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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology
วท.บ. (ชีววิทยา) B.Sc. (Biology)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

มุงผลิตบัณฑิตดานชีววิทยา มีปญญาสรางสรรคงานวิจัย
ใสใจคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่นไทยใหยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ใหมีความรูในเนื้อหาวิชาชีววิทยา มีเทคนิควิธีในการแสวงหาความรูและทักษะ ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ใหเปนผูใฝรู สามารถบูรณาการองคความรูดานชีววิทยา และแกปญหาดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตร
3. ใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และนําความรูไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
24 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
48 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดเลือกเสรี
6
หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุมภาษา
9
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
4021105
เคมี 1
Chemistry 1
4021106
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
4031101
ชีววิทยา 1
Biology 1
4031103
ปฏิบัติการ ชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
4011305
ฟสิกส 1
Physics 1
4011601
ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
4091403
แคลคูลัส 1
Calculus 1
4092403
แคลคูลัส 2
Calculus 2
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12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
94
24

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 2

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4022307
เคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry 1
4022308
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory 1
4022506
ชีวเคมี
Biochemistry
4022507
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
4032606
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiological Laboratory
4032607
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
4034905
สถิติทางชีววิทยา
Statistics for Biology
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับ เรียน
4031102
ชีววิทยา 2
Biology 2
4031104
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biological Laboratory 2
4031301
สัตววิทยา
Zoology
4032201
พฤกษศาสตร
Botany
4032401
พันธุศาสตร
Genetics
4033101
นิเวศวิทยา
Ecology
4033102
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Evolution of Life
4033103
อนุกรมวิธาน
Taxonomy
4033104
ชีววิทยาของเซลล
Cell Biology
4034901
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
Research Project on Biology
4034902
สัมมนาทางชีววิทยา
Seminar on Biology
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15

หนวยกิต
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)

48
30

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
1(0-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
2(2-0)

หนา 3

4032101
4032302
4032602
4032604
4032605
4033201
4033202
4033601
4033604
4034108
4034109
4034201
4034502
4034605
4034609
4034904
2.4)
4033801
4034801

2.3.2) เลือก เรียน
18
สรีรวิทยาทั่วไป
General Physiology
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
Introduction to Marine Science
วิทยาสาหราย
Phycology
วิทยาเห็ดรา
Mycology
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช
Plant Morphology and Anatomy
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Introduction to Biotechnology
วิทยาแบคทีเรีย
Bacteriology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biological Diversity
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
จุลินทรียอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
ปญหาพิเศษชีววิทยา
Special Problem in Biology
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา
Preparation for Professional Internship in Biology
การฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา
Professional Internship in Biology
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หนวยกิต
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
2(1-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
2(0-4)
หนวยกิต
2(90)
5(450)

หนา 4

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น
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หนา 5

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการ
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 6

2500115

วิถีไทยสูส ังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เช น พระราชบั ญญั ติจ ราจรทางบก พระราชบัญญัติย าเสพติดใหโ ทษ พระราชบัญญัติทะเบีย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
3(3-0)
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิด เชิ งสั งคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใช ใ นด านต า ง ๆ ได แ ก การศึ กษา ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อ สาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
24
หนวยกิต
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce
to improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn English
through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts and
highlights of presentation techniques included.
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands, including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and specific
information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements, itineraries and the
internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-taking and
summarizing chosen texts.
4021105
เคมี 1
3(3-0)
Chemistry 1
มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน สมบัติตางๆ ของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร และจลนพลศาสตร
4021106
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3)
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี การจัด
สารเคมี เกรดของสารและการใชสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือ
พื้นฐานใหถูกตอง เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน การศึกษาสมบัติของธาตุ กฎของแกส อุณหพล
ศาสตรและจลนพลศาสตร
4031101
ชีววิทยา 1
3(3-0)
Biology 1
ระเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาศาสตร สารประกอบทางเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล แ ละเมแทบอลิ ซึ ม
โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ สมบัติของ
สิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
4031103
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท ลิพิต โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การ
ใชกลองจุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพั นธุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการ
จําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต และการทดลองที่สอดคลองกับหัวขอในชีววิทยา 1
4011305
ฟสิกส 1
3(3-0)
Physics I
การวัด เวกเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง
พลังงาน กฎการอนุรักษของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล เสียงและการไดยิน
สมบัติของสสาร ปรากฏการณทางความรอน การถายเทความรอน และอุณหพลศาสตร
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4011601

ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3)
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ
4091403
แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่ องของฟงกชัน อนุพัน ธของฟงกชัน ตัว แปรเดีย วและการประยุกต
หลักเกณฑโลปตาล และอนุพันธอันดับสูง ปริพันธเบื้องตน
4092403
แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus 2
วิชาบังคับกอน : 4091403 แคลคูลัส 1
ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธและการประยุกต อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15
หนวยกิต
4022307
เคมีอินทรีย 1
3(3-0)
Organic Chemistry 1
โครงสร างอะตอม อิ เล็ กตรอนคอนฟกุ เรชั น ออรบิ ทั ล ไฮบริ ไดเซชั น พั นธะเคมี และ
โครงสรางของโมเลกุล หมูฟงกชัน สเตอริโอเคมี สมบัติของโมเลกุล การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สมบัติ
ทางเคมี และสมบัติ ทางกายภาพของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอโรแมติกไฮโดรคารบอน สารประกอบ
อินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตางๆ ไดแก แอลกอฮอล อีเทอร อีพอกไซด ซัลไฟด แฮไลดอินทรีย แอลดีไฮด
คีโทน กรดคารบอกซิลิก อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน และเอไมด
4022308
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory 1
เทคนิคเบื้องตนในการทําสารใหบริสุทธิ์ การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึก และ
โครมาโทกราฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี การวิเคราะหสารอินทรียเบื้องตน การหาองคประกอบใน
สารอินทรีย ทดสอบหมูฟงกชัน และการเตรียมอนุพันธของสารอินทรีย
4022506
ชีวเคมี
3(2-3)
Biochemistry
วิชาบังคับกอน: 4022307 เคมีอินทรีย 1
โครงสร า งหน า ที่ และปฏิ กิ ริ ย าของชี ว โมเลกุ ล เอนไซม ฮอร โ มน และกระบวนการ
เมแทบอลิซึม ชีวสังเคราะหโปรตีนและกรดนิวคลิอิก
4022507
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1
การใชสารละลายบัฟเฟอรในทางชีวเคมี การทดสอบและเทคนิคการแยกสาร ชีวโมเลกุล
จลนศาสตรของเอนไซม การศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
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4032606

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3)
Microbioloical Laboratory
วิชาบังคับกอน : 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การเตรียมอาหาร
สําหรับเลี้ยงจุลินทรีย เทคนิคการแยกเชื้ อบริสุทธิ์ การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัยจุลินทรียเบื้องตน
การศึกษาผลของสารปฏิชีวนะตอการเติบโตของจุลินทรีย การวิเคราะหคุณภาพของน้ําโดยใชแบคทีเรีย
4032607
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0)
General Microbiology
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมความสัมพันธของจุลินทรีย
ต อ อาหาร น้ํ า ดิ น อากาศ การอุ ต สาหกรรม การสุข าภิ บ าลโรคติ ดต อ และภู มิ ต า นทาน การศึ ก ษา
ภาคสนาม
4034905
สถิติทางชีววิทยา
3(3-0)
Statistics for Biology
การศึ กษาข อมูล และตั วอยางขอมูล ทางชีว วิทยา การหาสถิติมูล ฐานเกี่ยวกับขอมูล
อัตราสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติตาง ๆ เชน การทดสอบไควสแคว
สหสัมพันธ ความถดถอยเชิงเสน และการวิเคราะหความแปรปรวน เปนตน รวมถึงการวางแผนการ
ทดลองแบบตาง ๆ ทางชีววิทยา
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
48
หนวยกิต
2.3.1) บังคับเรียน
33
หนวยกิต
4031102
ชีววิทยา 2
3(3-0)
Biology 2
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การขนสง
และการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัวสิ่งมีชีวิตกับ
สภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4031104
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3)
Biological Laboratory 2
วิชาบังคับกอน : 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร การแพร ออสโมซีส เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง
การหายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการทดลองที่สอดคลองกับหัวขอในชีววิทยา 2
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4031301

สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ชีววิ ทยาของสัต ว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา
กายวิภาคสรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บ
ตัวอยางสัตว
4032201
พฤกษศาสตร
3(2-3)
Botany
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ชีววิทยาของพืช เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอยางพืช
4032401
พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม
การจําลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลอัลลีล การ
ควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับ
โครโมโซม พันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรม
นอกสวนนิวเคลียส
4033101
นิเวศวิทยา
3(2-3)
Ecology
ความรู พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา ระบบนิ เ วศ พลั ง งาน ป จ จั ย จํ า กั ด วั ฏ จั ก รของสาร
ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม
4033102
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3(2-3)
Evolution of Life
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
แนวคิดและทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การกําเนิดสิ่งมีชีวิต กลไกการ
เกิดวิวัฒนาการ ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4033103
อนุกรมวิธาน
3(2-3)
Taxonomy
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
แนวคิดเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน หลักการจําแนก ตั้งชื่อ และระบุชื่อสิ่งมีชีวิต หลักการสราง
ไดโคโทมัสคีย ระบบการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต หลักการรวบรวมและเก็บตัวอยาง
4033104
ชีววิทยาของเซลล
3(2-3)
Cell Biology
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ เซลล กําเนิดและวิวัฒ นาการของเซลล โครงสรางที่เกี่ย วของกับการ
ทํางานของเซลล วัฏจักรและการแบงเซลล การเสื่อมสภาพของเซลล
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4034109

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
3(2-3)
Biological Diversity
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความหลากหลายของชนิด พันธุกรรม และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต การประยุกตใช
เทคนิคทางโครโมโซมและลายพิมพดีเอ็นเอ ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
4034901
โครงการทางชีววิทยา
3(2-3)
Research Project on Biology
ทํ าการวิ จั ย ทางชี ว วิ ท ยา ศึ กษา คน ควา ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขีย น
รายงานผลการวิจัย
4034902
สัมมนาทางชีววิทยา
2(2-0)
Seminar on Biology
หลักการสัมมนา การนําเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวขอเรื่องตาง ๆ จาก
บทความและวารสารทางวิชาการดานชีววิทยา
2.3.2) เลือกเรียน
15
หนวยกิต
4032101
สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-3)
General Physiology
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตาง ๆ ที่สําคัญ การสังเคราะหแสง
การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ความสมดุลของน้ําและเกลือแร กลไกการประสานงานและควบคุม
การทํางานของระบบตาง ๆ
4032302
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3(2-3)
Invertebrate Zoology
วิชาบังคับกอน : 4031301 สัตววิทยา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การจําแนกประเภทตั้งแตโพรโทซัว จนถึง
โพรโทคอร เ ดต ศึ ก ษาสั ณฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ทยา นิ เวศวิ ทยา การรวบรวมและเก็บ ตัว อย าง การศึ กษา
ภาคสนาม
4032602
วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Marine Science
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ขอบเขตของวิ ทยาศาสตรทางทะเล สมุทรศาสตร เคมีส กายะสมุทรศาสตรธรณี และ
สมุทรชีววิทยา รวมทั้งความสัมพันธของแขนงวิชาตางๆ ที่มีตอกัน นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตในทะเลดวย
4032604
วิทยาสาหราย
3(2-3)
Phycology
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสร าง สรีร วิ ทยา วัฏ จักรชีวิต อนุกรมวิธ าน บทบาททางนิ เวศวิทยา วิวัฒ นาการ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย การเก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุบริสุทธิ์ การศึกษา
ภาคสนาม การประเมินคุณภาพแหลงน้ําโดยใชสาหรายบงชี้
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4032605

วิทยาเห็ดรา
3(2-3)
Mycology
วิชาบังคับกอน : 4032607 จุลชีววิทยาทั่วไป
โครงสร าง สรีร วิ ทยา วัฏ จักรชีวิต อนุกรมวิธ าน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒ นาการ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความสําคัญของราตอสิ่งมีชีวิตอื่น การศึกษาภาคสนาม
4033201
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช
3(2-3)
Plant Morphology and Anatomy
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
สวนประกอบตาง ๆ ของเซลลพืช ระบบเนื้อเยื่อ ชนิด ลักษณะ รูปรางและความสัมพันธ
เนื้ อ เยื่ อ ชนิ ด ต า งๆ ชนิ ด และรู ป ร า งของเซลล ที่ เ ป น ส ว นประกอบของเนื้ อ เยื่ อ พื ช รู ป ร า ง และการ
เจริญเติบโตของสวนตาง ๆ ของพืช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
4033301
สัตวมีกระดูกสันหลัง
3(2-3)
Vertebrate Zoology
วิชาบังคับกอน : 4031301 สัตววิทยา
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าคศาสตร สรี ร วิ ท ยา วงจรชี วิ ต ความเป น อยู
ความสัมพันธตอสิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตของตัวออนและการแบงหมวดหมูของสัตวที่มีกระดูกสันหลัง
4033601
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
เซลล และกระบวนการทางชีว วิทยาของสิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ย งเซลล การเพาะเลี้ย ง
เนื้อเยื่อ การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุพืช
และสัตว และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยาการ
4033604
วิทยาแบคทีเรีย
3(2-3)
Bacteriology
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา
ชีววิทยาของแบคทีเ รีย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี อนุกรมวิธ าน การเพาะเลี้ย ง
แบคทีเรียที่สําคัญทางดานเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม
4034108
ชีววิทยาของมลพิษ
2(1-3)
Pollution Biology
วิชาบังคับกอน : 4033101 นิเวศวิทยา
ชนิด แหลงกําเนิด และลักษณะปญหา สาเหตุ ผลกระทบของสิ่งแวดลอมที่เปนพิษตอ
สิ่งมีชีวิตและการจัดการมลพิษ
4034201
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3)
Plant Tissue Culture
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใชอาหารสังเคราะห และฮอรโมน
ในสภาวะปลอดเชื้อ การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชในการขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช
การเก็บรักษา
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4034502

เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3)
Biological Techniques
วิชาบังคับกอน : 4031101 ชีววิทยา 1
เทคนิคในการปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา เทคนิคการใชกลองจุลทรรศน เทคนิคการ
เก็บรักษาตัวอยาง และเทคนิคประยุกตทางชีววิทยาที่ทันสมัย
4034605
จุลินทรียอุตสาหกรรม
3(2-3)
Industrial Microbiology
วิชาบังคับกอน : 4032607 จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลินทรียที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรั กษาสายพันธุ
กระบวนการหมัก กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆที่ใช จุลินทรีย การศึกษานอกสถานที่
เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
4034609
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3)
Food Microbiology
วิชาบังคับกอน : 4032607 จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลินทรียกับอาหาร จุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสีย เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรียใน
อาหาร องคประกอบของอาหารที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย และลักษณะการเนาเสีย การเนาเสียของ
อาหารประเภทตาง ๆ การสุมตัวอยาง วิธีการตรวจหาจุลินทรียในอาหาร น้ํานม ผลิตภัณฑนม มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา วิธีปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีปองกัน
และกําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหาร การศึกษาภาคสนาม
4034904
ปญหาพิเศษชีววิทยา
2(0-4)
Special Problem of Biology
คนควารวบรวมขอมูลประเด็นปญหาเฉพาะเรื่องแตละแขนงวิชาตามความสนใจ สรุปผล
และนําเสนอ ฝกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน
2.4) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7
หนวยกิต
4033801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา
2(90)
Preparation for Professional Internship in Biology
การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
เกี่ยวกับลักษณะของงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจู งใจ และคุ ณลั กษณะที่ เ หมาะสมกับวิช าชีพ โดยการกระทําในสถานการณห รือรูปแบบตางๆ ซึ่ ง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงานในหนวยที่จะฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา และจัดสัมมนา
เพื่อฝกทักษะเพิ่มเติม
4034801
การฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา
5(450)
Professional Internship in Biology
วิชาบังคับกอน : 4033801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยา
การฝกงานทางชีววิทยา ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกําหนด มีการเสนอผลงานและรายงานเปน
หลักฐานวาผานการฝกงานแลว
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น
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