐๔  หลักอนุกรมวิธานพืช           ๓ (๒-๓-๕)  
SCPL 204   Principles of Plant Taxonomy  3 (2-3-5) 

๕.๓.๓ รายวิชาปรับเนื้อหา จึงยกเลิกการเรียน จ านวน ๑ รายวิชา และเปิดใหม่ ๑ รายวิชา 

รายวิชาที่ยกเลิกการเรียน  
วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 331 Plant Ecology 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  

รายวิชาที่เปิดใหม่ 
วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 332 Plant Ecology and Evolution 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและส่ิงมีชีวิตอื่น และส่ิงแวดล้อม โครงสร้างและพลวัตของ
สังคมพืช จากยีนถึงระบบนิเวศ สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชกลุ่มต่างๆ ก าเนิดสปีชีส์ วิวัฒนาการ
ร่วม และภูมิศาสตร์พืชพรรณ 
 Relationships and interactions among and between plants and other organisms and 
between environment; structure and dynamics of plant communities, from genes to 
ecosystems; phylogenetics of plant groups, speciation, co-evolution, phytogeography 
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๑๓๑ 

 

๕.๔ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก มีการปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

๕.๔.๑ รายวิชาเพิ่มหน่วยกิตปฏิบัติการ และเปลี่ยนรหัสรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา คือ 

รายวิชาเดิม 
วทพฤ ๒๖๒ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔) 
SCPL 262 Economic Botany 2 (2-0-4) 

เปลี่ยนเป็น 
วทพฤ ๓๖๑ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓ (๒-๓-๕) 
SCPL 361  Economic Botany 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๐๔ 
Prerequisite SCPL 204 -  

พฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลกและของประเทศไทย สัณฐานวิทยาและ
อนุกรมวิธานเบื้องต้นของพืชท่ีให้ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เส้นใย 
และส่ิงทอ ไม้ กระดาษ ยา เรซิน ชัน ยาง น้ ามัน และไม้ประดับ 

Botany of important economic crops of the world and Thailand, morphology 
and taxonomy of plants used for agricultural industry, food, fiber & fabric, wood, paper, 
medicine, resin, rosin, latex, oil and ornamental purposes. 

๕.๔.๒ รายวิชาเปลี่ยนชื่อวิชา จึงยกเลิกการเรียน จ านวน ๑ รายวิชา และเปิดใหม่ ๑ 
รายวิชาและแก้ไขค าอธิบายรายวิชา คือ 

รายวิชาที่ยกเลิกการเรียน  
วทพฤ ๓๗๑ การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ในสาขาพฤกษศาสตร์  ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 371 Scientific Communication in Plant Science 1 (1-0-2) 

รายวิชาที่เปิดใหม่และแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  รวมถึง การสืบค้นและจัดการเอกสารทาง
วิชาการ การเขียนและการอ่านบทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ คุณธรรมของ
นักวิทยาศาสตร์ 

Academic skills in scientific research; literature search and reference management, 
reading and writing scientific literature, scientific presentation, scientific integrity 

วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SCPL 372 Academic Skills in Scientific Research 1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
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๑๓๒ 

 

๕.๔.๓ รายวิชาเปิดใหม่ ๑ รายวิชา  
รายวิชาเปิดใหม่ 
วทพฤ ๓๓๓ พฤกษศาสตร์และปัญหาระดับโลก ๒ (๒-๐-๔) 
SCPL 333 Plant Science and Global Concerns 2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน -  
Prerequisite -  
 ความส าคัญและบทบาทของพฤกษศาสตร์ในประเด็นปัญหาของโลกปัจจุบัน รวมถึง การตัดต่อ
พันธุกรรม แหล่งพลังงานทางเลือก การเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภาวะประชากรล้น พืชต่างถิ่นชนิดรุกราน โรคอุบัติใหม่ของพืชและมนุษย์ ทักษะการท างานกลุ่ม 
ทักษะการน าเสนอข้อมูล 

Significance and roles of plant science in the current global issues, including genetic 
engineering, alternative fuel, climate change, loss of diversity, overpopulation, invasive 
alien plant species, emerging plant and human diseases, teamwork skills, presentation 
skills 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม   และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ  
กระทรวงศกึษาธิการ 

ระดบัปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(หลักสูตร ๔ ปี) 

หลักสตูรปรญิญาตร ี
ทางวิชาการ 

หลักสตูรปรญิญาตร ี
ทางวิชาการ 

แบบพสิิฐวิธาน 
ก่อน

ปรบัปรุง 
หลัง

ปรบัปรุง 
ก่อน

ปรบัปรุง 
หลัง

ปรบัปรุง 
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์  

 ๑๓ ๗ ๑๓ ๗ 

-  กลุ่มวิชาภาษา  ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๒ ๔ ๒ ๔ 
 - กลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจ  - ๔ - ๔ 
• หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๗๒ ๙๔ ๙๔ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 - วิชาแกน   ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ 
-  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  ๕๑ ๕๑ ๕๔ ๕๔ 
 - วิชาเฉพาะด้านเลือก  ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 
- วิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษา  - - ๓ ๓ 
• หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ 
จ านวนหน่วยกติรวม ตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๖ ๑๓๖ 
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๑๓๓ 

 

การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลกัสตูรและการเปรียบเทียบหลกัสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอยีด ดังนี ้

1. หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการ 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จ านวน ๗ หน่วยกิต 
มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for 
Human Development 

๒(๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
General Education for 
Human Development 

๒(๑-๒-๓) คงเดิม 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
Social Studies for 
Human Development 

๓(๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
Social Studies for 
Human Development 

๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
Arts and Science for 
Human Development 

๒(๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
Arts and Science for 
Human Development 

๒(๑-๒-๓) คงเดิม 

สวศท ๑๐๓ 
ENGE 103 

เศรษฐศาสตร ์ในชีว ิตประจ  าวน ั 
Economics in Everyday Life 

๓(๓-๐-๖)  ยกเลิกการเรียน 

จกสว ๑๐๑ 
MGID 101 

การบริหารและการจัดการทั่วไป 
Administration and 
General Management 

๓(๓-๐-๖)  ยกเลิกการเรียน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Art of Using Thai Language 
in Communication 

๓(๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Art of Using Thai Language 
in Communication 

๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑ 
English Level 1 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑ * 
English Level 1 

๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอ ังกฤษระดบ ั   ๒ 
English Level II 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒ * 
English Level II 

๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
English Level III 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดบ ั   ๓ * 
English Level III 

๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
English Level IV 

๓(๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอ ังกฤษระดบ ั   ๔ * 
English Level IV 

๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

ศศภอ ๒๖๒ 
LAEN 262 

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร 
Listening and Speaking 
for Communication 

๒(๑-๒-๓)  ยกเลิกการเรียน 

ศศภอ ๒๖๓ 
LAEN 263 

การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
Reading and Writing 
for Communication 

๒(๑-๒-๓) ศศภอ ๒๖๓ 
LAEN 263 

การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
Reading and Writing 
for Communication 

๒(๑-๒-๓) คงเดิม 

ศศภอ ๓๓๘ 
LAEN 338 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
Effective Presentations 
in English 

๒(๑-๒-๓) ศศภอ ๓๓๘ 
LAEN 338 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
Effective Presentations 
in English 

๒(๑-๒-๓) คงเดิม 
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๑๓๔ 

 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
   ศศภอ ๓๔๑ 

LAEN 341 
การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษตาม 
สถานการณ์ 
Situational-based 
Communicative English 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต 

วทพฤ ๒๘๕ 
SCPL 285 

พืชและมนุษย์ 
Plants and People 

๒ (๑-๓-๓) 
2 (1-3-3) 

วทพฤ ๒๘๕ 
SCPL 285 

พืชและมนุษย์ 
Plants and People 

๒ (๑-๓-๓) 
2 (1-3-3) 

คงเดิม 

   วทพฤ ๓๙๑*
SCPL 391* 

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
Science Communication 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

เปิดรายวิชาใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ หรือกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาภาษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วย
กิต 
หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๙๔ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๒๗ หน่วยกิต 
วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ 
Biology Laboratory I 

๑(๐-๓-๑) วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ 
Biology Laboratory I 

๑(๐-๓-๑) คงเดิม 

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ 
Biology Laboratory II 

๑(๐-๓-๑) วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ 
Biology Laboratory II 

๑(๐-๓-๑) คงเดิม 

วทชว ๑๒๑ 
SCBI 121 

ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology I 

๒(๒-๐-๔) วทชว ๑๒๑ 
SCBI 121 

ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology I 

๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

วทชว ๑๒๒ 
SCBI 122 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
General Biology II 

๓(๓-๐-๖) วทชว ๑๒๒ 
SCBI 122 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
General Biology II 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคม ๑๐๓ 
SCCH 103 

เคมีทั่วไป ๑ 
General Chemistry I 

๓(๓-๐-๖) วทคม ๑๐๓ 
SCCH 103 

เคมีท่วไป ๑ 
General Chemistry I 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคม ๑๐๔ 
SCCH 104 

เคมีทั่วไป ๒ 
General Chemistry II 

๓(๓-๐-๖) วทคม ๑๐๔ 
SCCH 104 

เคมีทั่วไป ๒ 
General Chemistry II 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วทคม ๑๐๙ 
SCCH 109 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
General Chemistry Laboratory 

๑(๐-๓-๑)  ยกเลิกการเรียน 

 วทคม ๑๐๗ 
SCCH 107 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

๑(๐-๓-๑) เปิดรายวิชาใหม่ 

วทฟส ๑๕๗ 
SCPY 157 

ฟิสิกส์ ๑ 
Physics I 

๓(๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๗ 
SCPY 157 

ฟิสิกส์ ๑ 
Physics I 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วทฟส ๑๕๘ 
SCPY 158 

ฟิสิกส์ ๒ 
Physics II 

๓(๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๘ 
SCPY 158 

ฟิสิกส์ ๒ 
Physics II 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

วทฟส ๑๙๑ 
SCPY 191 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 
Introductory Physics Laboratory 

๑(๐-๓-๑) วทฟส ๑๙๑ 
SCPY 191 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 
Introductory Physics Laboratory 

๑(๐-๓-๑) คงเดิม 

วทคณ ๑๐๓ 
SCMA 103 

แคลคลูัส 
Calculus 

๓(๓-๐-๖)    ยกเลิกการเรียน 

   วทคณ ๑๑๘ 
SCMA 118 

แคลคลูัส 
Calculus 

๓(๓-๐-๖) เปิดรายวิชาใหม่ 

วทคณ ๑๖๘ 
SCMA 168 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

๓(๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๘ 
SCMA 168 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

๓(๓-๐-๖) คงเดิม 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๓๕ 

 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน ๕๑ หน่วยกิต 

วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๘๐ สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4)  
วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๓๘๒ การออกแบบการทดลอง ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
SCMA 382  Experimental Design           3 (3-0-6) SCMA 382  Experimental Design           3 (3-0-6)  
วทคม ๒๒๐  เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๒๒๐  เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6)  
วทคม ๒๒๙  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๒๒๙  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)  
วทจช ๒๐๓  จุลชีววิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๓-๕) วทจช ๒๐๓  จุลชีววิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCMI 203  Basic Microbiology 3 (2-3-5) SCMI 203  Basic Microbiology 3 (2-3-5)  
วทชค ๒๐๓  ชีวเคมีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)) วทชค ๒๐๓  ชีวเคมีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)) คงเดิม 
SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6) SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)  
วทชค ๒๐๔  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑) วทชค ๒๐๔  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1) SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)  
วทชค ๒๐๕ 
 

หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

๒ (๒-๐–๔) 
 

วทชค ๒๐๕ 
 

หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

๒ (๒-๐–๔) 
 

คงเดิม 

SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2-0-4) SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2-0-4)  
วทพฤ ๒๐๑  หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) วทพฤ ๒๐๑  หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
SCPL 201  Principles of Cells and 

Development 
3 (3-0-6) SCPL 201  Principles of Cells and 

Development 
3 (3-0-6)  

วทพฤ ๓๐๔ กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕)    ยกเลิกการเรียน 
SCPL 304  Plant Anatomy 3 (2-3-5)     

   วทพฤ ๒๐๒  กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวิชาใหม่ 
   SCPL 202  Plant Anatomy 3 (2-3-5)  

วทพฤ ๓๐๓  สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)    ยกเลิกการเรียน 
SCPL 303l  Plant Morphology  3 (2-3-5)     

   วทพฤ ๒๐๓  สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวิชาใหม่ 
   SCPL 203  Plant Morphology  3 (2-3-5)  

วทพฤ ๓๐๖  หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕)    ยกเลิกการเรียน 
SCPL 306  Principles of Plant Taxonomy 3 (2-3-5)     

   วทพฤ ๒๐๔  หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวิชาใหม่ 
   SCPL 204 Principles of Plant Taxonomy 3 (2-3-5)  

วทพฤ ๒๒๑  พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) วทพฤ ๒๒๑  พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
SCPL 221  Introductory Plant Genetics 3 (3-0-6) SCPL 221  Introductory Plant Genetics 3 (3-0-6)  
วทพฤ ๓๑๑  สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๓๑๑  สรีรวิทยาของพืช ๑ ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 311  Plant Physiology I 3 (2-3-5) SCPL 311  Plant Physiology I 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

ของพืช ๑ 
๓ (๓-๐-๖) วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

ของพืช ๑ 
๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SCPL 322 Plant Genetics and Molecular 
Biology I 

3 (3-0-6) SCPL 322 Plant Genetics and Molecular 
Biology I 

3 (3-0-6)  

วทพฤ ๓๓๑   นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)    ยกเลิกการเรียน 
SCPL 331 Plant Ecology  3 (2-3-5)     

   วทพฤ ๓๓๒   นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวิชาใหม่ 
   SCPL 332 Plant Ecology & Evolution  3 (2-3-5)  



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๓๖ 

 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
วทพฤ ๔๑๑  สรีรวิทยาของพืช ๒ ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๑๑  สรีรวิทยาของพืช ๒ ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 411  Plant Physiology II 3 (2-3-5) SCPL 411  Plant Physiology II 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๔๗๑  โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๓ (๐-๙-๓) วทพฤ ๔๗๑  โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๓ (๐-๙-๓) คงเดิม 
SCPL 471 Special Project in Plant Science 3 (0-9-3) SCPL 471 Special Project in Plant Science 3 (0-9-3)  
วทพฤ ๔๗๓  สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) วทพฤ ๔๗๓  สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 
SCPL 473  Seminar I 1 (1-0-2) SCPL 473  Seminar I 1 (1-0-2)  
วทพฤ ๔๗๔  สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) วทพฤ ๔๗๔  สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 
SCPL 474  Seminar II 1 (1-0-2) SCPL 474  Seminar II 1 (1-0-2)  
วทพฤ ๔๙๑  การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑) วทพฤ ๔๙๑  การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 

   SCPL 491 Training  1 (0-3-1)  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต 

วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย            ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๒๕๑ วิทยาสาหร่าย            ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 251 Phycology 3 (2-3-5) SCPL 251 Phycology 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๒๘๖  พฤกษศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) วทพฤ ๒๘๖  พฤกษศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
SCPL 286  General Botany 3 (3-0-6) SCPL 286  General Botany 3 (3-0-6)  
วทพฤ ๒๘๗  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) วทพฤ ๒๘๗  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
SCPL 287  General Botany Laboratory 1 (0-3-1) SCPL 287  General Botany Laboratory 1 (0-3-1)  
วทพฤ ๒๙๑  นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๓-๓) วทพฤ ๒๙๑  นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ๒ (๑-๓-๓) คงเดิม 
SCPL 291  Scientific Illustration 2 (1-3-3) SCPL 291  Scientific Illustration 2 (1-3-3)  
วทพฤ ๓๐๕  ไมโครเทคนิคทางพืช ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๓๐๕  ไมโครเทคนิคทางพืช ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 305 Plant Microtechniques 3 (2-3-5) SCPL 305 Plant Microtechniques 3 (2-3-5)  
   วทพฤ ๓๓๓  พฤกษศาสตร์และปัญหาระดับโลก  ๒ (๒-๐-๔) เปิดรายวิชาใหม่ 

   SCPL 333 
Plant Science and Global 
Concerns  2 (2-0-4) 

 

วทพฤ ๓๕๑  วิทยาเห็ดรา ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๓๕๑  วิทยาเห็ดรา ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 351  Mycology 3 (2-3-5) SCPL 351  Mycology 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๒๖๒ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลิกการเรียน 
SCPL 262 Economic Botany 2 (2-0-4)     
   วทพฤ ๓๖๑ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวิชาใหม่ 
   SCPL 361 Economic Botany 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๓๖๒  ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๓๖๒  ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 362  Ornamental Plants and Gardens  3 (2-3-5) SCPL 362  Ornamental Plants and Gardens  3 (2-3-5)  
วทพฤ ๓๗๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในสาขา

พฤกษศาสตร์  
๑ (๑-๐-๒) 

   
ยกเลิกการเรียน 

SCPL 371 Scientific Communication in Plant 
Science 

1 (1-0-2) 
   

 

 
  

วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑ (๑-๐-๒) เปิดรายวิชาใหม่ 

 
  

SCPL 372 Academic Skills in Scientific 
Research 

1 (1-0-2)  

วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช ๓ (๓-๐-๖) วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
SCPL 413  Plant Metabolism 3 (3-0-6) SCPL 413  Plant Metabolism 3 (3-0-6)  
วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 421  Cytogenetics 3 (2-3-5) SCPL 421  Cytogenetics 3 (2-3-5)  

(ต่อ) 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๓๗ 

 

(ต่อ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

วทพฤ ๔๒๒  การปรับปรุงพันธุ์พืช ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๒๒  การปรับปรุงพันธุ์พืช ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 422  Plant Breeding 3 (2-3-5) SCPL 422  Plant Breeding 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๔๒๔    พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

ของพืช ๒  
๓ (๓-๐-๖) วทพฤ ๔๒๔    พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

ของพืช ๒  
๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SCPL 424     Plant Genetics and Molecular 
Biology II 

3 (3-0-6) SCPL 424     Plant Genetics and Molecular 
Biology II 

3 (3-0-6)  

วทพฤ ๔๔๑  การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและเซลล์พืช ๓ (๑-๖-๔) วทพฤ ๔๔๑  การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและเซลล์พืช ๓ (๑-๖-๔) คงเดิม 
SCPL 441  Plant Tissue and Cell Culture 3 (1-6-4) SCPL 441  Plant Tissue and Cell Culture 3 (1-6-4)  
วทพฤ ๔๔๒  พฤกษเคมีขั้นแนะน า ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๔๒  พฤกษเคมีขั้นแนะน า ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 442  Introductory Phytochemistry 3 (2-3-5) SCPL 442  Introductory Phytochemistry 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๔๔๓  เทคโนโลยีการผลิตพืช  ๒ (๒-๐-๔) วทพฤ ๔๔๓  เทคโนโลยีการผลิตพืช  ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
SCPL 443  Plant Production Technology  2 (2-0-4) SCPL 443  Plant Production Technology  2 (2-0-4)  
วทพฤ ๔๔๔  เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๔๔  เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 444  Orchid Production Technology 3 (2-3-5) SCPL 444  Orchid Production Technology 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๔๕๑  การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๒ (๐-๖-๒) วทพฤ ๔๕๑  การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๒ (๐-๖-๒) คงเดิม 
SCPL 451  Special Study in Plant Science  2 (0-6-2) SCPL 451  Special Study in Plant Science  2 (0-6-2)  
วทพฤ ๔๕๒  หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) วทพฤ ๔๕๒  หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
SCPL 452  Selected Topics in Plant Science  2 (2-0-4) SCPL 452  Selected Topics in Plant Science  2 (2-0-4)  
วทพฤ ๔๖๒  โรคพืช ๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๖๒  โรคพืช ๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 
SCPL 462 Plant Pathology 3 (2-3-5) SCPL 462 Plant Pathology 3 (2-3-5)  
วทพฤ ๔๙๒  พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ 
๓ (๒-๓-๕) วทพฤ ๔๙๒ พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ 
๓ (๒-๓-๕) คงเดิม 

SCPL 492  Application of Botany in Forensic 
Science  

3 (2-3-5) SCPL 492 Application of Botany in Forensic 
Science 

3 (2-3-5)  

หมวดวิชาเลือกเสร ีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ 

2. หลักสตูรปรญิญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ปรบัปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๙๔ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๒๗ หน่วยกิต ปรบัปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคบ ั   จ  านวน ๕๑ หน่วยก ิต การปร ับปร ุงเหม ือนหลักส ูตรปริญญาตรีทางว ิชาการ แต่คงเพิ่มรายวิชา วทพฤ ๔๗๕ 
วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี และรายวชิาในระดับบัณฑิตศึกษาอ ีก ๓ หน ่วยก ิต เช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธานก่อนปรับปรุง 
ดังน้ี 
วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี ๓ (๐-๙-๓) วทพฤ ๔๗๕ วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตรี ๓ (๐-๙-๓) คงเดิม 

SCPL 475  Undergraduate Thesis Undergraduate Thesis 3 (0-9-3) SCPL 475 Undergraduate Thesis 3 (0-9-3)  
 รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ๓  รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ๓ คงเดิม 
 Graduate course 3  Graduate course 3  

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วยกิต ปรับปรุงเหมือนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
หมวดวิชาเลือกเสร ีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๓๘ 
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๑๓๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์พิเศษ 
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๑๔๐ 
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๑๔๑ 

 

 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

๑.   นาย ครรชิต ธรรมศิร ิ

๑. ชื่อ-สกุล   นาย ครรชิต ธรรมศิริ 
ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีท างาน   N 318 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑  Plant Breeding 
๒  Plant Tissue Culture 
๓  Plant Conservation and Cryopreservation 
๔  Plant Biotechnology 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ   

 (n/a) 
• ผลงานวิจัย 

๑. Pornchuti, W., K. Thammasiri, N. Chuenboonngarm and N. Panvisavas. 2017. Alteration 
of Spathoglottis eburnean Gagnep. Ploidy level after colchicine treatments. 
Walailak Journal of Science & Technology. 14(3): 243-252.  

๒. Prasongsom S., K. Thammasiri and N. Chuenboonngarm. 2017. Efficient adventitious 
shoot regeneration from shoot tip culture of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. 
(amethyst-purple), a rare Thai orchid species. Walailak Journal of Science & 
Technology. 13(9): 757-767. 

๓. Soonthornkalump, S., N. Chuenboonngarm, T. Jenjittikul, K. Thammasiri and P. 
Soontornchainaksaeng. 2017. Morphological and stomatal guard cell characteristics 
of in vitro Kaempferia rotunda L. (Zingiberaceae) through colchicine induced 
polyploidy. Walailak Journal of Science & Technology. 14(3); 235-242.  

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ .ศ.  
Ph.D. Horticulture University of Hawaii, U.S.A. ๒๕๒๗ 
M.S. Horticulture University of Hawaii, U.S.A. ๒๕๒๕ 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๔ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๑ 
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๑๔๒ 

 

๔. Chaireok, S., K. Thammasiri and U. Meesawat. 2016. Vitrification-based cryopreservation 
of protocorm-like bodies of an endangered lady’s slipper orchid: Paphiopedilum 
niveum (Rchb.f.) Stein). CryoLetters 37(3): 154-162.  

๕. Cordova II, L. B. and K. Thammasiri. 2016. Cryopreservation on a cryo-plate of Arundina 
graminifolia protocorms, dehydrated with silica gel and drying beads. CryoLetters 
2016: 68-76.  

๖. Thammasiri, K. 2016. Conservation of Thai orchid species using cryobiotechnology. 
Bulletin of the State Nikita Botanical Garden. 120: 7-16.  

๗. Khaenthong, I., K. Thammasiri and N. Chuenboonngarm. 2014. Micropropagation of 
protocorm-like bodies in variegated-leaf Dendrobium Burana Jade. Proceedings of 
International Symposium on Botanical Gardens and Landscape. August 5-8, 2013, 
Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 121-126.  

๘. Pornchuti, W. and K. Thammasiri. 2014. Development of orchid seed 
 cryopreservation of Spathoglottis kimballianum Hook. f. by encapsulation-
 dehydration. Proceedings of International Symposium on Botanical Gardens and 
Landscape. August 5-8, 2013, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 
47-51. 

๙. Prasongsom, S., K. Thammasiri, N. Chuenboonngarm and W. Noonpakdee.  2014. 
Micropropagation of Rhynchostylis gigantea var. rubra through protocorm-like 
bodies. Acta Horticulturae. 1025: 215-222. 

๑๐. Rittirat, S., S. Klaocheed and K. Thammasiri. 2014. Enhanced efficiency for 
 propagation of Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. f. using trimmed 
leaf technique. International Journal of Biological, Life Science and Engineering. 
8(4): 1-4. 

๑๑. Rungjindamai, C., K. Thammasiri, N. Chuenboonngarm and T. Jenjittikul. 2014. 
Micropropagation of Hedychium coronarium. Acta Horticulturae. 1025: 223-229. 

๑๒. Soonthornkalump, S., N. Chuenboonngarm, S. Soontornchainaksaeng, T.  Jenjittikul 
and K. Thammasiri. 2014. Effect of colchicines incubation time on  tetraploid 
of Kaempferia rotunda. Acta Horticulturae. 1025: 89-92. 

 
• บทความทางวิชาการ 

  ไม่มี 
• หนังสือ / ต ารา 

 ไม่มี 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

ไม่มี 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  
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๑๔๓ 

 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๓๖๒ ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช       ๓ (๒-๑-๕) 
๓ วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและเซลลพ์ืช ๓ (๑-๖-๔) 
๔ วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) 
๕ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๖ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๓๖๒ ไม้ดอกไม้ประดับและสวน ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช       ๓ (๒-๑-๕) 
๓ วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและเซลลพ์ืช ๓ (๑-๖-๔) 
๔ วทพฤ ๔๔๔ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) 
๕ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๖ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
 

๒.  นางงามนิจ ชื่นบุญงาม 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางงามนิจ ชื่นบุญงาม  
ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถานท่ีท างาน   N 312 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)  

๒. ประวัติการศกึษา 
คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๙ 
วท.ม. ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๔ 
วท.บ. เคมีชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๙ 

 
๓. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ 

- การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชในหลอดทดลอง    
- สรีรวิทยาของพืช 
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๑๔๔ 

 

๔. ผลงานวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
• ผลงานทางวิชาการ 

๑. Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Thammasiri, K., Jenjittikul, T., 
Soonthornchainaksaeng, P. and Muangkroot, A. 2017. Investigation of colchicine 
incubation time on the regeneration rate of Globba williamsiana 'Dok Khao'. Acta 
Horticulturae 1167: 149-156. 

๒. Jeangkhwoa, P., Bandhaya, A., Umpunjun, P., Chuenboonngarm, N. and Panvisavas, N. 
2017. Identification of Cannabis sativa L. using the 1-kbTHCA synthase-
fluorescence in situ hybridization probe. Science & Justice 57(2): 101-106. 

๓. Pornchuti, W., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N. and Panvisavas, N. 2017. 
Micropropagation of Spathoglottis eburnea Gagnep, a Thai orchid species, through 
shoot tips. Acta Horticulturae 1167:  87-94. 

๔. Pornchuti, W., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N. and Panvisavas, N. 2017. Alteration 
of Spathoglottis eburnean Gagnep. ploidy level after colchicine treatments. 
Walailak Journal of Science and Technology 14(3): 243-252.  

๕. Sangdum, S., Thammasiri, K., Chuenboonngarm N. and Sopalun, K. 2017. 
Micropropagation of Dendrobium cruentum Rchb. f., a rare Thai orchid species. 
Acta Horticulturae 1167: 69-74. 

๖. Soonthornkalump, S., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K. and 
Soontornchainaksaeng, P. 2017. Morphological and stomatal guard cell 
characteristics of in vitro Kaempferia rotunda L. (Zingiberaceae) through colchicine 
induced polyploid. Walailak Journal of Science and Technology 14(3): 235-242. 

๗. Nopporncharoenkul, N., Soonthornchainaksaeng, P., Jenjittikul, T., Chuenboonngarm, N. 
and Viboonjun, U. 2016. Kaempferia simaoensis (Zingiberaceae), a new record of 
Thailand: evidence from nuclear ITS2 sequence analyses. Thai Journal of Botany 
8(1): 81-91.  

๘. Prasongsom, S., Thammasiri, K. and Chuenboonngarm, N. 2016. Efficient adventitious 
shoot regeneration from shoot tip culture of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. 
(amethyst-purple), a rare thai orchid species. Walailak Journal of Science and 
Technology 13(9): 757-767. 

๙. Soonthornkalump, S., Soonthornchainaksaeng, P., Jenjittikul, T., Thammasiri, K. and 
Chuenboonngarm, N. 2016. In vitro mutagenesis using gamma irradiation in 
Kaempferia rotunda L. Thai Journal of Botany 8(1): 101-110. 

๑๐. Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K. Umpunjun, P. and 
Muangkroot, A. Effects of N6-benzyladenine on micropropagation of Globba 
williamsiana ‘Dok Khao’. Proceedings of the 9th Botanical Conference of Thailand: 
1-13. 

๑๑. Muangkroot, A., Chuenghom, C., Chuenboonngarm, N. and Jenjittikul, T. 2015. 
Propagation of ant plant (Myrmecodia tuberosa Jack) by tissue culture. Thai 
Journal of Botany 7(2): 141-159. 
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๑๔๕ 

 

๑๒. Aiemkong, S., Panvisavas, N. and Chuenboonngarm. 2014. Investigation of capitate-sessile 
granular trichromes on leaf surface of in vitro Cannabis sativa L. Proceedings of 
the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC): 813-823. 

๑๓. Chuengpanya, R., Chuenboonngarm, N., Jenjittikul, T., Thammasiri, K., Umpunjun, P. and 
Muangkroot, A. 2014. Effects of N6-benzyladenine on Globba siamensis Hemsl. in 
vitro culture. Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT40): 468-474. 

๑๔. Prasongsom, S., Thammasiri , K., Chuenboonngarm , N. and Noonpakdee, W. 2014. 
Micropropagation of Rhychostylis gigantea var. Rubra through protocorm-like 
bodies. Acta Horticulturae 1025: 215-222. 

๑๕. Rungjindamai, C., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N. and Jenjittikul, T. 2014. 
Micropropagation of Hedychium coronarium. Acta Horticulturae 1025: 223-229 

๑๖. Soonthornkalump, S., Chuenboonngarm, N., Soontornchainaksaeng, P., Jenjittikul, T. and 
Thammasiri, K. 2014. Effect of colchicine incubation time on tetraploid induction 
of Kaempferia rotunda. Acta Horticulturae 1025: 89-92. 

 
• บทความทางวิชาการ 

๑. พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง งามนิจ ช่ืนบุญงาม และ ทยา เจนจิตติกุล (2556) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
จังหวัดกาญจนบุรี จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 ทรัพยากรไทย น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  การประชุม
วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 6 ณ อาคารประชุมวิชาการ เข่ือนศรี
นครินทร์ จังกวัดกาญจนบุรี 21-23 ธันวาคม 2556. หน้า 128-137 

๒. ทยา เจนจิตติกุล, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ครรชิต ธรรมศิริ, งามนิจ ช่ืนบุญงาม, ศศิวิมล แสวงผล, 
สมภพ ประธานธุรารักษ์ และวงษ์สถิตย์ ฉ่ัวกุล (2556). ความหลากหลายของพรรณไม้ ในพื้นท่ีปก
ปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.พื้นท่ีกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (กกส. สทพ. นทพ. บก. ทท.) อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี (เรื่องเต็ม). บทความวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ครั้งท่ี 6 วันท่ี 21 -23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เข่ือนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสด์ิ จ.
กาญจนบุรี. หน้า 593-606. 

๓. งามนิจ ช่ืนบุญงาม, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ทยา เจนจิตติกุล, ครรชิต ธรรมศิริ, ศศิวิมล แสวงผล, 
และสมภพ ประธานธุรารักษ์ (2556). การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใกล้สูญพันธ์ พืชเฉพาะถ่ิน พืช
อาหาร พืชสมุนไพรและพืชท่ีมีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดกาญจนบุรี (เรื่องเต็ม). 
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 6 วันท่ี 21-23 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เข่ือนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี. หน้า 607-613. 

•   หนังสือ/ต ารา  
    (n/a) 

•   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    (n/a) 
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๑๔๖ 

 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ )๓-๐-๖(  
๒ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ )๐-๓-๑(  
๓ วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาพืช ๑ ๓ (๒-๖-๕) 
๔ วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๕ วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและเซลลพ์ืช ๓ (๑-๖-๔) 
๖ วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๓ (๐-๙-๐) 
๗ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๘ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๙ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๑๐ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ )๓-๐-๖(  
๒ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบติัการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ )๐-๓-๑(  
๓ วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาพืช ๑ ๓ (๒-๖-๕) 
๔ วทพฤ ๔๑๓ เมแทบอลิซึมของพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๕ วทพฤ ๔๔๑ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและเซลลพ์ืช ๓ (๑-๖-๔) 
๖ วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๓ (๐-๙-๐) 
๗ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๘ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๙ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๑๐ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
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๑๔๗ 

 

 

๓. นางสาวณัฏฐินี พนัธ์วิศวาส 

๑. ชื่อ-สกุล   นางสาวณัฏฐินี พันธ์วิศวาส 
ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีท างาน   N 315/1 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑. Forensic Botany  
๒. Forensic DNA Analysis of Biological Evidence  
๓. Applications of DNA technology in Forensic Science 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ 
  (n/a) 
• ผลงานวิจัย 

๑. Jeangkhwoa, P., Bandhaya, A., Umpunjun, P., Chuenboonngarm, N., Panvisavas, N. 
Identification of Cannabis sativa L. using the 1-kbTHCA synthase-fluorescence in 
situ hybridization probe. Science and Justice. 2017; 57(2):101-106.  

๒. Phuengmongkolchaikij, S., Panvisavas, N., Bandhaya, A. Alcohols as solution for 
delaying microbial degradation of biological evidence on cotton swabs. Forensic 
Sci Int-Gen. 2017; 6: e539-e541.  

๓. Srisiri, K., Jaroenwattana, R., Panvisavas, N., Bandhaya, A. Optimisation of DNA recovery 
and analysis of urine samples stored on FTA® card. Forensic Sci Int-Gen. 2017; 
6:e520-e522.  

๔. Pornchuti, W., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N., Panvisavas, N. Micropropagation 
of Spathoglottis eburnea Gagnep, a Thai orchid species, through shoot tips. Acta 
Hort. 2017; 1167:87-94.  

๕. Tangsomsuk, O., Jenjittikul, T., Bunyapraphatsara, N., Panvisavas, N. Development of a 
DNA test for four Paphiopedilum species - A preliminary study. Acta Hort. 2017; 
1167: 281-288.  

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ .ศ.  
Ph.D. Plant Molecular Biology University of Leeds, UK ๒๕๔๔ 
M.Sc. Forensic Science University of Strathclyde, UK ๒๕๔๘ 
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 
ภ .บ.  เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 
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๑๔๘ 

 

๖. Chalermrungroj, S., Bunyapraphatsara, N., Panvisavas, N. Identification of cardiotoxic 
ornamental plant species commonly found in Thailand by DNA analysis. Acta Hort. 
2017; 1167:289-298.  

๗. Pethplerdprao, P., Supa-amornkul, S., Panvisavas, N., Chaturongakul, S. Salmonella 
enterica multilocus sequence typing and its correlation with serotypes. Food 
Biotechnology. 2017; 31(2):73-79.  

๘. Pornchuti, W., Thammasiri, K., Chuenboonngarm, N., Panvisavas, N. Alteration of 
Spathoglottis eburnea gagnep. Ploidy level after colchicine treatments. Walailak 
Journal of Science and Technology. 2017; 14(3):243-252.  

๙. Luekasemsuk T, Panvisavas N, Chaturongakul S. TaqMan qPCR for detection and 
quantification of mitochondrial DNA from toxic pufferfish species. 2015; Toxicon 
102: 43-47. 

๑๐. Watthanapanpituck K, Kiatpathomchai W, Chu E, Panvisavas N. Identification of 
human DNA in forensic evidence by loop-mediated isothermal amplification 
combined with a colorimetric gold nanoparticle hybridization probe. Int J Legal 
Med. 2014; 128(6):923-931. 

• บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
• หนังสือ / ต ารา 

 ไม่มี 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

๑. Thanawirojn P, Bandhaya A, Panvisavas N. DNA recovered from biological evidence by 
water-soluble tape lifting. The First Thai Forum of Forensic Science Conference 
(TFFS); 22-24 June 2016; Hunsa JB Hotel Hatyai, Songkla.   

๒. Phuengmongkolchaikij S, Panvisavas N, Bandhaya A. STR profiling of DNA obtained from 
improperly stored cotton swabs. The First Thai Forum of Forensic Science 
Conference (TFFS); 22-24 June 2016; Hunsa JB Hotel Hatyai, Songkla. 

๓. Kanokwongnuwat P., Panvisavas N, Bandhaya A, Sojikul P. Development of Cannabis 
sativa L. Detection by Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP). The First 
Thai Forum of Forensic Science Conference (TFFS); 22-24 June 2016; Hunsa JB Hotel 
Hatyai, Songkla. 

๔. Panok L., Bunakkarasawat, W, Jenjittikul T, Panvisavas N. Comparison of Morphological 
Characteristic and the rbcL แ ล ะ  ITS Molecular Markers of 3 ‘Pakwan’ species. The 
First Thai Forum of Forensic Science Conference (TFFS); 22-24 June 2016; Hunsa JB 
Hotel Hatyai, Songkla. 

๕. Aung K, Khaiprapai P, Srinongwa C, Waiyawith W, Panvisavas N. Investigation into effect 
of sample storage time on DNA analysis from human femur. The 4th national and 
international graduate study conference 2014 (IGSC); 22-23 May 2014; Princess Maha 
Chackri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok. 
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๑๔๙ 

 

๖. Nontiapirom K, Bunakkarasawat W, Sojikul P, Panvisavas N. Considerations on DNA 
profiling from fingerprint evidence. The 4th national and international graduate study 
conference 2014 (IGSC); 22-23 May 2014; Princess Maha Chackri Sirindhorn 
Anthropology Centre, Bangkok. 

๗. Satirapatya T, Panvisavas N, Sojikul P. Towards molecular sexing by MALDI-TOF. The 4th 
national and international graduate study conference 2014 (IGSC); 22-23 May 2014; 
Princess Maha Chackri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok. 

๘. Aiemkong S, Panvisavas N, Chuenboonngarm N. Investigation of capitates-sessile 
glandular trichomes on leaf surface of in vitro Cannabis sativa L. the 2nd ASEAN plus 
three graduate research conference; 5-7 Feb 2014; Bangkok. 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๔๙๒ พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ๓ )๓-๓-๔(  
๒ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๓ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๔ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๕ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๔๙๒ พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ๓ )๓-๓-๔(  
๒ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๓ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๔ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๕ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
๖. อื่น ๆ ไม่ม ี
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๑๕๐ 

 

 

๔.  นางทยา เจนจิตตกิุล 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางทยา เจนจิตติกุล 
 ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานท่ีท างาน  N 306/1 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  สัณฐานวิทยาพืช 
๒)  อนุกรมวิธานพืช 
๓)  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ      

๑)  (n/a) 
• ผลงานวิจัย 

        ๑) Nopporncharoenkul N, Jenjittikul T*. Kaempferia noctiflora (Zingiberaceae), a new species 
from Northern Thailand.  Phytotaxa.  2017; 316 (1): 067-072. 

 ๒) Soonthornkalump S,  Chuenboonngarm N, Jenjittikul T.,  Thammasiri K. and Soontornchai-
naksaeng P.  Morphological and stomatal guard cell characteristics of in vitro 
Kaempferia rotunda L. (Zingiberaceae) through Colchicine Induced polyploidy.  
Walailak J. Sci. & Tech. 2017; 14(3): 235-242. 

 ๓) Theanphong O, Phadungcharoen T, Jenjittikul T, Mingvanish W.  2016.  Essential oil 
composition of Elettariopsis wandokthong Picheans & Yupparach rhizome from 
Thailand.  BHST. 2016, 14(1): 30-35. 

 ๔) Soonthornkalump S., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., Thammasiri K. and 
Chuenboonngarm N.  In vitro mutagenesis using gamma irradiation in Kaempferia 
rotunda L. Thai Journal of Botany 2016; 8 (1): 101-110.  

 ๕) Theanphong O, Jenjittikul T, Mingvanish W.  Chemotaxonomic study of volatileoils from 
rhizomes of 9 Zingiber species (Zingiberaceae). Thai Journal of Botany.  2016; 8 (1) : 
127-139. 

 ๖) Soonthornkalump S, Soontornchainaksaeng P, Jenjittikul T, Thammasiri K, Chuenboonngarm 
N. In vitro mutagenesis using gamma irradiation in Kaempferia rotunda L. Thai 
Journal of Botany.  2016; 8 (1) : 101-110. 

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
วท. ด. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๖ 
วท. ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๓ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๒๘ 
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๑๕๑ 

 

 ๗) Nopporncharoenkul, Soontornchainaksaeng P, Jenjittikul T, Chuenboonngarm N, 
Viboonjun U. Kaempferia simaoensis (Zingiberaceae), a new record for Thailand: 
evidence from nuclear ITS2 sequence analyses.  Thai Journal of Botany.  2016; 8 (1): 
81-91. 

 ๘) Norpun P, Traiperm P, Boonkerd T, Jenjittikul T. Systematic importance of rhizome stelar 
anatomy in selected Monilophytes from Thailand. Taiwania. 2016; Sep 1; 61(3): 175-
84.   

 ๙) Tappiban P, Sraphet S, Whankaew S, Thaikert R, Jejittikul T, Smith D.R., Triwitayakorn K.  
Assessment of genetic diversity and relationships of Krachaai Sayam, an endemic 
plant in Thailand using microsatellite markers, Plant Biosystems – An International 
Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology: Official Journal of the Societa 
Botanica Italiana, 2015; DOI: 10.1080/11263504.2014.994576 

 ๑๐) Ruchisansakun S, van de Niet T,  Janssens S. B., Triboun P, Techaprasan J, Jenjittikul T, 
Suksathan P.(2015): Phylogenetic Analyse of Molecular Data and Reconstruction of 
Morphological Character Evolution in Asean Impatiens Section Semeiocardium 
(Balsaminaceae), Systematic Botany 40(4): 1063-1074. 

 ๑๑) Nguanchoo, V, Srisanga, P, Swangpol, S, Prathanturarug S, and Jenjittikul T. Food Plants 
in Hmong Cuisine in Northern Thailand. Thai Journal of Botany.  2014; 6(2): 131-145. 

 ๑๒) Chotchoungchatchai S, Saralamp P, Jenjittikul T, Pornsiripongse S, Prathanturarug P.  
Medicinal plants used with Thai Traditional Medicine in modern healthcare services: 
A case study in Kabchoeng Hospital, Surin Province, Thailand.  Journal of 
Ethnopharmacology. 2012; 193-205. 

 ๑๓) Lo-apirukkul S, Jenjittikul T, Saralamp P, Prathanturarug P.  Micropropagation of a Thai 
medicinal plant for women’s health, Curcuma comosa Roxb., via shoot and 
microrhizome inductions.  J Nat Med.2012; 66; 265-270. 

 ๑๔) Prathanturarug P, Pheakkoet R, Jenjittikul T, Chuakul W, Saralamp P.  In vitro 
propagation of Stemona hutanguriana W. Chuakul, an endangered medicinal plant. 
Physiol. Mol. Biol.  Plants.  2012; 18 (2) 281-286. 

• บทความทางวิชาการ 
         ๑)  (n/a) 
• หนังสือ / ต ารา  

 ๑)  (n/a) 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

๑)  (n/a) 
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๑๕๒ 

 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๒ (๓-๐-๐) 
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๐-๓) 
๔ วทพฤ ๓๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๕ วทพฤ ๓๐๖ หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๗ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๘ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลักสตูรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๒ (๓-๐-๐) 
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๐-๓) 
๔ วทพฤ ๒๐๓ สัณฐานวิทยาของพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๕ วทพฤ ๒๐๔ หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๗ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๘ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
 

๕.  นางสาวปวีณา ไตรเพิ่ม 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางสาวปวีณา ไตรเพิ่ม 
 ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ ดร. 
 สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานท่ีท างาน  N 203 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา 

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๑ 
วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๓ 
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มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๕๓ 

 

๓.   งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Plant Taxonomy 
๒)  Plant Anatomy 
๓)  Palynology 

๔.    ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
• ผลงานทางวิชาการ      
 (n/a) 
• ผลงานวิจัย 

        ๑)   Punwong P, Juprasong Y, Traiperm P*. Effects of an oil spill on the leaf anatomical 
characteristics of a beach plant (Terminalia catappa L.). Environmental Science 
Pollution Research. 2017. 24: 21821–8. 

        ๒) Traiperm P*, Chow J, Nopun P, Staples G, Swangpol SC. Identification among 
morphologically similar Argyreia (Convolvulaceae) based on leaf anatomy and 
phenetic analyses. 2017. Botanical Studies. 2017; 58:25. 

        ๓) Arthan W, McKain MR, Traiperm P, Welker CAD, Teisher JK, Kellogg EA*. Phylogenomics 
of Andropogoneae (Panicoideae: Poaceae) of mainland Southeast Asia. Systematic 
Botany. 2017; 42(3): 418–31. 

        ๔) Bhanubong B*, Pramali K, Traiperm P, Chantaranothai P, Paton A. A new species of 
Pogostemon (Lamiaceae) from Thailand. Nordic Journal of Botany. 2017; 35: 289–
99. 

        ๕) Staples G*, Traiperm P. A nomenclatural review of Argyreia (Convolvulaceae). Taxon. 
2017 May; 66(2): 445–77. 

        ๖) Traiperm P*, Staples G. Three new species of Argyreia (Convolvulaceae) from Thailand. 
Systematic Botany. 2016 Dec; 41(4): 1020-7. 

        ๗) Ketjarun K, Staples GW, Swangpol SC, Traiperm P*. Micro-morphological study of 
Evolvulus spp. (Convolvulaceae): the old world medicinal plants. Botanical 
Studies. 2016 Dec; 57(1): 25. 

        ๘) Traiperm P*, Kethirun L, Swangpol SC, Boonkerd T, Chantaranothai P. A revision of 
Mnesithea Kunth (Poaceae) in Thailand. Tropical Natural History. 2016 Oct; 16(2): 
79-95. 

        ๙) Nopun P, Traiperm P*, Boonkerd T, Jenjittikul T. Systematic importance of rhizome 
stelar anatomy in selected Monilophytes from Thailand. Taiwania 2016 Sep; 61(3): 
175-84. 

๑๐) Laosombut T, Arreewichit P, Nirapathpongporn K, Traiperm P, Kongsawadworakul P, 
Viboonjun U, Narangajavana J*. Differential expression of methyl jasmonate-
responsive genes correlates with laticifer vessel proliferation in phloem tissue of 
rubber tree (Hevea brasiliensis). Journal of Plant Growth Regulation. 2016; 35: 
1049-63. 
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๑๕๔ 

 

๑๑) Arthan W, Traiperm P*, Gale SW, Norsaengsri M, Kethirun L. Re‐evaluation of the 
taxonomic status of Hackelochloa (Poaceae) based on anatomical and phenetic 
analyses. Botanical Journal of the Linnean Society. 2016 Jun; 181(2): 224-45. 

๑๒) Kanokwijitsilp T, Traiperm P, Osotchan T, Srikhirin T*. Development of abrasion resistance 
SiO2 nanocomposite coating for teak wood. Progress in Organic Coatings. 2016 Apr; 93: 
118-26. 

๑๓) Traiperm P*, Norsaengsri M, Gale SW. A taxonomic revision of the tribe Oryzeae (Poaceae) 
in Thailand. ScienceAsia. 2015 Dec; 41: 363-76. 

๑๔) Staples G, Traiperm P*, Chow J. Another new Thai Argyreia species (Convolvulaceae). 
Phytotaxa. 2015 Apr; 204(3): 223-9. 

๑๕) Siriwattanakul U, Piboonpocanun S, Traiperm P, Pichakham A, Songnuan W*. Amaranthus 
species around Bangkok, Thailand and the release of allergenic proteins from their 
pollens. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 2015 Jul; 33(3): 203-10.  

๑๖) Swangpol SC*, Traiperm P, Somana J, Srisanga P, Suksathan P. Musa nanensis, a new 
Banana (Musaceae) species from Northern Thailand. Systematic Botany. 2015 Aug; 
40(2): 426-32.  

๑๗) Inta W, Traiperm P, Swangpol SC*. Floral micromorphology of the genus Ensete Bruce ex 
Horan. (Musaceae) in Thailand. Taiwania. 2015; 60(3): 99-106. 

๑๘) Traiperm P*, Staples G. A new endemic Thai species of Argyreia (Convolvulaceae). 
Phytotaxa. 2014 Apr; 164(4): 281-5.  

๑๙) Staples G, Traiperm P*, Sugau JB, Pornpongrungrueng P. Ipomoea cambodiensis 
(Convolvulaceae) recharacterised with notes on its distribution and ecology. 
Adansonia. 2014 Dec; 36(2): 351-7. 

๒๐) Staples GW, Phoutthavong K, Traiperm P*, Pornpongrungrueng P. A corrected and 
expanded checklist of Convolvulaceae from Lao PDR. Thai Journal of Botany. 2014 
6(1): 79-87. 

๒๑) Traiperm P*, Staples G. A new combination in Argyreia (Convolvulaceae). Adansonia. 2013 
Dec; 35(2): 359-63. 

๒๒) Sumanon P, Traiperm P*. An investigation of lemma micromorphology in Thai Oryzeae 
(Poaceae). ScienceAsia. 2013 Dec; 39: 567-73. 

๒๓) Korkijthamkul W, Riengrojpitak S, Traiperm P*. Microscopic study of plants containing 
cardiac glycoside in Apocynaceae. Thai Journal of Botany. 2013 5(special issue): 119-
31. 

• บทความทางวิชาการ 
        (n/a) 
• หนังสือ / ต ารา  

(n/a) 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

(n/a) 
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๑๕๕ 

 

๕.  ภาระงานสอน 
๑.  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๓ วทพฤ ๓๐๔ กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๔ วทพฤ ๓๐๕ ไมโครเทคนิคทางพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๕ วทพฤ ๓๐๖  หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๖ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๗ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๘ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๙ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

 
๒.  ภาระงานสอนในหลกัสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๓ วทพฤ ๒๐๒ กายวิภาคศาสตร์ของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๔ วทพฤ ๓๐๕ ไมโครเทคนิคทางพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๕ วทพฤ ๒๐๔  หลักอนุกรมวิธานพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๖ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๗ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๘ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๙ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
    

    
 ๖.  อื่น ๆ  ไม่ม ี
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๑๕๖ 

 

 

๖.   นางสาวพนดิา คงสวัสดิ์วรกุล 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพนิดา คงสวัสด์ิวรกุล 
 ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานท่ีท างาน  N 316A คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Plant Molecular Biology 
๒)  Plant Gene regulation 
๓)  Plant Biotechnology 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ      

(n/a) 
• ผลงานวิจัย 

        ๑)  Sraphet S, Ponsit T, Suksee N, Smith DR, Triwitayakorn K, Kongsawadworakul P*. Genetic 
linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz) based on rubber tree and 
cassava simple sequence repeat markers. Journal of Crop Improvement. 2016; 30(5): 
552-61. 

        ๒)  Nirapathpongporn K, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Teerawattanasuk K, Chrestin H, 
Segiun M, Clément-Demange A, Narangajavana J*. Development and mapping of 
functional expressed sequence tag-derived simple sequence repeat markers in a 
rubber tree RRIM600 x PB217 population. Molecular Breeding. 2016; 36: 39. 

        ๓)  Laosombut T, Arreewichit P, Nirapathpongporn K, Traiperm P, Kongsawadworakul P, 
Viboonjun U, Narangajavana J*. Differential expression of methyl jasmonate-
responsive genes correlates with laticifer vessel proliferation in phloem tissue of 
rubber tree (Hevea brasiliensis). Journal of Plant Growth Regulation. 2016; 35(4): 
1049-63. 

        ๔)  Chongruchiroj S, Kongsawadworakul P, Nukoolkarn V, Jaturanpinya M, Nosoong-noen W, 
Chingunpitak J, Pratuangdejkul J*. Protein-protein docking and molecular dynamics 
simulations elucidated binding modes of FUBI-p62 complex. The Thai Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 2015; 39(4): 171-9. 

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Diplôme de Docteur Biologie Intégrative Université Montpellier II, 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๒๕๔๖ 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 
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๑๕๗ 

 

        ๕)  Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J*. 
Differential expression of microRNAs and their targets reveals a possible dual role in 
physiological bark disorder in rubber tree. Journal of Plant Physiology. 2014; 171(13): 
1117-26. 

        ๖)  Pramoolkit P, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, 
Narangajavana J*. Involvement of ethylene-responsive microRNAs and their targets 
in increased latex yield in the rubber tree in response to ethylene treatment. Plant 
Physiology and Biochemistry. 2014; 84: 203-212. 

        ๗)  Lertpanyasampatha M, Pramoolkit P, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Chrestin H, 
Narangajavana J*. Conserved microRNAs and their targets in rubber tree and the 
related Euphorbiaceous species. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. 
2013; 22(1): 52-61. 

        ๘)  Teppabut Y, Viboonjun U, Narangajavana J, Chrestin H, Kongsawadworakul P*. Cloning 
and characterization of beta-cyanoalanine synthase gene in rubber tree (Hevea 
brasiliensis). Thai Journal of Botany. 2013; 5(Special Issue): 249-59. 

        ๙)  Chungloo D, Narangajavana J, Viboonjun U, Sojikul P, Chantuma P, Chrestin H, 
Kongsawadworakul P*. Cloning and expression of a lipoxygenase gene in rubber tree 
(Hevea brasiliensis). Thai Journal of Botany. 2013; 5(Special Issue): 261-70. 

• บทความทางวิชาการ 
         (n/a) 
• หนังสือ / ต ารา  

(n/a) 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

๑)  (n/a) 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๕ วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๗ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช       ๓ (๒-๓-๕) 
๘ วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
๙ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
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๑๕๘ 

 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑๑ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๒ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลักสตูรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๕ วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๗ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช       ๓ (๒-๓-๕) 
๘ วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
๙ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๒ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
 

๗.  นางพวงผกา อัมพันธ์จนัทร ์

๑. ชื่อ-นามสกุล  นางพวงผกา อัมพันธ์จันทร์ 
 ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. 
 สังกัด   ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานท่ีท างาน  N 308 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา  
คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D Science d’Agroressource Institut national Polytechnique de 

Toulouse, France 
๒๕๓๘ 

D.E.A Traitments des matières 
premières végétales 

Instut national Polytechnique 
De Toulouse (I.N.P.T), France 

๒๕๓๔ 

วท .ม. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๓ 
วท .บ. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๓ 
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๑๕๙ 

 

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Plant Biology 
๒)  Plant Genetics 
๓)  Plant Cytogenetics 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ  
    (n/a) 

ผลงานวิจัย 
๑) Soonthornkalump S., Chuenboonngarm N., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., 

and Thammasiri K.  Effect of Colchicine Incubation Time on Tetraploid Induction 
of Kaempferia rotunda.  Acta Hort. (ISHS) 2014; 1025: 89-92. 

๒) Nopporncharoenkul N., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., Chuenboonngarm N. 
and Viboonjun U. (2016) Kaempferia simaoensis (Zingiberaceae), A New Record for 
Thailand: Evidence from Nuclear ITS2 Sequence Analyses. Thai Journal of Botany.; 
8 (1): 81-91.  

๓) Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul T., Anamthawat-Jónsson, K. and 
Soontornchainaksaeng, P. (2016). Natural triploidy in phyto-oestrogen producing 
Curcuma species and cultivars from Thailand. Euphytica, 208: 47-61. (DOI 
10.1007/s10681-015-1497-x). 

๔) Soonthornkalump S., Soontornchainaksaeng P., Jenjittikul T., Thammasiri K. and  
Chuenboonngarm N.  (2016) In vitro mutagenesis using gamma irradiation in 
Kaempferia rotunda L. Thai Journal of Botany; 8 (1): 101-110. 

๕) Jeangkhwoa P., Bandhaya A., Umpunjun P., Chuenboonngarm N. and Panvisavas N. 
(2017) Identification of Cannabis sativa L. Using the 1-kbTHCA synthase-
fluorescence in situ Hybridization Probe.  Science and Justice.; 57:101-106.  

๖) Nopporncharoenkul, N., Chanmai J., Jenjittikul, Kesara Anamthawat-Jonssons, and 
Soontornchainaksaeng, P. (2017). Chromosome number variation and polyploidy 
in 19 Kaempferia (Zingiberaceae) taxa from Thailand and one species from Laos. J. 
Syst. Evol. 9999 (9999): 1–11, 2017 (doi: 10.1111/jse.12264). 

๗) Soonthorrnkalump S.,  Chuenboonngarm N., Jenjittikul T.,  Thammasiri K. and 
Soontornchainaksaeng P.  Morphological and Stomatal Guard Cell Characteristics 
of in vitro Kaempferia rotunda L. (Zingiberaceae) through Colchicine Induced 
Polyploidy.  Walailak J. Sci. & Tech. 2017; 14(3): 235-242.   

• บทความทางวิชาการ 
        (n/a) 
• หนังสือ / ต ารา  

๑) พวงผกา สนุทรชัยนาคแสง 2557 กายวิภาคและสณัฐานวิทยาของพืชมีดอก พิมพ์ครั้งท่ี 3 บริษัท
ส านักพิมพ์ท้อปจ ากัด กรุงเทพมหานคร  400 หน้า 
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๑๖๐ 

 

• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 
(n/a) 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๔ วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
๗ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๘ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๙ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลักสตูรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๔ วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ วทพฤ ๔๒๑ เซลล์พันธุศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
๗ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๘ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๙ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

 
   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
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๑๖๑ 

 

 

๘.  นางสาววิษุวัต สงนวล 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางสาววิษุวัต สงนวล 
 ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานท่ีท างาน  N 309 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 

๒. ประวัติการศกึษา   

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Genetics Harvard University, สหรัฐอเมริกา ๒๕๕๒ 
B.S. Biology Duke University,  

สหรัฐอเมริกา 
๒๕๔๕ 

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Plant Molecular Biology 
๒)  Plant Genetics 
๓)  Plant Pathology 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ      

(n/a) 
• ผลงานวิจัย 

๑) Yoodee S, Kobayashi Y, Songnuan W, Boonchird C, Thitamadee S, Kobayashi I, 
Narangajavana J*. Phytohormone priming elevates the accumulation of defense-
related gene transcripts and enhances bacterial blight disease resistance in cassava. 
Plant Physiology and Biochemistry. 2018 Jan; 122: 65–7. 

๒) Songnuan W, Siriwattanakul U, Kirawanich P*. Physiological and Genetic Analyses of 
Arabidopsis Thaliana Growth Responses to Electroporation. NanoBioscience, IEEE 
Transactions on. 2015 Oct; 14(7): 773–9. 

๓) Songnuan W, Bunnag C, Soontrapa K, Pacharn P, Wangthan U, Siriwattanakul U, Malainual 
N*. Airborne pollen survey in Bangkok Thailand: A 35-year update. Asian Pacific 
Journal of Allergy and Immunology. 2015; 33: 253–62. 

๔) Siriwattanakul U, Piboonpocanun S, Traiperm P, Pichakam A, Songnuan W*. Amaranthus 
speices around Bangkok, Thailand, and the release of allergenic proteins from their 
pollens. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 2015; 33: 203–10. 

๕) Songnuan W*. Wind-pollination and the roles of pollen allergenic proteins. Asian Pacific 
Journal of Allergy and Immunology. 2013; 31: 261–70. 

๖) Songnuan W, Kirawanich P. Early growth effects on Arabidopsis thaliana by seed exposure 
of nanosecond pulsed electric field. Journal of Electrostatics. 2012; 70: 445–50. 

https://www.scopus.com/sourceid/16617?origin=recordpage
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๑๖๒ 

 

• บทความทางวิชาการ 
         (n/a) 
• หนังสือ / ต ารา  

(n/a) 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

(n/a) 
๕. ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วทพฤ ๒๐๑ หลักเบ้ืองต้นของเซลล์และพัฒนาการพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๔ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๕ วทพฤ ๓๗๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) 
๖ วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๗ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๘ วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๙ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลักสตูรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑ วทพฤ ๒๐๑ หลักเบ้ืองต้นของเซลล์และพัฒนาการพืช ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๔ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๕ วทพฤ ๓๗๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) 
๖ วทพฤ ๓๗๒ ทักษะเชิงวิชาการในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๗ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๘ วทพฤ ๔๖๒ โรคพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๙ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
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๑๖๓ 

 

๙. นางศศิวิมล แสวงผล 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางศศิวิมล แสวงผล 
 ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
 สังกัด   ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานท่ีท างาน  N 306/2 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Plant Systematics and Evolution 
๒)  Plant Morphology and Development  
๓)  Plant Ecology 
๔)  Plant Molecular Biology 
๕)  Ethnobotany 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ      

(n/a) 
• ผลงานวิจัย 

๑. Traiperm, P.*, Chow, J., Nopun, P., Staples, G. and Swangpol, S. C. 2017. Identification 
among morphologically similar Argyreia (Convolvulaceae) based on leaf anatomy 
and phenetic analyses. Botanical Studies 58:25. 

๒. Sumanon, P., Swangpol, S. C. and Traiperm, P. 2017. Culm internodal Anatomy of the 
Tribe Oryzeae (Poaceae) in Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 44: 1-12. 

๓. Ketjarun, K., Staples, G. W., Swangpol, S. C. and Traiperm, P. 2016. Micro-Morphological 
Study of Evolvulus spp. (Convolvulaceae): the Old World Medicinal Plants. 
Botanical Study 57: 25. 

๔. Rotchanapreeda, T., Wongniam, S., Swangpol, S. C., Chareonsap, P. P., Sukkaewmanee, 
N., Somana, J. 2016. Development of SSR markers from Musa balbisiana for genetic 
diversity analysis among Thai bananas. Plant Systematics and Evolution. 302 (7): 
739–761. 

๕. Inta, W., Traiperm, P. and Swangpol, S. C.* 2015. Floral micromorphology of the genus 
Ensete Bruce ex Horan. (Musaceae) in Thailand. Taiwania. 60(3): 77-84. 

๖. Swangpol, S. C.*, Traiperm, P., Somana, J., Sukkaewmanee, N., Srisanga, P. and 
Suksathan, P. 2015. Musa nanensis, a New Banana (Musaceae) Species from 
Northern Thailand. Systematic Botany. 40(2): 426-432. 

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
วท. ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
M.S. Horticulture University of Florida, 

สหรัฐอเมริกา 
๒๕๓๔ 

วท.บ. เกียรตินิยม พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ 
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๑๖๔ 

 

๗. Nguanchoo, V., Srisanga, P., Swangpol, S., Prathanturarug, S. and Jenjittikul, T.* 2014. 
Food Plants in Hmong Cuisine in Northern Thailand. Thai Journal of Botany. 6(2): 
131-145. 

๘. Chomchalow, N.*, Na Nakorn, W., Swangpol, S., and Somana, J. 2014. Occurrence of 
Multiple Male Buds in Banana. Acta Horticulturae 1026: 17-28.  

• บทความทางวิชาการ 
๑) ศศิวมิล แสวงผล. (2560). กล้วยตานี...ณ สองฝั่งยม. ใน จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 7 (ผุสตี ปริยา

นนท์ บรรณาธิการ). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ. หน้า 140-148. 

๒) ศศิวิมล แสวงผล. (2559). กล้วยแข้...แค่เร่ืองกล้วยกล้วย?. ใน จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 6 (ผุสตี ปริ
ยานนท์ บรรณาธิการ). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ. หน้า 102-106. 

๓) ศศิวิมล แสวงผล, อุษณีษ์ พิชกรรม และ วิษุวัต สงนวล. (2556). ทุเรียน…ความภูมิใจแห่งนนทบุรี. 
ใน จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 (ผุสตี ปริยานนท์ บรรณาธิการ). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ. 
หน้า 120-127. 

๔) ศศิวิมล แสวงผล. (2556). กล้วยแข้...แค่เร่ืองกล้วยกล้วย?. ใน จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 (ผุสตี ปริ
ยานนท์ บรรณาธิการ). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรุงเทพฯ. หน้า 138-143. 

๕) ศศิวิมล แสวงผล, อุษณีษ์ พิชกรรม, วิษุวัต สงนวล, เอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ, ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ 
ปริญญาพงษ์, เกษม กุลประดิษฐ์ และทรงพล สมศรี. (2556). ภูมิปัญญาชาวสวนนนทบุรีใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 (เร่ืองเต็ม). บทความวิจัย ใน 
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 6 วันท่ี 21-23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ณ เข่ือนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี. 

๖) ทยา เจนจิตติกุล, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ครรชิต ธรรมศิริ, งามนิจ ช่ืนบุญงาม, ศศิวิมล แสวง
ผล, สมภพ ประธานธุรารักษ์ และวงษ์สถิตย์ ฉ่ัวกุล (2556). ความหลากหลายของพรรณไม้ ใน
พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.พื้นท่ีกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (กกส. สทพ. นทพ. บก. ทท.) อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (เร่ืองเต็ม). บทความวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 6 วันท่ี 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เข่ือนศรีนครินทร์ 
อ. ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี. หน้า 593-606. 

๗) งามนิจ ช่ืนบุญงาม, พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง, ทยา เจนจิตติกุล, ครรชิต ธรรมศิร,ิ ศศิวิมล แสวง
ผล, และสมภพ ประธานธุรารักษ์ (2556). การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใกล้สูญพันธ์ พืชเฉพาะถ่ิน 
พืชอาหาร พืชสมุนไพรและพืชท่ีมีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดกาญจนบุรี (เร่ือง
เต็ม). บทความวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 6 
วันท่ี 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เข่ือนศรีนครินทร์ อ. ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี. หน้า 607-
613. 

• หนังสือ / ต ารา  
๑) ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล 2559. เรียนวาดเพื่อเรียนรู้. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์. 105 หน้า. 
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๑๖๕ 

 

๒) ชาร์ลส์ ดาร์วิน 2558. ก าเนิดสปีชีส์ พิมพ์ครั้งท่ี 3. แปลจาก The Origin of Species. แปลโดย น าชัย 
ชีววิวรรธน์ อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า ต่อศักด์ิ สีลานันท์ ณัฐพล อ่อนปาน 
ศศิวิมล แสวงผล และ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สารคดี. 510 หน้า. 

๓) ณรงค์ศักด์ิ สุกแก้วมณี 2558. ภาพวาดพฤกษศาสตร์กล้วยป่าในประเทศไทยในมิติทางศิลปะ (ศศิวิมล 
โฉมเฉลา แสวงผล บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 92 หน้า. 

๔) ศศิวิมล แสวงผล วิษุวัต สงนวล อุษณีษ์ พิชกรรม และปวีณา ไตรเพิ่ม 2557ก. ๑๒๐ พันธุ์ทุเรียนไทย. 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 

๕) ศศิวิมล แสวงผล วิษุวัต สงนวล อุษณีษ์ พิชกรรม และปวีณา ไตรเพิ่ม 2557ข. อภิธานศัพท์ชาวสวน
ทุเรียนฉบับปรับปรุง. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 

• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 
(n/a) 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๖๒ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๕ วทพฤ ๒๙๑ นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๓๐๖ หลักอนุกรมวิธานพืช  ๓ (๒-๓-๕) 
๗ วทพฤ ๓๗๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในสาขาพฤกษศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
๘ วทพฤ ๔๒๔  พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
๙ วทพฤ ๔๗๑  โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๓  สัมมนา ๑           ๓ (๐-๙-๓) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒          ๑ (๑-๐-๒) 
๑๒ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลักสตูรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๖๑ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๕ วทพฤ ๒๙๑ นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๒๐๔ หลักอนุกรมวิธานพืช  ๓ (๒-๓-๕) 
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๑๖๖ 

 

๗ วทพฤ ๓๓๒ นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๘ วทพฤ ๓๙๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) 
๑๐ วทพฤ ๔๒๔  พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒  ๓ (๐-๙-๓) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๑  โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๒ วทพฤ ๔๗๓  สัมมนา ๑             ๑ (๑-๐-๒) 

 วทพฤ ๔๗๔  สัมมนา ๒              
 
   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
 

๑๐.   นางสาวอลิสา สจ๊วต 

๑.  ชือ่-สกุล   นางสาวอลิสา สจ๊วต 
ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีท างาน   SC2-241 คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) 

๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑. Plant Ecology 
๒. Pollination 
๓. Biodiversity and Conservation 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ      

(n/a) 
• ผลงานวิจัย 

๑. Wayo K, C Phankaew, AB Stewart, S Bumrungsri. 2018. Bees are supplementary 
pollinators of self-compatible chiropterophilous durian. Journal of Tropical Ecology, 
34:41-52. 

๒. Stewart AB & MR Dudash. 2018. Temporally-patchy floral resources shape foraging 
strategies of generalist and specialist nectar bats. Biotropica, 50:98-105. 

๓. Stewart AB & MR Dudash. 2017. Field evidence of strong differential pollen placement 
by Old World bat-pollinated plants. Annals of Botany, 119:73-79. 

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ .ศ.  
Ph.D. Behavior, Ecology, 

Evolution and 
Systematics 

University of Maryland ๒๕๕๙ 

B.Sc. Biology University of North Carolina ๒๕๕๑ 
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๑๖๗ 

 

๔. Stewart AB & MR Dudash. 2017. Flower-visiting bat species contribute unequally 
towards agricultural pollination ecosystem services in southern Thailand. Biotropica, 
49:239–248. 

๕. Stewart AB & MR Dudash. 2016. Differential pollen placement on an Old World nectar 
bat increases pollination efficiency. Annals of Botany, 117:145-152. 

๖. Carter G & AB Stewart. 2015. The floral bat lure dimethyl disulphide does not attract 
the palaeotropical Dawn bat. Journal of Pollination Ecology, 17:129-131. 

๗. Stewart AB, R Makowsky & MR Dudash. 2014. Differences in foraging times between two 
feeding guilds within Old World fruit bats (Pteropodidae) in southern Thailand. 
Journal of Tropical Ecology, 30:249-257. 

๘. Sritongchuay T, GA Gale, AB Stewart, T Kerdkaew & S Bumrungsri. 2014. Seed rain in 
abandoned clearings in a lowland evergreen rain forest in southern Thailand. 
Tropical Conservation Science, 7:572-585. 

 
• บทความทางวิชาการ 

         (n/a) 
• หนังสือ ต ารา /  

   (n/a) 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

๑. Hassa P & Stewart AB. 2018. Pollination ecology of Blinkworthia lycioides Choisy in 
Kanchanaburi Province, Thailand. Botanical Conference of Thailand, 
Mahasarakham, Thailand. 

๒. Kaewsomboon S & Stewart AB. 2018. The effects of habitat factors on pollinator 
assemblages in Bangkok. Botanical Conference of Thailand, Mahasarakham, 
Thailand. 

๓. Nilapaka W, Stewart AB, Jenjittikul T, Inta W, & Swangpol SC. 2018. Effect of 
inflorescence position and bract color on visitors to banana flowers. Botanical 
Conference of Thailand, Mahasarakham, Thailand. 

๔. Kaewsomboon S & Stewart AB. 2017. Habitat factors influencing pollinator 
composition in Bangkok. Botanical Conference of Thailand, Bangkok, Thailand. 

๕. Nilapaka W, Stewart AB, Jenjittikul T, Inta W, Saisaard W & Swangpol SC. 2017. 
Floral visitors of Kluai Si Nan (Musa nanensis - Musaceae), a new banana 
species found in Thailand. Botanical Conference of Thailand, Bangkok, 
Thailand. 

๖. Stewart AB & Dudash MR. 2016. Bat-pollinated plants avoid interspecific pollen 
transfer despite sharing pollinators. Botanical Conference of Thailand, Ubon 
Ratchathani, Thailand. 
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๑๖๘ 

 

๗. Stewart AB & Dudash MR. 2015. Paleotropical bat-pollinated plants avoid 
interspecific pollen transfer despite sharing pollinators. Ecological Society of 
America, Baltimore, MD. 

๘. Stewart, AB & Dudash MR. 2014. Resource partitioning and pollinator importance 
among Old World fruit bats. North American Society for Bat Research, Albany, 
NY. 

๙. Stewart AB & Dudash MR. 2014. Resource partitioning & pollinator importance 
among Old World fruit bats. Association for Tropical Biology and Conservation, 
Cairns, Australia. 

๑๐. Stewart AB & Dudash MR. 2014. Old World fruit bats (Pteropodidae) vary in 
pollinator importance and selection exerted on night-blooming flower species. 
Evolution, Raleigh, NC. 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วทพฤ ๓๗๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในสาขาพฤกษศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ )๓-๐-๖(  
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ )๐-๓-๑(  
๕ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๖ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๗ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๘ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๒ วทพฤ ๓๗๑ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในสาขาพฤกษศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ )๓-๐-๖(  
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ )๐-๓-๑(  
๕ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๖ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๗ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๘ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
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๑๖๙ 

 

 

๑๑.   นางอัญชรีา วิบูลย์จันทร ์

๒. ชื่อ-นามสกุล   นางอัญชีรา วิบูลย์จันทร์ 
ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานท่ีท างาน   N 316B คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
 

๒. ประวัติการศกึษา  

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Plant Molecular Biology 
๒)  Plant Biotechnology 

๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
• ผลงานทางวิชาการ      

(n/a) 
• ผลงานวิจัย 

๑) Chuenwarin P, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J, Viboonjun U. 
Differential expression of mitochondrial pyruvate dehydrogenase gene correlates 
with latex yield and tapping in rubber tree. Taiwania 2016;61(4):295-304.  

๒) Laosombut T, Arreewichit P, Nirapathpongporn K, Traiperm P, Kongsawadworakul P, 
Viboonjun U, Narangajavana  J. Differential Expression of methyl jasmonate-
responsive genes correlates with laticifer vessel proliferation in phloem tissue of 
rubber Tree (Hevea brasiliensis). Journal of Plant Growth Regulation 
2016;35(4):1049–1063.  

๓) Nirapathpongporn K, Kongsawadworakul P, Viboonjun U, Teerawattanasuk K, Chrestin H, 
Segiun M, Narangajavana J. Development and mapping of functional expressed 
sequence tag-derived simple sequence repeat markers in a rubber tree 
RRIM600×PB217 population. Molecular Breeding 2016;36(9):1-9. doi:10.1007/s11032-
016-0461-3  

๔) Naconsie M, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Netrphan S, Kuwano M, Ogasawara N, 
Narangajavana J. Cassava root membrane proteome reveals activities during storage 
root maturation. Journal of plant research 2016;129(1):51-65.  

คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๕ 
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 
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๑๗๐ 

 

๕) Pinweha N, Asvarak T, Viboonjun U, Narangajavana J. Involvement of miR160/miR393 
and their targets in cassava responses to anthracnose disease. Journal of Plant 
Physiology 2015;174;26-35. 

๖) Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, Narangajavana J. 
Differential expression of microRNAs and their targets reveals a possible dual role in 
physiological bark disorder in rubber tree. Journal of Plant Physiology 
2014;15;171(13):1117-26.  

๗) Pramoolkit P, Lertpanyasampatha M, Viboonjun U, Kongsawadworakul P, Chrestin H, 
Narangajavana J. Involvement of ethylene-responsive microRNAs and their targets in 
increased latex yield in the rubber tree in response to ethylene treatment. Plant 
Physiology and Biochemistry 2014;84:203-212.  

• บทความทางวิชาการ 
         ๑)  (n/a) 
• หนังสือ / ต ารา  

 ๑)  (n/a) 
• ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

๑)  (n/a) 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๕ วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช       ๓ (๒-๓-๕) 
๗ วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
๘ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๙ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
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๑๗๑ 

 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลักสตูรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา  
จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๒๑ พันธุศาสตร์พืชเบ้ืองต้น ๓ (๓-๐-๖) 
๒ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๓ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
๔ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 
๕ วทพฤ ๓๒๒ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ วทพฤ ๔๒๒ การปรับปรุงพันธุ์พืช       ๓ (๒-๓-๕) 
๗ วทพฤ ๔๒๔ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
๘ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ (๒-๐-๔) 
๙ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ (๐-๙-๓) 
๑๐ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

 
   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
 

๑๒.   นางอุษณีษ์ พิชกรรม 

๑. ชื่อ-นามสกุล   นางอุษณษี์ พิชกรรม  
ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถานท่ีท างาน   N 311 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)  

๖. ประวัติการศกึษา 
คณุวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Plant Science Chiba University, Japan ๒๕๓๘ 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย  ๒๕๓๑ 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย ๒๕๒๗ 

๗. งานวิจัยที่สนใจหรือมีความช านาญการ 
- Physiology of plant bioregulators  
- Horticultural science especially on fruit tree; kiwifruit, Japanese apricot, durian, longan 
- Physiological changes for rice production      

๘. ผลงานวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
• ผลงานทางวิชาการ 

๑. Romyanon, K., Watana K., Pichakum A., Mosaleeyanon K., and Kirdmanee C. (2017). 
Adjustment of medium composition and iso-osmotic potential in direct-shoot 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 

 

๑๗๒ 

 

organogenesis produces true-to-type oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) plantlets. 
Hortic. Environ. Biotechnol., 58(6), 601-612. DOI 10.1007/s13580-017-0254-6. 

๒. Siriwattanakul, U., Piboonpocanun, S., Traiperm, P., Pichakam, A. & Songnuan, W. (2015). 
Amaranthus species around Bangkok. Thailand and the release of allergenic proteins 
from their pollens. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, 33, 203-210. 

๓. Boonanunt, S., Krisanapook, K. Boonprakob, U. Pichakum, A. & Phavaphutanon, L. (2014). 
Suitable criteria for drought-tolerant peach rootstocks grown in northern Thailand. 
Maejo Int. J. Sci. Technol, 8(02), 190-197. http://www.mijst.mju.ac.th/vol8/190-197.pdf 

๔. Taticharoen, T., Pichakum, A. & Rittiron, R. (2014). NIRS technique development for kiwifruit 
flesh color evaluation. Acta Hort., 1059, 245-249. http://www.actahort.org/ 
books/1059/1059_32.htm 

๕. Kamyun, N., Pichakum, A., Bunwong, K., iensuwan, M. & Moore, E.J. (2014). Development of 
chill unit calculation for peach 'Jade' fruit trees grown in northern Thailand. Acta Hort., 
1059, 147-154. http://www.actahort.org/books/1059/1059_18.htm 

๖. Pichakum, A., Chintakovid, W., Chanseetis, C. & Supaibulwatana, K. (2014). Role of 
temperature and altitude on flowering performances of macadamia nut. Acta Hort., 
1024, 127-132. http://www.actahort.org/books/1024/1024_13.htm 

๗. Kalawantawanit, E., Sittiruk, R. & Pichakum, A. (2014). Screening for antibacterial activity of 
protein hydrolysates from some vegetable in Thailand. Thai Journal of Botany, 6 
(Special issues), 131-137. 

๘. Bunnag, W. Songnuan, W. Pichakum, A, Pokethitiyook, P., Chotechuen, S. & Meetam, M. 
(2014). Examination of genetic polymorphism of InDel DNA markers among native Thai 
rice cultivars. Thai Journal of Botany, 6 (Special issues), 171-174. 

๙. Putaporntip, N., Mosaleeyanon, K., Pichakum, A. & Songnuan, W. (2014). Screening for 
plant growth-promoting bacteria to alleviate salt effect on growth of rice (Oryza sativa 
L.) seedling. Thai Journal of Botany, 6 (Special issues), 191-198. 

๑๐. Daengkaew, P., Pichakum, A., Songnuan, W, Mosaleeyanon, K. & Kirdmanee, C. (2014). 
Effect of salinity on growth of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. seedlings cultured in 
vitro. Thai Journal of Botany, 6 (Special issues), 219-225. 

• บทความทางวิชาการ 
๑. อุษณีษ์ พิชกรรม. ๒๕๖๐. อีกก้าวของการขยายพันธุ์กีวีฟรู้ทในประเทศไทย. วารสารโครงการหลวง. ปีท่ี 

๒๑ ฉบับท่ี ๑ หน้า ๒๑-๒๕. 
๒. อุษณีษ์ พิชกรรม. ๒๕๖๐. “พันธุ์พื้นบ้าน” มรดกจากบรรพชนเพื่อก้าวไปข้างหน้าของทุเรียนไทย. วารสาร

เคหการเกษตร. ปีท่ี ๔๑ ฉบับท่ี ๖. หน้า ๖๕-๖๗.   
๓. อุษณีษ์ พิชกรรม. ๒๕๕๙. “ทุเรียนหลังบ้าน ”แหล่งพันธุกรรมอันทรงคุณค่าของวงการทุเรียนไทย. เกษตร

อภิรมย.์ ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๙ หน้า ๒๓ -๒๕ . 
๔. อุษณีษ์ พิชกรรม. ๒๕๕๙. “ทุเรียนพื้นบ้าน  ”างหลากหลายอย่างชาญฉลาดแตกต่ . ปกปักรักษา. ปีท่ี  ๓ 

ฉบับท่ี ๓ หน้า ๒๓. 
•   หนังสือ/ต ารา  

http://www.actahort.org/%20books/1059/1059_32.htm
http://www.actahort.org/%20books/1059/1059_32.htm
http://www.actahort.org/books/1059/1059_18.htm
http://www.actahort.org/books/1024/1024_13.htm
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๑. ศศิวิมล แสวงผล วิษุวัต สงนวล อุษณีษ์ พิชกรรม และปวีณา ไตรเพิ่ม ๒๕๕๗. ๑๒๐ พันธุ์ทุเรียนไทย. 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 

๒. ศศิวิมล แสวงผล วิษุวัต สงนวล อุษณีษ์ พิชกรรม และปวีณา ไตรเพิ่ม ๒๕๕๗. อภิธานศัพท์ชาวสวนทุเรียน 
ฉบับปรับปรุง. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 

•   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    (n/a) 

๙. ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบนั  

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ )๓-๐-๖(  
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ )๐-๓-๑(  
๔ วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาพืช ๑ ๓ (๒-๖-๕) 
๕ วทพฤ ๔๑๑ สรีรวิทยาพืช ๒ ๓ (๒-๖-๕) 
๖ วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช ๒ (๒-๐-๔) 
๗ วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๓ (๐-๙-๐) 
๘ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๙ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๑๐ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสตูรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง ประกอบด้วย 

ท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑ วทพฤ ๒๘๕ พืชและมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) 
๒ วทพฤ ๒๘๖ พฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๓ )๓-๐-๖(  
๓ วทพฤ ๒๘๗ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ท่ัวไป ๑ )๐-๓-๑(  
๔ วทพฤ ๓๑๑ สรีรวิทยาพืช ๑ ๓ (๒-๖-๕) 
๕ วทพฤ ๔๑๑ สรรีวิทยาพืช ๒ ๓ (๒-๖-๕) 
๖ วทพฤ ๔๔๓ เทคโนโลยีการผลิตพืช ๒ (๒-๐-๔) 
๗ วทพฤ ๔๕๑ การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์ ๓ (๐-๙-๐) 
๘ วทพฤ ๔๕๒ หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๒ )๒-๐-๔(  
๙ วทพฤ ๔๗๑ โครงการพิเศษทางพฤกษศาสตร์    ๓ )๐-๙-๓(  
๑๐ วทพฤ ๔๗๓ สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒(  
๑๑ วทพฤ ๔๗๔ สัมมนา ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

 
   ๖. อื่น ๆ  ไม่ม ี
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ข.  รายช่ืออาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนง่ทางวิชาการ/ 

ค าน าหน้า 
คณุวุฒกิารศกึษา และสถาบนัที่ส าเร็จ

การศึกษา 
๑ Kesara Anamthawat-

Jónsson 
Professor Dr. Ph.D. (Plant Genetics), University of 

Cambridge, สหราชอาณาจักร  
๒ นายเฉลิมพล เกิดมณี ดร. Ph.D. (Horticultural Engineering),  

Chiba University, ญี่ปุ่น 
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ภาคผนวก ๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ 
ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 
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ภาคผนวก ๘ 
 

ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ 
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณา 

กลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 
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