หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
401114 พฤกษศาสตรทั่วไป
(General Botany)

3 (2-3)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา
การจัดหมวดหมูและวิวัฒนาการ การใชประโยชนจากพืช
General principles of plant morphology, anatomy, physiology, ecology,
classification and evolution. Uses of plants.
401115 หลักพฤกษศาสตร
(Principles of Botany)

3 (2-3)

การศึกษาเบื้องตนเกีย่ วกับโครงสราง หนาที่ และความหลากหลายของพืช
ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม อิทธิพลของพืชตอมนุษยและสัตว
General principles of plant structure, function and diversity. Relationship
between plants and environment. Influence of plants to human and animals.
401201 พืช มนุษย และสิ่งแวดลอม
(Plants, Man and Environment)

3 (3-0)

การเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม การนําพืชมา
ใชประโยชนในการเกษตร การคา การแพทย อุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาสมดุล
กับธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Plants in response to environment. Utilization of plants and plant products
in agriculture, commerce, medicine and industry with awareness of keeping
balance between sustainable development and nature conservation. Field trip
required.
401341 หลักอนุกรมวิธานพืช
3 (2-3)
(Principles of Plant Taxonomy)
พื้นฐาน: 401114
ความหลากหลายของพรรณพืช ระบบการจําแนก การตั้งชื่อ การระบุชื่อ
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ และความสัมพันธทางวิวัฒนาการ มี
การศึกษานอกสถานที่

Plant diversity, classification system, nomenclature, identification,
taxonomic characters, distribution and phylogeny. Field trip required.
401351 สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช
3 (2-3)
(Introductory Plant Physiology)
พื้นฐาน: 401114 และ 403221
ความรูเบื้องตนทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวของกับการเติบโตและการเจริญ
เมแทบอลิซึม ความสัมพันธของน้ํากับพืช และธาตุอาหาร
Basic knowledge in plant physiology: growth and development,
metabolism, plant-water relations and mineral nutrition.
401411 กายวิภาคของพืช
(Plant Anatomy)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

ลักษณะภายในของเซลลและเนื้อเยื่อพืช พัฒนาการ วิวัฒนาการของการ
เจริญของโครงสรางพืชชั้นสูง
Internal structures of plant cells and tissues, ontogeny and evolutionary
development of structural features of higher plants.
401412 สัณฐานวิทยาของพืชชั้นต่ํา
(Morphology of Lower Plants)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

ลักษณะโครงสราง วัฏจักรชีวิต วิวัฒนาการของพืชที่ไมมีระบบทอลําเลียง
เทคนิคการเก็บและรักษา ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Morphological structure, life cycle, evolution of non-vascular plants.
Techniques of collection and preservation. Economic significance. Field trip
required.
401413** สัณฐานวิทยาของพืชชั้นสูง
(Morphology of Higher Plants)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต วิวฒ
ั นาการและการจัดจําแนก
พืชที่มีทอลําเลียง องคประกอบของกลุมพืชพื้นฐาน การเจริญของโครงสรางสวนที่
อาศัยเพศและไมอาศัยเพศ การสืบพันธุและนิเวศวิทยา
_____________________________________________________________.

**

วิชาที่ปรับปรุง

Morphological characteristics, life cycle, evolution and classification of
vascular plants. Composition of the basic groups of plants, development of
reproductive and vegetative structures, reproduction and ecology.
401414** ชีววิทยาเมล็ดพันธุ
(Seed Biology)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

กระบวนการสืบพันธุ การพัฒนาของเมล็ดและกระบวนการทางสรีรวิทยาที่
เกีย่ วของ นิเวศวิทยา การจัดจําแนกเมล็ดพันธุ มีการศึกษานอกสถานที่
Reproductive processes, seed development and associated physiological
processes, ecology and classification of seed. Field trip required.
401423 เฟรน
(Ferns)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การจําแนกและวิวฒ
ั นาการของเฟรน ตลอดทั้ง
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
Morphology, ecology, classification and evolution of ferns. Economic
significance. Field trip required.
401424 พืชสมุนไพร
(Medicinal Plants)
พื้นฐาน: 401341

3 (2-3)

พืชสมุนไพร รูปรางลักษณะและการจําแนกพรรณพืช สวนที่นํามาใชเปนยา
ประโยชนทางยา สารเคมีสําคัญที่ทําใหเกิดฤทธิ์ทางยา ความสัมพันธและการ
แพรกระจายของสารเคมีที่สําคัญในพืชสมุนไพรกลุมตางๆ การตรวจสอบเบื้องตน
ของสารเคมีในพืช มีการศึกษานอกสถานที่
Medicinal plant. Morphology and taxonomy. Parts used and their
applications, active constituents, relationship and distribution of active
constituents in plant groups. Preliminary screening. Field trip required.

_____________________________________________________________.

**

วิชาที่ปรับปรุง

401425 ชีววิทยาไมดอกประดับ
(Biology of Ornamental Flower Plants)
พื้นฐาน: 401351

3 (2-3)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายพันธุ การขยายพันธุ สรีรวิทยาการ
ผลิตและการจัดการไมดอกประดับ มีการศึกษานอกสถานที่
Botanical characteristics, distribution, propagation, physiology, production
and management of ornamental flower plants. Field trip required.
401431 ไมโครเทคนิคทางพืช
(Plant Microtechniques)
พื้นฐาน: 401114

3 (1-6)

เทคนิคในการเตรียมตัวอยางเพื่อใชในการศึกษาองคประกอบของเซลลและ
เนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน
Practical laboratory techniques in preparing plant materials for microscopy
study.
401442 พรรณไมน้ํา
(Aquatic Plants)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยา การจําแนก และความสําคัญทางดาน
เศรษฐกิจของพรรณไมนํา้ มีการศึกษานอกสถานที่
Botanical structure, ecology, classification and economic significance of
aquatic plants. Field trip required.
401451** เมแทบอลิซึม การเติบโตและการเจริญของพืช
(Metabolism, Plant Growth and Development)
พื้นฐาน: 401351

3 (2-3)

การควบคุมเมแทบอลึซึม เมแทบอลิซึมของคารบอน ไขมัน และไนโตรเจน
การเติบโตและการเจริญระดับเซลล ระยะและการควบคุมการเติบโตและการเจริญ
The control of metabolism; carbon, lipid and nitrogen metabolism; cellular
basis of growth and development; phases and control of growth and development.

_____________________________________________________________.

**
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401452** ธาตุอาหารและความสัมพันธของน้ํากับพืช
(Mineral Nutrient and Plant-Water Relations)
พื้นฐาน: 401351

3 (2-3)

น้ําและธาตุอาหารในดิน กลไกการลําเลียงน้ําและธาตุอาหาร การคายน้ํา
ประสิทธิภาพการใชน้ําและกระบวนการสังเคราะหแสง กระบวนการเมแทบอลิซึม
และหนาที่ของธาตุอาหารพืช
Water and mineral in soil, mechanism of water and mineral transport,
transpiration, photosynthesis and water use efficiency, metabolic processes and
functions of plant nutrients.
401453 การวิเคราะหธาตุอาหารพืช
(Analysis of Plant Nutrient)
พื้นฐาน: 401351

3 (1-6)

บทบาทของธาตุอาหาร เทคนิคและวิธกี ารวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในพืช
Role of essential elements, techniques and methods of plant analysis.
401454 สรีรวิทยาการเจริญพันธุของพืช
(Plant Reproductive Physiology)
พื้นฐาน: 401351

3 (2-3)

กระบวนการเกิดดอก การสรางเรณูและรังไข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดดอก
การงอกและความมีชีวติ ของเรณู กลไกการถายละอองเรณูและการปฏิสนธิ อันตร
กิริยาระหวางเรณูและรังไข
พันธุวศิ วกรรมเรณู การเก็บรักษาเรณูแบบแชแข็ง
เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพของเรณู น้ําตอยและน้ําผึ้ง
Flowering process. Pollen and ovary formation. Factors affecting
flowering, germination and viability of pollen. Pollination and fertilization
mechanism. Pollen-pistil interaction. Pollen genetic manipulation. Pollen
cryopreservation. Production technology and quality control of pollen, nectar and
honey.

_____________________________________________________________.

**
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401455* การตอบสนองทางสรีรวิทยาตอฮอรโมนพืช
3 (2-3)
(Physiological Response to Plant Hormones)
พื้นฐาน: 401351
ผลของฮอรโมนพืช ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน เอทิลีน กรดแอบสิ
ซิค บลาสสิโนสเตอรอยด จัสโมเนต ซาลิไซเลต และโพลีอามีน ตอการเติบโตไม
อาศัยเพศและอาศัยเพศ และการเสื่อมตามอายุ มีการศึกษานอกสถานที่
Effects of plant hormones; auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene,
abscisic acid, brassinosteroids, jasmonates, salicylates and polyamines on
vegetative and reproductive growth and senescence. Field trip required.
401456* การตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอมเครียด
(Plant Response to Environmental Stress)
พื้นฐาน: 401351

3 (3-0)

ผลของสภาพเครียดจากแอกทีฟออกซิเจน การขาดออกซิเจนและธาตุอาหาร
น้ํา อุณหภูมิ รังสี สารเคมี สารพิษในสิ่งแวดลอม ความเปนกรด-ดางของดิน
ความเค็ม และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตอการเติบโตและการเจริญของพืช กลไกการ
ปรับตัวของพืชตอสภาพแวดลอมเครียด
Effect of active oxygen, oxygen and nutrient deficiency, water,
temperature, radiation, chemical, pollutant, soil pH, salinity and biotic stress on
plant growth and development, adaptation mechanism of plant to the
environmental stress.
401461 พฤกษศาสตรภาคสนาม
(Field Botany)
พื้นฐาน: 401114

3 (2-3)

การสํารวจและวิเคราะหสังคมพืช โดยเนนศึกษาความสัมพันธทางสรีรวิทยา
และนิเวศวิทยา การจัดการพืช มีการศึกษานอกสถานที่
Survey and analysis of vegetation with the emphasis on physiological and
ecological relationship. Plant management. Field trip required.

_____________________________________________________________.

*
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401462 พฤกษเศรษฐกิจ
(Economic Botany)
พื้นฐาน: 401114

3 (3-0)

ประวัติ ลักษณะทางพฤกษศาสตร การกระจายทางภูมศิ าสตร การผลิตและ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชคารโบไฮเดรต พืชโปรทีน พืชน้ํามัน พืชเสนใย
พืชใหสี พืชเครื่องดื่ม พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พืชสวนและปาไมเศรษฐกิจ มี
การศึกษานอกสถานที่
History, botanical structure, geographic distribution, production and
economic significance of plants yielding carbohydrate, protein, oil, fiber, dye and
breverage. Medicinal plant and spices, horticultural crops and economic forest.
Field trip required.
401463* ชีววิทยาวิวัฒนาการของพืช
(Evolutionary Biology of Plant)
พื้นฐาน: 401114

3 (3-0)

ทฤษฎี หลักฐานและปจจัยทางวิวัฒนาการของพืช แนวโนมของวิวัฒนาการ
และสาเหตุการสูญพันธุ กระบวนการวิวฒ
ั นาการ วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของพืชดอก และวิวัฒนาการของระบบนิเวศ
Theories, evidences and factors of plant evolution, evolution trend and the
causes of extinction, evolutionary processes, evolution and diversity of flowering
plants and evolutionary ecosystem.
401464 การใชคอมพิวเตอรและการจําลองแบบทางพฤกษศาสตร
(Computer Applications and Modeling in Botany)
พื้นฐาน: 401351

3 (2-3)

แบบจําลอง การวิเคราะหซมิ ิวเลชัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบ
ฐานขอมูล
การวิเคราะหสมการทีเ่ หมาะสม
และการวิเคราะหขอมูลทาง
พฤกษศาสตร
Models, simulation analysis, computer programming, database system,
analysis of fitting equation and statistical analysis in botany.

_____________________________________________________________.

*
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401465**

การอานทางพฤกษศาสตร
(Reading in Botany)

1 (1-0)

การอานและวิเคราะหทางพฤกษศาสตร
Critical reading in botanical research literature.
401466*

การวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร
(Botanical Illustration)

1 (0-3)

หลักการเขียนเสน การวาดภาพลายเสน การสรางมิติของภาพโดยการแรเงา
และการใชจุด การวาดภาพสีน้ํา การวาดภาพประกอบโครงสรางของพืช
Principle of line drawing, line graving, creating of illustrated dimensions
with shadow and dots, watercolor painting, plant structure illustration.
401472

ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องตนของพืช
(Introductory Plant Molecular Biology)
พื้นฐาน: 401351 หรือ 406311

3 (3-0)

ชีววิทยาโมเลกุลของโครงสรางเซลลพืช จีโนมพืช การควบคุมการ
แสดงออกของยีน สัญญาณที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะพืช เนนการนําไป
ประยุกตใช
Molecular biology of plant cell structure, plant genome, regulation of gene
expression, signal regulating growth and development of plant organs. Emphasis
upon the practical applications.
401473

ระเบียบวิธีการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช
(Methodology in Plant Tissue Culture)
พื้นฐาน: 401351

3 (1-6)

หลักการและวิธีการปฏิบัติของการเพาะเลีย้ งเซลล เนื้อเยือ่ และอวัยวะพืช
Principle and methodology in plant cell, tissue and organ culture.

_____________________________________________________________.

*
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401481

นิเวศวิทยาของพืช
(Plant Ecology)
พื้นฐาน: 401114

3 (3-0)

ลักษณะโครงสรางทางนิเวศวิทยาของสังคมพืช การวิเคราะหสังคมพืช
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช มีการ ศึกษา
นอกสถานที่
Ecological structure, vegetation analysis, environmental relationships, and
dynamics of vegetation. Field trip required.
401491**

วิธีวิจยั ทางพฤกษศาสตร
(Research Methods in Botany)

3 (3-0)

หลักและระเบียบวิธีวจิ ัยทางพฤกษศาสตร วิธีรวบรวมขอมูลเพื่อการวาง
แผนการวิจัย การกําหนดปญหา วิธีการวิจัยและการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
แปลผล และการวิจารณผล
Research principles and methods in botany, data collecting for research
planning, problem identification, research methods and data collection. Data
analysis, interpretation and discussion.
401496

เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตร
(Selected Topics in Botany)

3

เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in Botany at the bachelor’s degree level. Topics are subject
to change each semester.
401497

สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพฤกษศาสตร ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in botany at the
bachelor’s degree level.

_____________________________________________________________.
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401498 ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางพฤกษศาสตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in botany at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.
401499** การฝกงานทางพฤกษศาสตร
(Botany Practicum)

2

การฝกงานเฉพาะดานพฤกษศาสตร
Specific practicum in Botany.
449390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Preparation)

1 (1-0)

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพนื้ ฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Related rules
and regulations. Basic knowledge and techniques in working. Communication
and human relations. Personality development. Quality management system in
workplace. Presentations techniques. Report writing.
449490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

6

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentation.

____________________________________________________________.
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