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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหาดใหญ  คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาชีววิทยา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1.1 รหัสหลักสูตร :  25500101111155 
1.2 ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร 
 (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Science Program in Botany 

2. ช่ือปรญิญา และสาขาวิชา 
2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร) 

  (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Science (Botany) 
2.2 ช่ือยอ  (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (พฤกษศาสตร) 

  (ภาษาอังกฤษ)  :  M.Sc. (Botany) 
3. วิชาเอก (ถามี) 

ไมมี 
4.  จาํนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 36 หนวยกิต 
5.  รปูแบบของหลักสูตร 
 5.1 รปูแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  คณะวิทยาศาสตร 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันท่ัวโลกกําลังประสบวิกฤตปญหาขาดแคลนอาหารและพลังงาน สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่ง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดลอมของโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตท้ังโดยตรงและโดยออม เชน ทําใหเกิดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุถึงการพัฒนาประเทศ โดยการปรับโครงสรางการผลิตใหเพ่ิม
ผลผลิตและมูลคาของสินคาท่ีผลิตในประเทศ ปรับโครงสรางภาคการเกษตร และพัฒนากระบวนการผลิต
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหประเทศมีความม่ันคงและความปลอดภัยดานอาหารและพลังงาน เปนแหลง
ผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก การพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขันกับกลุม
ประเทศในอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก นอกจากตองมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณและเปนเอกลักษณ 
จําเปนตองมีทรัพยากรบุคคล เชน นักพฤกษศาสตรท่ีมีความรูและความสามารถ ดังนั้นการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรพฤกษศาสตรของภาควิชาชีววิทยานอกจากเพ่ือใหทันตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
แลวยังจัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือสรางบุคลากรและองค
ความรูอันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันคนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษามากกวาในอดีตโดยมีสัดสวนของผูท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปเพ่ิมมากข้ึน เม่ือคนในสังคมมีการศึกษาสูงข้ึนเปนสังคมอุดมปญญานาจะสงผลให
สังคมไทยมีการพัฒนาดานตางๆ ดียิ่งข้ึน อยางไรก็ตามถานําความรูไปใชในทางท่ีผิดไมคํานึงถึงหลัก
คุณธรรมหรือจริยธรรม หรือการศึกษาท่ีไมมีมาตรฐานขาดความรูพ้ืนฐานและความชํานาญท่ีแทจริง ไม
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในศาสตรท่ีเก่ียวของ ยอมสงผลตอการพัฒนาของสังคม ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูจริงในเรื่องท่ีสนใจ นําความรูไปประยุกตใชได
อยางถูกตอง และยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม เปนผูชี้นําสังคมและสามารถรักษาวัฒนธรรมท่ีดีตอไป 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก ภาควิชาชีววิทยาจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
พฤกษศาสตรเพ่ือใหสามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีความมุงหวังท่ีจะ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการทําวิจัยท่ีมีมาตรฐานและทันตอเทคโนโลยีท่ีกาวไปอยางไม
หยุดยั้ง สามารถถายทอดองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยแกสาธารณชนท้ังโดยการสอนและการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ผูเชี่ยวชาญท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพืช  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือใหประเทศไทยไดยืนหยัดอยูรวมกับนานาประเทศในการแกวิกฤตการณตางๆ ท่ี
รุมเราโลกใหผานพนไปไดในอนาคต 
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 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรคือมุงเนนความเปนผูนําทางวิชาการนอกจากผลิตบัณฑิตท่ี

มีความเปนเลิศดานสติปญญาและความรูแลวยังมุงเนนการสรางคนดีท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถนําความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาตางๆ  

 
13. ความสมัพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 ไมมี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรชัญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร มุงเนนผลิตมหาบัณฑิต ใหมีความรู ความ

เชี่ยวชาญในการวิจัยทางพฤกษศาสตร และมีคุณธรรม จริยธรรม สรางองคความรูใหมท่ีเปนท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ ธรรมชาติวิทยาของพืช ในประเทศไทย พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ
อันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติสูงแหงหนึ่ง

ของโลกโดยเฉพาะทรัพยากรพืช เนื่องจากบริเวณภาคใตของประเทศไทยเปนรอยตอของเขตพรรณพฤกษชาติ
มาเลเซียน (Malesian region) และชิโนหิมาลัย ( Sino-Himalayan region) และจากสภาพภูมิประเทศท่ี
หลากหลายทําใหภาคใตของประเทศไทยมีสังคมพืชท่ีหลากหลาย เชน สังคมพืชปาชายหาด ปาชายเลน สังคม
พืชในทะเลสาบ ปาระดับต่ํา และปาเมฆท่ีเปนแหลงตนน้ําลําธาร นอกจากนี้ยังเปนแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
สําคัญของประเทศ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนศูนยกลางการศึกษา
ท่ีสําคัญในภาคใตของประเทศไทย ควรมีการศึกษาวิจัยทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศ และเปนผูนําทางดานการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับสากล  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2540 โดยมุงเนนการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรูท้ัง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางพฤกษศาสตรดานตางๆ และไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางดานพฤกษศาสตร รวมท้ังวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาพฤกษศาสตรอยางสมํ่าเสมอ อยางไรก็ดี ความกาวหนาในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในปจจุบันไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาประเทศเพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาชาติ
ได จําเปนตองเริ่มจากการสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานความรู คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือทํา
หนาท่ีผลิตองคความรูใหมท่ีมีความจําเพาะกับทรัพยากรของชาติท่ีประเทศอ่ืนไมมี และสามารถนําความรูมา
ประยุกตใชประโยชนในการแกไขวิกฤตปญหาตางๆ เชน วิกฤตพลังงานและอาหาร การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน  

สาขาวิชาพฤกษศาสตร ถือไดวาเปนสาขาขาดแคลนสาขาหนึ่งของสังคมไทย ถึงแมจะมีการศึกษาวิจัย
ทางพฤกษศาสตรท่ีศึกษาโดยนักวิทยาศาสตรไทยเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แตก็ยังมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอ และ
ไมทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน เพราะขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดาน
นี้ ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระยะเวลาท่ีผานมา ซ่ึงแมวาจะมีจํานวนไมมากนัก แตเม่ือจบ
ไปแลวมักไดรับคัดเลือกเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ หรือไดรับทุนเพ่ือศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐแทบท้ังสิ้น แสดงใหเห็นวาบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร ยังเปนท่ีตองการอยูอีกมากในประเทศไทย  

ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีความประสงคจะ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร โดยมีความมุงหวังท่ีจะเปนผูนําในการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการทําวิจัยท่ีมีมาตรฐานและทันตอเทคโนโลยีท่ีกาวไปอยางไมหยุดยั้ง 
สามารถถายทอดองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยแกสาธารณชนท้ังโดยการสอนและการตีพิมพเผยแพร
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งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการผูเชี่ยวชาญท่ีจะ
ทําการศึกษาวิจัยทางดานธรรมชาติวิทยาของพืช และการใชประโยชนจากพืชอยางยั่งยืน เชน สัณฐานวิทยา 
กายวิภาค อนุกรมวิธาน ชีววิทยาของเซลล วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร และการนํา
ทรัพยากรพืชมาใชประโยชน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือใหประเทศไทยไดยืน
หยัดอยูรวมกับนานาประเทศในการแกวิกฤตการณตางๆ ท่ีรุมเราโลกใหผานพนไปไดในอนาคต 

1.3 วัตถุประสงค 
1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร ท่ีมีศักยภาพสูงในการแสวงหาองคความรูใหมใน

แขนงวิชาตางๆ ทางดานพฤกษศาสตร ใหกับสังคมและประเทศชาติ 
1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิจัยและสรางองคความรูใหมทางพฤกษศาสตร  
1.3.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. แผนพัฒนาปรบัปรงุ  
     คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ.  

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 
ป 

2. ประชุม/สมัมนาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3. ติดตามผลสัมฤทธิ์ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชมุสมัมนา 
3. แบบประเมินจากมหาบัณฑิตและ

หนวยงานท่ีใชบริการมหาบัณฑิต 

2. สงเสริมการเรียนการสอน
ใหเปน active learning 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning 

2. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
เรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. พัฒนาวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมมาตรฐานการติดตามผลการ
เรียนและการทําวิจัยวิทยานิพนธ 

 
2. กําหนดใหมคีณะกรรมการควบคุม

เกณฑการประเมินใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. รายงานความกาวหนาของผลการ
เรียนและการทําวิจัยวิทยานิพนธ
ของนกัศึกษาทุก 6 เดือน 

2. นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษา
ไดตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห และขอกําหนดตางๆ เปนไปตาม 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกติในระบบทวิภาค  
ไมมีการเทียบเคียงหนวยกิต 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในหลักสูตรท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิารรบัรองวทิยฐานะ 
 มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม  

1. แผน ก แบบ ก 1 
1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยมีผล

การเรียนอยูใน ระดับเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง หรือเทียบเทา  และเคยผานการทํางานวิจัย
หรือโครงงานท่ีเก่ียวของกับพฤกษศาสตร  

1.2 ตองสอบผานวิชาพ้ืนฐานตอไปนี้ หรือเทียบเทามาแลว 
1.2.1 อนุกรมวิธานพืช หรือ กายวิภาคศาสตรของพืช หรือ สัณฐานวิทยาของพืช หรือ 

นิเวศวิทยาของพืช ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
1.2.2 สรีรวิทยาของพืช หรือ สรีรวิทยาของพืชและสัตวหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 
1.2.3 เซลลวิทยา หรือ ชีววิทยาของเซลล หรือเทียบเทาไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1.2.4 พันธุศาสตรท่ัวไป หรือ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 
1.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2 แผน ก แบบ ก 2  

2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  
2.2 ตองสอบผานหมวดวิชาพ้ืนฐานตอไปนี้ หรือเทียบเทามาแลว 

2.2.1 อนุกรมวิธานพืช หรือ กายวิภาคศาสตรของพืช หรือ สัณฐานวิทยาของพืช หรือ 
นิเวศวิทยาของพืช หรือ นิเวศวิทยา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2.2.2 สรีรวิทยาของพืช หรือ สรีรวิทยาของพืชและสัตว หรือเทียบเทาไมนอยกวา 3
หนวยกิต 
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2.2.3 เซลลวิทยา หรือ ชีววิทยาของเซลล หรือเทียบเทาไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
2.2.4 พันธุศาสตรท่ัวไป หรือ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 
นักศึกษาท่ีขาดวิชาพ้ืนฐานในขอ 2.2.1-2.2. 4 สามารถเขาศึกษาได แตจะตองสอบผานวิชาท่ี
ขาด กอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

1. นักศึกษาบางสวนท่ีสมัครเขาเรียนในหลักสูตรไมไดสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยาท่ีเนน
พืช หรือสาขาวิชาพฤกษศาสตรโดยตรง จึงขาดความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพฤกษศาสตร  

2. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. นักศึกษาท่ีไมเคยเรียนหรือสอบผานหมวดวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอไปนี้ จะตองลงทะเบียนเรียน
และสอบผานหมวดวิชาท่ีขาด กอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
หมวดท่ี 1  อนุกรมวิธานพืช หรือ กายวิภาคศาสตรของพืช หรือ สัณฐานวิทยาของพืช หรือ 

นิเวศวิทยาของพืช หรือ นิเวศวิทยา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
หมวดท่ี 2 สรีรวิทยาของพืช หรือ สรีรวิทยาของพืชและสัตว หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 
หมวดท่ี 3 เซลลวิทยา หรือ ชีววิทยาของเซลล หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
หมวดท่ี 4 พันธุศาสตรท่ัวไป หรือ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 
2.  สนับสนุนใหนักศึกษาฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในทุกดาน เชน เขารวมกิจกรรมการสอนเสริม

ภาษาอังกฤษของคณะ หรอืกิจกรรมของภาควชิา  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 8 8 8 10 10 
ชั้นปท่ี 2 - 8 8 8 10 

รวม 8 16 16 18 20 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 8 8 8 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาบาํรุงการศึกษา 192,000 384,000 384,000 540,000 600,000 
คาลงทะเบียน 288,000 576,000 576,000 648,000 720,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 280,000 560,000 560,000 630,000 700,000 
รวมรายรับ 760,000 1,520,000 1,520,000 1,818,000 2,020,000 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร 1,784,699 1,891,781 2,005,288 2,125,606 2,253,142 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 331,105 613,660 616,343 689,160 762,118 

3. ทนุการศึกษา  -  -  -  -  - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 192,000 384,000 384,000 540,000 600,000 

รวม (ก) 2,307,804 2,889,442 3,005,631 3,354,766 3,615,260 

ข. งบลงทุน  

คาครุภณัฑ 276,535 290,362 304,880 320,124 336,130 
รวม (ข) 276,535 290,362 304,880 320,124 336,130 

รวม (ก) + (ข) 2,584,340 3,179,804 3,310,512 3,674,890 3,951,391 
จํานวนนักศึกษา  8 16 16 18 20 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 323,042 198,738 206,907 204,161 197,570 

 
2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
 แผน  ก  แบบ ก 1    36 หนวยกิต 

 -  วิทยานิพนธ    36 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2    36 หนวยกิต 

 - หมวดวิชาบังคับ     2 หนวยกิต  
 - หมวดวิชาเลือก    14 หนวยกิต  
 - วิทยานิพนธ     20 หนวยกิต  

3.1.3 รายวิชา  
3.1.3.1 รายวิชา 

หมวดวิชาบังคับจํานวน   2  หนวยกิต 
330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Botany I  
330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Botany II  

 
หมวดวิชาเลือก จํานวน   14 หนวยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
330-501 บรรพพฤกษศาสตร 3(2-3-4) 
 Paleobotany  
330-503 พฤกษภมูศิาสตร 3(2-3-4) 
 Plant Geography  
330-510 สัณฐานวิทยาข้ันสูงของพืชมีทอลําเลียง 3(2-3-4) 
 Advanced Morphology of Vascular 

Plants 
 

330-513 เรณูวิทยา 3(2-3-4) 
 Palynology  
330-520 การสังเคราะหดวยแสง 3(2-3-4) 
 Photosynthesis  
330-521 หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช 2(2-0-4) 
 Current Topics in Plant Physiology  
330-522 เมแทบอลซิมึของพืช 3(1-6-2) 
 Plant Metabolism  
330-529 ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช 3(3-0-6) 
 Plant-Water Relations and Mineral 

Nutrition 
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330-530 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 3(2-3-4) 
 Advanced Plant Taxonomy  
330-540 การเจริญเติบโตของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Growth and Development  
330-552 นิเวศวิทยาปาชายเลน 3(3-0-6) 
 Mangrove Ecology  
330-559 นิเวศวิทยาปาเขตรอน  3(3-0-6) 
 Tropical Forest Ecology  
330-561 พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Molecular Genetics  
330-570 เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา          3(1-6-2) 
 Photographic Techniques in Biological 

Research 
 

330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต 3(2-3-4) 
 Protoplast Technology  
330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 2(1-3-3) 
 Research Methods in Botany  
330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสูง 3(2-3-4) 
 Advanced Plant Tissue Culture   
330-589 พฤกษศาสตรชายฝง 3(2-3-4) 
 Coastal Botany  
330-601 วิวัฒนาการของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Evolution  
330-602 เซลลวิทยาข้ันสูง 3(2-3-4) 
 Advanced Cell Biology  
330-630 หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4) 
 Current Topics in Plant Taxonomy  
330-641 การเกิดสัณฐานของพืช 3(2-3-4) 
 Plant Morphogenesis  
330-680 ปญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร 3(1-6-2) 
 Special Problems in Botany  

 
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนรายวิชาของคณะหรือภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือในสถาบันอ่ืน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมกับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีท่ีจําเปนตองเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือ
สนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 
300 ข้ึนไปไดไมเกิน 6 หนวยกิต 
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หมวดวิทยานิพนธ 
แผน ก แบบ ก 1 

331-695 วิทยานิพนธ 36(0-108-0) 
 Thesis  

 
แผน ก แบบ ก 2 

331-696 วิทยานิพนธ 20(0-60-0) 
 Thesis  

 
หมายเหตุ 1.  นักศึกษาท่ีเขาเรียนในแผน ก แบบ ก 1 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา สัมมนาทาง

พฤกษศาสตร 1 และสัมมนาทางพฤกษศาสตร 2 แบบไมนับหนวยกิต 
2. ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณานักศึกษาในหลักสูตรแบบ ก 1 เปนรายๆ ไปวารายใดตอง

ผานการสอบประมวลความรู ท้ังนี้นักศึกษาตองสอบประมวลความรูใหผานกอน จึงจะ
สามารถเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธได โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูกําหนด
รายวิชา และแตงตั้งผูออกขอสอบรายวิชาท่ีนักศึกษาตองสอบ โดยพิจารณาจากขอบเขต
การศึกษา (scope ofstudy)ของนกัศึกษาแตละคน 

3.  นักศึกษาจะตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธ พรอมชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หลัก และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการสอบโครงราง ตองไดรับแตงตั้งโดย
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร การสอบและการแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธให
ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้   
ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง รหัสภาควิชาชีววิทยา 
ตัวเลขหลักรอย   หมายถึง  ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 

เลข 4  หมายถึง วิชาในระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 4 
เลข 5  หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทชั้นปท่ี 1 
เลข 6  หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโทชั้นปท่ี 2 

ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแตละกลุมวิชา 
เลข 0  หมายถึง กลุมวิชา general biology 
เลข 1  หมายถึง กลุมวิชา structure 
เลข 2  หมายถึง กลุมวิชา function 
เลข 3  หมายถึง กลุมวิชา classification 
เลข 4  หมายถึง กลุมวิชา growth & development 
เลข 5  หมายถึง กลุมวิชา ecology 
เลข 6  หมายถึง กลุมวิชา genetics 
เลข 7  หมายถึง กลุมวิชา biological methodology 
เลข 8  หมายถึง กลุมวิชา integrated biology 
เลข 9  หมายถึง กลุมวิชา research 

ตัวเลขหลักหนวย  หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน  3(2-3-4) มีความหมายดงัตอไปนี ้

ตัวเลขท่ี 1 (3)  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 
ตัวเลขท่ี 2 (2)  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
ตัวเลขท่ี 3 (3)  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 
ตัวเลขท่ี 4 (4)  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
แผนก แบบ ก1 

ปการศึกษา/ 
ภาคการศึกษา 

รายวิชา หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกติ 

ชั้นปท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 1 

 331-695 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 

*330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1   
 331-695 วิทยานิพนธ 

1 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 1 

 331-695 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต 9 หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 2 

*330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2   
 331-695 วิทยานิพนธ 

1 หนวยกิต 
9 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
* หมายเหตุ ลงทะเบียนเรียนแบบไมนับหนวยกิตนักศึกษาอาจตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อ่ืนๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานวิจัยแบบไมนับหนวยกิต (audit) ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

แผนก แบบ ก2 
ปการศึกษา/ภาค
การศึกษา 

รายวิชา หนวยกิต รวมจาํนวนหนวยกติ 

ชั้นปท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 1 

xxx-xxx  วิชาเลือก 9 หนวยกิต 9หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 
 

330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1 
331-696 วิทยานิพนธ 
xxx-xxx  วิชาเลือก 

1 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
5 หนวยกิต 

9หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 1 

331-696 วิทยานิพนธ 
 

9 หนวยกิต 9หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 2 

330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2 
331-696 วิทยานิพนธ 

1 หนวยกิต 
8 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
330-501 บรรพพฤกษศาสตร  3(2-3-4)  

Paleobotany 
ชีววิทยา วงศวานวิวัฒนาการ การจัดจําแนก กระบวนการเกิดซากดึกดําบรรพ และ บรรพ

นิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางพืชกับภูมิอากาศ และ ระหวางพืชกับสัตว ของซากดึกดําบรรพพืช 
การออกภาคสนาม การศึกษาวิธีการทางบรรพพฤกษศาสตรและการศึกษาตัวอยางซากดึกดําบรรพ
ศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Biology, phylogeny, classification, taphonomy and paleoecology of fossil 
plants; field trips, study of paleobotanical techniques and specimens, laboratory 
studies 

 
330-503 พฤกษภูมิศาสตร 3(2-3-4) 

Plant Geography  
รายวิชาบังคับกอน : 330-250 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-250 or equivalent 
นิยามและประวัติของพฤกษภูมิศาสตร ถ่ินกําเนิด วิวัฒนาการ และการกระจายของพรรณ

พฤกษชาติตามสภาพภูมิศาสตรโลก การแยกของทวีปในบรรพกาลท่ีมีผลตอรูปแบบการกระจายพันธุ
พืชอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและการกระทําของมนุษยท่ีมีตอการกระจายพรรณพืช การกระจายพรรณ
พฤกษชาติระดับโลกและในประเทศไทยศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Definition and history of plant geography; origin, evolution and distribution 
of plants relating to world geography;tectonic movement effects to plant distribution 
patterns;effects of environmental factors and human to plant distribution; vegetation 
communities of the world and Thailand, laboratory studies 
 
330-510 สัณฐานวิทยาข้ันสูงของพืชมีทอลําเลียง 3(2-3-4)  

Advanced Morphology of Vascular Plants 
รายวิชาบังคับกอน : 330-200 หรือเทียบเทา  
Prerequisite: 330-200 or equivalent 
การเจริญเปลี่ยนแปลงดานกายวิภาคศาสตรและสัณฐานวิทยาของพืชท่ีมีระบบทอลําเลียง 

เทคนิคทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และแบบสองผาน งานวิจัย ทางดานสัณฐาน
วิทยาของพืชในปจจุบัน การศึกษาในหองปฏิบัติการและการทําโครงงาน 

Developmental anatomy and morphogenesis of selected groups of vascular 
plants;techniques of scanning and transmission electronmicroscopies, current 
researches of plant morphology; laboratory studies and mini projects 
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330-513 เรณูวิทยา 3(2-3-4)  
Palynology 
รายวิชาบังคับกอน :330-102 หรือเทียบเทา  
Prerequisite: 330-102 or equivalent 
รูปรางลักษณะของสปอรและเรณู แนววิวัฒนาการและรูปแบบของละอองเรณูและสปอร 

การจัดจําแนกรูปแบบของละอองเรณูและสปอรพืชบางวงศ  การนําความรูไปประยุกตใชกับงานใน
สาขาอ่ืน นิเวศวิทยาและชีววิทยาของการถายละอองเรณู พฤกษภูมิศาสตร ธรณีวิทยา โบราณคดี 
บรรพชีววิทยา นิติวิทยาศาสตรและการแพทย ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิค การเตรียมสไลดละอองเรณู
และสปอรจากตัวอยางตางๆสําหรับการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศน
แบบสองกราด  

Spore and pollen morphology; evolutionary and morphological trends of 
spore and angiosperm pollen; pollen and spore morphology of some selected 
families; applied to the pollination ecology and biology, plant geography, geology, 
archeology, paleontology, forensic science and medical science, the preparation 
acetolysis method through permanent slide for light and scanning microscope 
 
330-520 การสังเคราะหดวยแสง 3(2-3-4)  

Photosynthesis 
รายวิชาบังคับกอน : 330-320 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-320 or equivalent 
กระบวนการและกลไกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง นิเวศ

สรีรวิทยาของการสังเคราะหดวยแสง กลไกการปรับตัวของพืชตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปจจุบัน เทคนิคการวัด การสังเคราะหดวยแสง การศึกษาใน
หองปฏิบัติการและและการทําโครงงาน 

Processes and mechanisms of photosynthesis; ecophysiological aspects of 
photosynthesis; various photosynthetic strategies in different environments and the 
photosynthetic response to future global change scenarios; photosynthesis 
measurement techniques; laboratory studies and mini projects 
 
330-521 หัวขอปจจุบันทางสรีรวิทยาของพืช 2(2-0-4)  

Current Topics in Plant Physiology  
รายวิชาบังคับกอน : 330-320 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-320 or equivalent 
การรวบรวม นําเสนอ และอภิปรายงานวิจัยในปจจุบันหรือหลักการทางดาน สรีรวิทยาของ

พืช กระบวนการและกลไกตางๆ ของการผลิตพลังงานในเซลลพืช เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 
และไนโตรเจน อาหารพืช การลําเลียงในพืช และกลไกท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช 

A literature review, presentation and discussion on the current topics or 
concepts in plant physiology; processes and mechanisms of energy production in 
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plant cells, carbohydrate and nitrogen metabolism, plant nutrition, transport and 
mechanism involving plant growth 
 
330-522 เมแทบอลซิมึของพืช 3(1-6-2)  

Plant Metabolism 
รายวิชาบังคับกอน : 330-320 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-320 or equivalent 
กระบวนการตางๆ ของเมแทบอลิซึมในพืช  หลักเมแทบอลิซึม ไบโอเอนเนอรเจติกส  

เมแทบอลิซึมของคารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร โดยเนนเนื้อหาดานเมแทบอลิซึมของผลิตผล และ
สวนประกอบท่ีสําคัญของพืชศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Processes of plant metabolism, principles of metabolism, bioenergetics, 
metabolism of carbon, nitrogen and sulphur; metabolism of plant products and 
constituents, laboratory studies 
 
330-529 ความสัมพันธของน้ํากับพืชและอาหารพืช 3(3-0-6)  

Plant-Water Relations and Mineral Nutrition  
รายวิชาบังคับกอน : 330-320 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-320 or equivalent 
ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช ปญหาความเครียดเก่ียวกับน้ําในพืช  หลักการเก่ียวกับ

อาหารพืช การดูดซึมและการสะสมเกลือแร หลักการวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของพืช 
The relationship between water and plant, problems on water stress, 

mineral nutrition principles; absorption and accumulation of mineral salts, analysis of 
elements of plant constituents 

 
330-530 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 3 (2-3-4)  

Advanced Plant Taxonomy 
รายวิชาบังคับกอน : 330-230 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-230 or equivalent 
พัฒนาการของปรัชญาของการจัดระบบในทางอนุกรมวิธานพืช ขอปญหาทางอนุกรมวิธาน

พืชและแนวทางแกปญหา การศึกษาทบทวนในทางอนุกรมวิธานพืช และงานวิจัยในปจจุบันสมัยทาง
อนุกรมวิธานพืช ไมดอกในเขตการกระจายพรรณพืชคาบสมุทรไทยตอเนื่องไปถึงเขตมาเลเซียนา
ศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Development of philosophy of classification systems of plants, plant 
taxonomic problems and solution techniques, taxonomic revision works and current 
researches in plant taxonomy focusing on flowering plants in peninsular Thailand and 
Malesian regions, laboratory studies 
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330-540 การเจริญเติบโตของพืช 3(3-0-6)  
Plant Growth and Development 
รายวิชาบังคับกอน : 330-320 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-320 or equivalent 
สารควบคุมการเติบโตของพืชและการประยุกต ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนา

ของพืช สรีรวิทยาของพืชในภาวะเครียด 
Plant growth regulator and applications, factors controlling plant growth 

and development, stress physiology 
 
330-552 นิเวศวิทยาปาชายเลน 3(3-0-6)  

Mangrove Ecology 
รายวิชาบังคับกอน : - 
Prerequisite: - 
สภาพแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน โครงสราง ชนิด องคประกอบ การแพรกระจาย

ของพืชและสัตวปา  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม การถายทอดพลังงาน  การ
หมุนเวียนสารอาหารโดยเนนระบบหวงโซอาหารแบบเดตรีตัลการใชประโยชนและการอนุรักษปาชาย
เลน  ศึกษานอกสถานท่ี และโครงงานพิเศษภาคสนาม 

Environmental condition of mangrove forests; structure, species 
composition, distribution of mangrove flora and fauna; interrelationships among 
organisms and environment; energy flow, nutrient cycling with emphasis on detrital 
food chains; utilization and conservation of mangrove forests; field trips and special 
projects 
 
330-559 นิเวศวิทยาปาเขตรอน 3(3-0-6)  

Tropical Forest Ecology  
รายวิชาบังคับกอน : 330-250 หรือเทียบเทา  
Prerequisite: 330-250 or equivalent 
การจําแนกชนิดปาในเขตรอน  องคประกอบของระบบนิเวศปาในเขตรอน  ชีววิทยา

ประชากรของสิ่งมีชีวิตในปา การหมุนเวียนธาตุอาหาร โครงสรางชุมชนและหนาท่ีของปา 
ความสัมพันธระหวางพืชและสัตว นิเวศวิทยาของสัตวปา เทคนิคทางนิเวศวิทยาปญหาการคุกคาม 
การอนุรักษและการจัดการปาเขตรอน 

Tropical forest formations, components of tropical forest ecosystems, 
population biology, nutrient cycling, community structure and functions, plant and 
animal relationships, wildlife ecology, ecological techniques; problems, threats, 
conservation and management of tropical forests 
 

  



 

 

19 

19 

330-561 พันธุศาสตรโมเลกุลของพืช  3(3-0-6)  
Plant Molecular Genetics  
รายวิชาบังคับกอน : 330-360 หรือเทียบเทา  
Prerequisite: 330-360 or equivalent 
โครงสราง การทํางานของยีน และการสืบพันธุแบบตางๆ ในพืชชั้นสูง การผันแปรของ

พันธุกรรมในประชากร การกลายพันธุ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและจํานวนโครโมโซมกับบทบาทท่ี
มีตอวิวัฒนาการของพืชและการปรับปรุงพันธุพืช การยายโครโมโซมและยีนจากพืชหนึ่งสูพืชหนึ่ง 
พันธุวิศวกรรมและศักยภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช 

Gene structure, function and types of reproduction in higher plants; genetic 
variation in population; mutation, changes in structure and number of chromosomes 
and roles in plant evolution and breeding; transfer of chromosomes and genes from 
plants to plants; genetic engineering and potential for plant breeding 
 
330-570 เทคนิคการถายรูปงานวิจัยทางชีววิทยา 3(1-6-2)  

Photographic Techniques in Biological Research 
ทฤษฎีและการฝกทักษะการถายภาพสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ การถายภาพ

ขยายและการถายภาพจากกลองจุลทรรศน 
Theory and practice of photography as applied to biological research, 

photomacrography and photomicrography 
 

330-573 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต 3(2-3-4)  
Protoplast Technology  
รายวิชาบังคับกอน : 330-470 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-470 or equivalent 
การแยกโพรโทพลาสตดวยเอนไซม การเพาะเลี้ยง การสรางผนังเซลลใหม การรวมกันของ

โพรโทพลาสต การคัดเลือก การเกิดตนใหมจากเซลลลูกผสมท่ีไดจากการรวมกันของเซลลรางกาย
ศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Enzymatic isolation of protoplasts; protoplast culture; cell wall 
regeneration, protoplastfusion; selection, fusion products and plant regeneration 
from somatic hybrids, laboratory studies 
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330-575 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 2(1-3-3) 
Research Methods in Botany 
พัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางพฤกษศาสตร คําถามทางพฤกษศาสตร การ

คนควาเอกสาร เทคนิคในงานวิจัยทางพฤกษศาสตร จริยธรรมวิจัย การวางแผนงานวิจัย การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร การนําเสนอและการตีพิมพผลงานวิจัยฝกปฏิบัติ 

Development of concepts and theories in botany, botanical questions, 
literature review, techniques in botanical research, research ethics, research planning, 
data analysis using computer, research presentation and publication, practice 
 
330-577 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชข้ันสูง 3(2-3-4)  

Advanced Plant Tissue Culture  
รายวิชาบังคับกอน : 330-470 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-470 or equivalent 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยืนตนท่ีเปนพืชเศรษฐกิจเขตรอน เทคนิคในหลอดทดลองสําหรับ

กลับคืนสูสภาพตนออน การปองกันและกําจัดสารพิษท่ีปลอยออกจากชิ้นสวนพืช การปนเปอนของ
จุลินทรีย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอก ไมประดับ และ พืชผักท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ การใชเทคนิค
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพ่ิมจํานวนตนพันธุท่ีมีลักษณะดีและการคัดเลือกพืชศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Tissue culture of economic tropical trees; techniques of in vitro culture for 
rejuvenation, prevention and solving problems of explant browning, contamination; 
tissue culture of economic ornamentals and vegetables; use of tissue culture 
techniques for rapid mass propagation of desirable and selected plants, laboratory 
studies 
 
330-589 พฤกษศาสตรชายฝง 3(2-3-4)  

Coastal Botany 
รายวิชาบังคับกอน : 330-230และ 330-453 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-230 and 330-453 or equivalent 
การกระจายพันธุ นิเวศวิทยา การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพรรณไม

พ้ืนเมืองในสังคมพืชตางๆท่ีอยูตามชายฝงทะเล ท่ีพบในเขตพรรณพฤกษชาติคาบสมุทรไทย ตอเนื่อง
ลงไปในเขตการกระจายพันธุพืชแบบมาเลเซียนา เทคนิคในการระบุชื่อวิทยาศาสตรของพืช และ 
หัวขอวิจัยปจจุบันทางอนุกรมวิธาน  พฤกษภูมิศาสตร และนิเวศวิทยาของพรรณไมพ้ืนเมือง ท่ีอยูใน
สังคมพืชตามชายฝงทะเลเนนในเขตคาบสมุทรไทย-มาเลย การศึกษาในหองปฏิบัติการและภาคสนาม 

Distribution patterns, phytosociology, morphological and physiological 
adaptations of native plants in various plant communities along the coast in 
Peninsular Thailand and the Malesian region identification techniques, current 
researches in taxonomy, phytogeography and plant ecology of the plantcommunities 
along the coast, focusing in peninsular Thailand and Malaysia, laboratory 
studiesandfield surveys 
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330-601 วิวัฒนาการของพืช 3(3-0-6)  

Plant Evolution 
รายวิชาบังคับกอน : 330-200 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-200 or equivalent 
วิวัฒนาการของพืชกลุมตางๆ สาหรายสีเขียว ไบรโอไฟตและเทรคีโอไฟต แนวโนมของ

วิวัฒนาการของพืชในกลุมตางๆ  วิวัฒนาการรวม  ความสัมพันธระหวางพืชและถ่ินอาศัย 
Evolution in various groups of plants; green algae, bryophytes and 

tracheophytes; evolutionary trends in various groups of plants; coevolution; 
relationships between plants and habitats 
 
330-602 เซลลวิทยาข้ันสูง 3(2-3-4) 

Advance Cell Biology  
รายวิชาบังคับกอน : 330-300 หรือเทียบเทา  
Prerequisite: 330-300 or equivalent 
กลองจลุทรรศนใชแสง และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน โครงสรางของเซลลและออร

แกเนลลในระดับจุลภาค การแปลสัญญาณเซลล การเปลี่ยนสภาพและการทําหนาท่ีเฉพาะของเซลล 
การแกตายของเซลล เซลลมะเร็ง วิธีการศึกษาเก่ียวกับเซลลและการเพาะเลี้ยงเซลล/เนื้อเยื่อ ศึกษาใน
หองปฏิบัติการ 

Light microscopes and electron microscopes; ultrastructures of cells and 
organelles; differentiation, specialization and cell aging,cell death, cancer cell; 
methods for cytological and cytochemical analysis and cell/tissue culture, laboratory 
studies 
 
330-630 หัวขอปจจุบันทางอนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4)  

Current Topics in Plant Taxonomy 
รายวิชาบังคับกอน : 330-230 หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-230 or equivalent 
งานวิจัยทางอนุกรมวิธานพืชในปจจุบัน หลักสากลของอนุกรมวิธานและการกําหนดชื่อ 

ขอมูลเพ่ือการตรวจสอบลักษณะและการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธาน การอภิปรายเก่ียวกับความรู
และวิธีการท่ีใชในปจจุบันทางอนุกรมวิธานของพืช กรณีศึกษาปญหาทางอนุกรมวิธานพืช ศึกษาดวย
ตนเองเก่ียวปญหาทางอนุกรมวิธานพืชท่ีสนใจ 

The current researches in plant taxonomy; taxonomic concepts and 
international code of nomenclature; information for identification and taxonomic 
revision; discussion on current knowledge and methodology in plant taxonomy; case 
study of plant taxonomic problems; individual study of interesting plant taxonomic 
problem 
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330-641 การเกิดสัณฐานของพืช 3 (2-3-4)  
Plant Morphogenesis  
รายวิชาบังคับกอน : 330-200 และ 330-320หรือเทียบเทา 
Prerequisite: 330-200 and 330-320 or equivalent 
ตนกําเนิดและการเจริญพัฒนาของรูปรางและโครงสรางตางๆ ของพืช การแบงเซลล การ

ขยายขนาดของเซลล  การเปลี่ยนแปลงของเซลล ปจจัยตางๆ ท่ีจะเปนตัวกําหนดการพัฒนาของ
รูปแบบและอวัยวะตางๆ ของพืชศึกษาในหองปฏิบัติการ 

Origin and development of plant form and structure, cell division, cell 
elongation, cell differentiation, factors controlling the form of a plant and its various 
organ,laboratory studies 
 
330-677 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 1 1(0-2-1)  

Seminar in Botany I 
การรวบรวม การเสนอและอภิปรายงานวิจัยในปจจุบัน หรือแนวคิดทางพฤกษศาสตร 
A literature review, presentation and discussion onthe current topics or 

concepts in botany 
 
330-678 สัมมนาทางพฤกษศาสตร 2 1(0-2-1)  

Seminar in Botany II 
รายวิชาบังคับกอน :330-677 
Prerequisite: 330-677 
การเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับงานวิทยานิพนธ 
Presentation and discussion related to Masterdegree thesis 

 
330-680 ปญหาพิเศษทางพฤกษศาสตร  3(1-6-2)  

Special Problems in Botany 
ศึกษาเรื่องท่ีนาสนใจทางพฤกษศาสตรดวยตนเอง โดยการคนควาจากเอกสารและการ

ทดลองโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
Individual study of interesting botanical problem through literature 

researches and experimental study with the approval of a thesis advisor 
 
331-695 วิทยานิพนธ 36(0-108-0)  

Thesis 
คนควาวิจัยดวยตนเองในหัวขอเรื่องทางพฤกษศาสตร ภายใตการดูแลและใหคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษา 
Individual research in botanical problems under supervision of a thesis 

advisor 
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331-696 วิทยานิพนธ 20(0-60-0)  
 Thesis 

คนควาวิจัยดวยตนเองในหัวขอเรื่องทางพฤกษศาสตร ภายใตการดูแลและใหคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา 

Individual research in botanical problems under supervision of a thesis 
advisor 
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