หลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง)
พ.ศ. 6

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
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ชื อสถาบันอุดมศึ กษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หมวดที 1. ข้ อมูลทัวไป

1. ชื อหลักสู ตร
(ภาษาไทย) หลักสู ตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Botany
2. ชื อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื อปริญญา
(ภาษาไทย : ชือเต็ม)
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ)
วท.ด.
(ภาษาอังกฤษ : ชือเต็ม) Doctor of Philosophy
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Ph.D.
*2.2 ชื อสาขาวิชาทีระบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : Botany
*3. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี )
 แบบเอกเดียว
Major : ...............................................................................................................................................
 แบบเอกคู่
Major : ...............................................................................................................................................
 แบบเอก-โท
Major : ...............................................................................................................................................
Minor : .............................................................................................................................................
 แบบโปรแกรมเกียรตินิยม : Honours Program
3.2 ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ  หลักสู ตรปกติ  หลักสู ตรนานาชาติ
 หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน  หลักสู ตรปกติ  หลักสู ตรพิเศษ
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4. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
แบบ . (สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที สําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต)
แบบ . (สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิต)
แบบ . (สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที สําเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต)
แบบ . (สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที สําเร็ จปริ ญญาบัณฑิต)

5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ  ปริ ญญาตรี  ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต  ปริ ญญาโท
 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชันสู ง  ปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใช้  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา..................  ภาษาไทยและภาษา..................
5.3 การรับเข้ าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ
 รับทังสองกลุ่ม
*5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืนทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4.1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม และสถาบันวิจยั
โลหะและวัสดุ โดยให้ความร่ วมมือในลักษณะของการวิจยั ร่ วม การเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันในประเทศ ได้แก่ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีแห่ งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้ความร่ วมมือในลักษณะการทํางานวิจยั ร่ วม และเป็ นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
สถาบันต่างประเทศ ได้แก่
The Royal Botanic Garden ประเทศสหราชอาณาจักร The Rijksherbarium, University of Leiden
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ และ University of Iceland ประเทศไอซ์แลนด์ มีความร่ วมมือในลักษณะของงานวิจยั ร่ วม
Korea University ประเทศเกาหลี Kyoto University และ Yamaguchi University ประเทศญีปุ่ น
Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริ กา Brawijaya University และ Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซี ย
มีความร่ วมมือในลักษณะของงานวิจยั ร่ วม รับนิ สิตร่ วมกัน และมีการแลกเปลียนนิสิต
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาเดียว
 ปริ ญญาร่ วม ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................
 ปริ ญญา ร่ วมกับมหาวิทยาลัย...........................................................................................................
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่
กําหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา.....
ระบบตรี ภาค  ภาคการศึกษาที
 ภาคการศึกษาที
 ภาคการศึกษาที
ปี การศึกษา.........
 หลักสู ตรปรับปรุ ง
กําหนดเปิ ดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2556
ระบบตรี ภาค  ภาคการศึกษาที  ภาคการศึกษาที
 ภาคการศึกษาที ปี การศึกษา.........

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แบบ .
(สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญามหาบัณฑิต)
แบบ .
(สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญาบัณฑิต)
แบบ .
(สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญามหาบัณฑิต)
แบบ .
(สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญาบัณฑิต)

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ . สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญามหาบัณฑิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต
แบบ . สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญาบัณฑิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
แบบ . สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญามหาบัณฑิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 2 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
10 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
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หน่วยกิ ต
หน่วยกิ ต
หน่วยกิ ต
หน่วยกิ ต
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แบบ . สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จปริ ญญาบัณฑิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเรี ยน
24 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต

หมายเหตุ การเลือกหลักสู ตรแบบใด ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ซึงจะประกาศให้ทราบพร้อมผลการสอบคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อ

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาบังคับ
แบบ . และแบบ .
2305605 ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
Skill in Botanical Knowledge Transfer
2305606 ชีวจริ ยธรรม
Bioethics
2305894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
2305897 การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
แบบ .
2305605 ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
Skill in Botanical Knowledge Transfer
2305606 ชีวจริ ยธรรม
Bioethics
2305791 วิเคราะห์บรรณสารทางชี วภาพ
Biological Publication Analysis
2305894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
2305897 การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination

S/U

S/U

S/U

S/U
2 หน่วยกิต
S/U

S/U

2(2-0-6)
S/U

S/U

แบบ .
9 หน่วยกิต
2305505 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช
3(3-0-9)
Plant Molecular Biology
2305602 เทคนิคงานวิจยั และจัดการทางพืชศาสตร์
1(1-0-3)
Research Techniques and Management in Plant Science
2305603 ปฏิบตั ิการเทคนิคงานวิจยั และจัดการทางพืชศาสตร์
1(1-0-3)
Research Techniques and Management in Plant Science Laboratory
2305604 พัฒนาการทางพฤกษศาสตร์
2(2-0-6)
Development of Botany
2305605 ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
S/U
Skill in Botanical Knowledge Transfer

หมายเหตุ

2305606 ชีวจริ ยธรรม
Bioethics
2305791 วิเคราะห์บรรณสารทางชี วภาพ
Biological Publication Analysis
2305894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
2305897 การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination

S/U
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2(2-0-6)
S/U

S/U

1. นิสิตในหลักสูตรทุกแบบต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา

894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาทีศึกษา

2. นิ สิตในหลักสู ตรทุกแบบต้องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา

605 ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทางพฤกษศาสตร์ อย่างน้อย ภาคการศึ กษาตลอด

ทังนีรายวิชานีมีการประเมินผลเป็ นแบบ S/U

ระยะเวลาทีศึกษา ทังนี คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดกิจกรรมในรายวิชาให้นิสิตตามความเหมาะสม สําหรับรายวิชานี มีการประเมินผล
เป็ นแบบ S/U

3.1.3.2 รายวิชาเลือก
แบบ .
10 หน่วยกิต
แบบ .
15 หน่วยกิต

2305503 พฤกษศาสตร์เชิ งอุตสาหกรรม
Industrial Botany
2305504 ปฏิบตั ิการพฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม
Industrial Botany Laboratory
2305507 เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลโมเลกุลทางพืชด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computerized Techniques in Plant Molecular Analysis
2305513 เรณูวิทยา
Palynology
2305514 วิวฒั นาการของพืช
Plant Evolution
2305515 พฤกษศาสตร์การสื บพันธุ์ของพืชดอก
Reproductive Botany of Angiosperms
2305521 พฤกษภูมิศาสตร์
Plant Geography
2305522 นิเวศวิทยาป่ าเขตร้อน
Tropical Forest Ecology
2305541 ไบรโอโลยี
Bryology

2(2-0-6)
1(0-3-1)
2(1-2-5)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
2(2-0-6)
1(1-0-3)

2305542 ปฏิบตั ิการไบรโอโลยี
Bryology Laboratory
2305550 สรี รวิทยาหลังการเก็บเกียว
Postharvest Physiology
2305551 ความสัมพันธ์ระหว่างเนื อไม้กบั นํา
Wood – Water Relationships
2305555 สรี รวิทยาของเห็ดรา
Physiology of Fungi
2305556 โครงสร้างและหน้าทีของเซลล์
Cell Structure and Function
2305557 การตอบสนองของพืชต่อสิ งแวดล้อมทางกายภาพ
Physical Environment and Plant Response
2305558 วัชพืชศาสตร์
Weed Science
2305559 สรี รวิทยาของเมล็ด
Seed Physiology
2305561 พันธุศาสตร์ประชากร
Population Genetics
2305562 ชีวเคมีพนั ธุศาสตร์
Biochemical Genetics
2305566 เรื องปัจจุบนั ทางพันธุ ศาสตร์
Current Topics in Genetics
2305569 พันธุศาสตร์สถิติ
Statistical Genetics
2305571 วิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Methodology in Plant Molecular Biology
2305572 ปฏิบตั ิการวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช
Methodology in Plant Molecular Biology Laboratory
2305581 รังสี วิทยา
Radiobiology
2305582 วิทยาศาสตร์ของเห็ด
Mushroom Science
2305584 หลักการป้องกันกําจัดโรคและศัตรู พืช
Principles of Plant Disease and Pest Control

1(0-3-1)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(0-6-2)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
3(2-3-7)
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2305585 เทคโนโลยีทรานสเจนิคในพืช
2(2-0-6)
Plant Transgenic Technology
2305587 เทคโนโลยีชีวภาพการเลียงเนือเยือพืช
2(2-0-6)
Biotechnology in Plant Tissue Culture
2305588 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพการเลียงเนือเยือพืช
1(0-3-1)
Biotechnology in Plant Tissue Culture Laboratory
2305596 หัวข้อเฉพาะทางราวิทยา
2(2-0-6)
Selected Topics in Mycology
2305611 พฤกษอนุกรมวิธานขันสู ง
3(3-0-9)
Advanced Plant Taxonomy
2305612 เรื องปัจจุบนั ทางอนุกรมวิธานของพืช
1(1-0-3)
Current Topics in Plant Taxonomy
2305613 เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
2(1-3-4)
สําหรับการวิจยั ทางพฤกษศาสตร์
Scanning Electron Microscope Techniques for Botanical Research
2305621 เรื องปัจจุบนั ทางพฤกษนิเวศวิทยา
2(2-0-6)
Current Topics in Plant Ecology
2305651 สรี รวิทยาขันสูงของพืช
2(2-0-6)
Advanced Plant Physiology I
2305661 นิเวศพันธุศาสตร์
2(2-0-6)
Ecological Genetics
2305662 มิวเตชัน
3(3-0-9)
Mutation
2305663 พันธุศาสตร์การสื บทอด
3(3-0-9)
Transmission Genetics
2305664 ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
3(2-3-7)
Plant Genetic Resources
2305665 เซลล์พนั ธุ ศาสตร์ขนสู
ั ง
2(1-3-4)
Advanced Cytogenetics
2305666 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขันสูง
2(2-3-7)
Advanced Molecular Genetics
2305681 วิธีถ่ายภาพสําหรับวิจยั วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(1-6-5)
Photographic Methods in Biological Research
2305696 การศึกษาพิเศษ
1(0-3-1)
Special Study I
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2305698 ปัญหาพิเศษ 1
Special Problem I
2305709 เอกัตถศึกษา
Individual Study I
2305710 เอกัตถศึกษา
Individual Study II

3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1
2305829 วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ .
2305830 วิทยานิพนธ์
Dissertation
แบบ . และ แบบ .
2305828 วิทยานิพนธ์
Dissertation

2(0-6-2)
2(0-2-6)
2(0-2-6)

60

หน่วยกิต

72

หน่วยกิต

48

หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
. . . หลักสู ตรแบบ .
ปี ที
ภาคการศึกษาที
2305606
ชีวจริ ยธรรม
2305894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
2305829
วิทยานิพนธ์
รวม

21

จํานวนหน่ วยกิต
0
0
5
5

ปี ที
2305605
2305894
2305829

ภาคการศึกษาที
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที
2305894
2305829

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
11
11

ปี ที
2305894
2305829

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
11
11

ปี ที
2305894
2305829

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
11
11

ปี ที
2305894
2305897
2305829

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
0
11
11

จํานวนหน่ วยกิต
0
0
11
11

3.1.4.2 หลักสู ตรแบบ .
ปี ที
ภาคการศึกษาที
2305606
ชีวจริ ยธรรม
2305894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
2305830
วิทยานิพนธ์
รวม
ปี ที
2305605
2305894
2305830
ปี ที
2305894
2305830
ปี ที
2305894
2305897
2305830
ปี ที
2305894
2305830
ปี ที
2305894
2305830
ปี ที
2305894
2305830

ภาคการศึกษาที
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ์
รวม
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จํานวนหน่ วยกิต
0
0
6
6
จํานวนหน่ วยกิต
0
0
6
6
จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10
จํานวนหน่ วยกิต
0
0
10
10

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10

ปี ที
2305894
2305830

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

3.1.4.3 หลักสู ตรแบบ .
ปี ที
ภาคการศึกษาที
2305606
ชีวจริ ยธรรม
2305894
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10
จํานวนหน่ วยกิต
0
0
10
10

ปี ที
2305894
2305897
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
0
3
3

ปี ที
2305791
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
วิเคราะห์บรรณสารทางชีวภาพ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
2
0
3
5

ปี ที
2305605
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
0
6
6

ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
6
6
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ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10

ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10

ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10
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. . . หลักสู ตรแบบ .

ปี ที
2305505
2305602
2305603
2305606
2305894
ปี ที
2305894
ปี ที
2305604
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
ชีววิทยาโมเลกุลของพืช
เทคนิ คงานวิจยั และจัดการทางพืชศาสตร์
ปฏิบตั ิการเทคนิคงานวิจยั และจัดการทางพืชศาสตร์
ชีวจริ ยธรรม
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
3
1
1
0
0
5
10

ภาคการศึกษาที
พัฒนาการทางพฤกษศาสตร์
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
2
0
3
5

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
10
10
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ปี ที
2305605
2305894
2305897
2305828
ปี ที
2305791
2305894
2305828
ปี ที
2305894
2305828
ปี ที
2305894
2305828
ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ทางพฤกษศาสตร์
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
0
0
3
3

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
0
7
7

ภาคการศึกษาที
วิเคราะห์บรรณสารทางชีวภาพ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที
2305894
2305828

ภาคการศึกษาที
สัมมนาวิทยานิ พนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต
วิทยานิพนธ์
รวม

หมายเหตุ:
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จํานวนหน่ วยกิต
2
0
7
9

จํานวนหน่ วยกิต
0
7
7
จํานวนหน่ วยกิต
0
7
7
จํานวนหน่ วยกิต
0
7
7
จํานวนหน่ วยกิต
0
7
7
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