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มุงผลิตครูมืออาชีพดานชีววิทยา
พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรูในเนื้อหาวิชาชีววิทยา สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูวิชาชีววิทยา
2) มีทักษะและเทคนิควิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร สามารถแกปญหาเพื่อนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตสํานึกในความเปนไท
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 160 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
1.3 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ดาน
124
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
56
หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน
6
หนวยกิต
2.1.2 วิชาบังคับ
34
หนวยกิต
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา
16
หนวยกิต
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
68
หนวยกิต
1) บังคับ
58
หนวยกิต
ก. เอกบังคับ
40
หนวยกิต
ข. เอกเลือก
18
หนวยกิต
2) การสอนวิชาเอก
6
หนวยกิต
3) วิชาเลือกการสอนวิชาเอก
4
หนวยกิต
3) หมวดเลือกเสรี
6
หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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หนา 1

1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12
หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
2500115
วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุมกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
124 หนวยกิต
มีจํานวน 134 หนวยกิต ประกอบดวย วิชาชีพครู และวิชาเอก
2.1) วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
1541503
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
1553513
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
2.1.2) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011101
ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
1011504
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
1023102
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
1023401
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
1032105
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
1042105
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
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1043423
1051104
1051107
1051106
1061104
1063305
4081410
1002501
1002502
1004502
1005502

1500108
4021120
4022506
4022507
4031101

Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
จิตวิทยาใหคาปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ผูกํากับลูกเสือ และเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2
2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอก
(1) วิชาบังคับ
(1.1) เอกบังคับ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
ชีววิทยา 1
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3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
1(0-2)
16
หนวยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)

68
58
40

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

4031102
4031103
4031104
4031301
4031309
4032201
4032401
4032606
4032607
4033101
4034905
4032101
4032302
4032602
4032604
4032605
4033102
4033103

Biology
ชีววิทยา 2
Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biological Laboratory 2
สัตววิทยา
Zoology
ฟสิกสพนื้ ฐาน
Fundamental Physics
พฤกษศาสตร
Botany
พันธุศาสตร
Genetics
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiological Laboratory
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
นิเวศวิทยา
Ecology
สถิติทางชีววิทยา
Statistics for Biology
(1.2) เอกเลือก
สรีรวิทยาทั่วไป
General Physiology
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
Introduction to Marine Science
วิทยาสาหราย
Phycology
วิทยาเห็ดรา
Mycology
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
Evolution of Life
อนุกรมวิธาน
Taxonomy
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3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
18

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

หนา 4

4033104
4033201
4033202
4033601
4033604
4034108
4034109
4034201
4034208
4034209
4034502
4034605
4034609

4032102
4032202

4033802
4034113

ชีววิทยาของเซลล
Cell Biology
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช
Plant Morphology and Anatomy
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Introduction to Biotechnology
วิทยาแบคทีเรีย
Bacteriology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biological Diversity
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
โครงการวิจัยทางชีววิทยาศึกษา
Research Project on Biological Education
สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา
Seminar on Biological Education
เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Technique
จุลินทรียอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Industrial Microbiology

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)
2(2-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)

(2) วิชาการสอนวิชาเอก
10
หนวยกิต
(2.1) บังคับ
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 1
3(2-2)
Biological Learning Management for Secondary Education 1
การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2
3(2-2)
Biological Learning Management for Secondary Education 2
(2.2) เลือก
4 หนวยกิต
การวิเคราะหเนื้อหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
2(1-2)
Biological Content Analysis for Secondary Education
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูชีววิทยา
2(2-2)
Innovation and Technology for Biological Learning
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4034207

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูชีววิทยา
Activities for Biological Learning Enhancement

2(2-2)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคั ญของภาษาไทย การใชภ าษาไทยในการสื่ อความหมายอยา งถูก ต อง และ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ
การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควา ทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
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 การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษา ที่มีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม
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 การมีจิตสํานึกหรือความ
ตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการ
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แสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง
เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูส ังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั มพั น ธ และการบู ร ณาการของสั งคมไทยและสัง คมโลก ทางดา นสังคมวัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ
การผสมผสาน การกลื นกลาย ความร วมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนูญที่ เ กี่ย วกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เช น พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของ
ชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของ
มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและชีววิทยา การ
คิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
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Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย
ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
1541503
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษาและวั ฒ นธรรมไทยกั บการดํ าเนิ น ชี วิต และพัฒ นาวิ ช าชีพ ครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอภาษาไทย วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ หลักการ
และฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย การคิดอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาการสอนและ
การสื่อความหมาย ทักษะการจับ ใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจสาร หลักการพูดใน
โอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน การเขียน
รายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting lessons
in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new vocabulary, explaining
and demonstrating, using classroom language, eliciting questions and answers, and giving
compliments. Exploring cultures in the native English-speaking countries and ASEAN countries.
Developing communicative competence with emphasis on interpersonal and presentational
communication aiming at becoming effective communicators in teaching profession.
2.1.2) วิชาบังคับ
1011101

34

หนวยกิต
3(3-0)

ความเปนครู
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณความ
เปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา
และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู อย างต อเนื่ อง มี ความรอบรูในเนื้อหาวิ ช าที่ส อนและกลยุ ทธการสอนเพื่อวิ เคราะห
สั ง เคราะห สร า งสรรค สิ่ ง ใหม ๆ ได การแสวงหาและเลื อ กใช ข อ มู ล ข า วสารความรู เ พื่ อ ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
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ครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวาครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
1011504

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และการ
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย
การศึ ก ษา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อง การประยุ ก ต ใช เ พื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา และการวิเ คราะหเ กี่ ย วกั บ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1023102

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร
รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสํ าคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนรู เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุม สาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรี ยนรวม การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ฝ ก
ปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรูใหเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประเมิน ปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1042105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
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หลั กการ แนวคิ ดเกี่ย วกั บการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมิน ผลการ
เรี ย นรู การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การประเมิน ภาคปฏิบั ติ การประเมิน จากแฟมสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน แนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและ
การเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู
การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
1043423
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การ
วิ เคราะห ป ญหาการเรี ยนรู การค นคว า การศึก ษางานวิจัย ในการพั ฒ นากระบวนการจัดการเรี ยนรู การใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและ
วิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
1051104

จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิต วิ ทยาพั ฒ นาการผู เ รีย นในแตล ะระดับชั้น และวัย ของผูเรีย น การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบการเรีย นรู
ของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู การ
พัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
สําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107

จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและแนะแนวใน
สถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการใหคําปรึกษา การให
คําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการใหคําปรึกษาดานการศึกษา
และสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนว
และการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1051106
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริมการมี
จิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิ บัติงาน คุณลักษณะของผูมีจิต
สาธารณะที่ เ หมาะสมกั บ วัย และวุ ฒิภ าวะของผูเรีย น การวัดและการประเมิน จิตลักษณะและทักษะการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสาเขา
รวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
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1061104

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู แนวคิด หลักการ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรี ยน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทของครู และผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฝ กปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ตามมาตรฐาน
การศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4081410

ผูกํากับลูกเสือ และเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
1(0-2)
Basic Unit Leader Training Course B.T.C.
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก ประวัติ
โครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรมลูกเสือ
และเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
1002501

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของ
สถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกตปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับ
การวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1002502

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอนในสถานศึกษาที่
เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ
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การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนทัง้ ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case
study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิ บั ติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูร ณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและ
ครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การปฏิบัติงานครูในดาน
ตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมที่
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครง
รางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุป สรรค ขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิ บัติ การสอนวิ ช าเฉพาะดานในสถานศึกษาที่เปน เครือขายฝกประสบการณวิช าชีพ
(ตอเนือ่ ง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน
การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
2) กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1) วิชาแกน
(1) บังคับ
1500108

(1.1) เอกบังคับ

58

68
หนวยกิต
หนวยกิต
40
หนวยกิต
3(3-0)

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
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
4021120

เคมีพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Chemistry
หลั ก เคมี เ บื้ อ งต น การจํ า แนกสาร สมบั ติ ข องธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย
สารแขวนลอย ระบบเปด ระบบปด กฎอนุรักษพลังงาน กฎสวนประกอบจํากัด อะตอม โครงสรางอะตอม
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ตารางธาตุ โมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของสาร ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี
กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร ชนิด สมบัติ และประโยชนของออกไซด ปฏิบัติการที่สอดคลองกับภาคบรรยาย
4022506

ชีวเคมี
3(2-3)
Biochemistry
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
การใชสารละลายบัฟเฟอรในทางชีวเคมี การทดสอบและเทคนิคการแยกสาร
จลนศาสตรของเอนไซม การศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

ชีวโมเลกุล

4031101

ชีววิทยา 1
3(3-0)
Biology 1
หลักเกณฑทางชีววิทยา สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต การ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญเติบโต วิวัฒนาการตลอดจนการจําแนกประเภท
ของสิ่งมีชีวิต
4031102

ชีววิทยา 2
3(3-0)
Biology 2
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล การขนสงและ
การคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรมและการปรับตัวสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4031103

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท ลิพิต โปรตีน กรดนิวคลีอิก วิตามิน การใช
กลองจุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจําแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต
4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3)
Biological Laboratory 2
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เชน การแพร ออสโมซีส เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง
การหายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของระบบตาง ๆ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4031301

สัตววิทยา
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3(2-3)
หนา 14

Zoology
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา กาย
วิภาคสรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บตัวอยาง
สัตว
4031309

ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนทีข่ องวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต
งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารดิคีเมเดส ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความ
รอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช
4032201

พฤกษศาสตร
3(2-3)
Botany
ชี ว วิ ท ยาของพื ช เซลล เนื้อเยื่อ สั ณฐานวิท ยา กายวิภ าคของพืช มีดอก สรีร วิทยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอยางพืช
4032401

พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ จีนและโครโมโซม การ
จําลองของสารพันธุกรรม จีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลอัลลีล การควบคุมของ
จี น เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ ความแปรปรวนของลู ก ผสม การกลายระดั บ จี น และระดั บโครโมโซม พั น ธุ
วิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส
4032606

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3)
Microbiological Laboratory
วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารสําหรับ
เลี้ยงจุลินทรีย เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัยจุลินทรียเบื้องตน การศึกษา
ผลของสารปฏิชีวนะตอการเติบโตของจุลินทรีย การวิเคราะหคุณภาพของน้ําโดยใชแบคทีเรีย
4032607

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0)
General Microbiology
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรีย บเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตอ
อาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม
4033101

นิเวศวิทยา
Ecology
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ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร ประชากร
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
4034905

สถิติทางชีววิทยา
3(3-0)
Statistics for Biology
การศึ ก ษาข อ มู ล และตั ว อย า งข อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยา การหาสถิ ติ มู ล ฐานเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล
อัตราสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติตางๆ การทดสอบไคกําลังสอง สหสัมพันธ
ความถดถอยเชิงเสน และการวิเคราะหความแปรปรวน เปนตน รวมถึงการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ
ทางชีววิทยา
(1.2) เอกเลือก
17
หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
4032101
สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-3)
General Physiology
ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตาง ๆ ที่สําคัญ เชน การสังเคราะห
แสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ความสมดุลของน้ําและเกลือแร กลไกการประสานงานและควบคุม
การทํางานของระบบตาง ๆ
4032302

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
3(2-3)
Invertebrate Zoology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การจําแนกประเภทตั้ งแตโพรโทซัว จนถึง
โพรโทคอรเดต ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม
4032602

วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Marine Science
ขอบเขตของวิทยาศาสตรทางทะเล อันไดแก สมุทรศาสตร เคมีสกายะสมุทรศาสตรธรณี
และสมุทรชีววิทยา รวมทั้งความสัมพันธของแขนงวิชาตางๆ ที่มีตอกัน นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตในทะเลดวย
4032604

วิทยาสาหราย
3(2-3)
Phycology
โครงสร า ง สรี ร วิ ท ยา วั ฏ จั ก รชี วิ ต อนุ ก รมวิ ธ าน บทบาททางนิ เ วศวิ ท ยา วิ วั ฒ นาการ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย การเก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุบริสุทธิ์ การศึกษา
ภาคสนาม การประเมินคุณภาพแหลงน้ําโดยใชสาหรายบงชี้
4032605

วิทยาเห็ดรา
3(2-3)
Mycology
โครงสร า ง สรี ร วิ ท ยา วั ฏ จั ก รชี วิ ต อนุ ก รมวิ ธ าน บทบาททางนิ เ วศวิ ท ยา วิ วั ฒ นาการ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความสําคัญของราตอสิ่งมีชีวิตอื่น การศึกษาภาคสนาม
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4033102

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3(2-3)
Evolution of Life
แนวคิดและทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานเชิงวิวัฒนาการ การกําเนิดสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4033103

อนุกรมวิธาน
3(2-3)
Taxonomy
แนวคิดเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน หลักการจําแนก ตั้งชื่อ และระบุชื่อสิ่งมีชีวิต หลักการสรางได
โคโทมัสคีย ระบบการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต หลักการรวบรวมและเก็บตัวอยาง
4033104

ชีววิทยาของเซลล
3(2-3)
Cell Biology
แนวคิดเกี่ยวกับเซลล กําเนิดและวิวัฒนาการของเซลล โครงสรางที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ของเซลล วัฏจักรและการแบงเซลล การเสื่อมสภาพของเซลล
4033201

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช
3(2-3)
Plant Morphology and Anatomy
สวนประกอบตาง ๆ ของเซลลพืช ระบบเนื้อเยื่อ ชนิด ลักษณะ รูปรางและความสัมพันธ
เนื้อเยื่อชนิดตางๆ ชนิดและรูปรางของเซลลที่เปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อพืช รูปราง และการเจริญเติบโต
ของสวนตาง ๆ ของพืช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
4033601

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Biotechnology
เซลลและกระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว
และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยาการ
4033604

วิทยาแบคทีเรีย
3(2-3)
Bacteriology
ชี ว วิ ท ยาของแบคที เ รี ย สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา ชี ว เคมี อนุ ก รมวิ ธ าน การเพาะเลี้ ย ง
แบคทีเรียที่สําคัญทางดานเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม
4034108
ชีววิทยาของมลพิษ
2(1-3)
Pollution Biology
ชนิ ด แหล งกํ า เนิ ด และลั กษณะป ญ หา สาเหตุ ผลกระทบของสิ่ง แวดล อ มที่ เ ป น พิ ษ ต อ
สิ่งมีชีวิตและการจัดการมลพิษ
4034109

ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biological Diversity
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ความหลากหลายของชนิด พันธุกรรม และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต การประยุกตใชเทคนิค
ทางโครโมโซมและลายพิมพดีเอ็นเอ ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
4034201

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3)
Plant Tissue Culture
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใชอาหารสังเคราะห และฮอรโมนใน
สภาวะปลอดเชื้อ การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชในการขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช การเก็บ
รักษา
4034502

เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3)
Biological technique
เทคนิคการใชกลองจุลทรรศน เทคนิคการเก็บรักษาตัวอยาง เทคนิคในการปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางชีววิทยา และเทคนิคประยุกตทางชีววิทยาที่ทันสมัย
4034208
ผลการวิจัย

โครงการวิจัยทางชีววิทยาศึกษา
3(2-3)
Research Project on Biological Education
ทําการวิจัยทางชีววิทยา ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขียนรายงาน

4034209

สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา
2(2-0)
Seminar on Biological Education
หลักการสัมมนา การนําเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวขอเรื่องตาง ๆ จาก
บทความและวารสารทางวิชาการดานชีววิทยา
4034605

จุลินทรียอุตสาหกรรม
3(2-3)
Industrial Microbiology
จุลิ น ทรี ย ที่มีความสํ าคั ญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรั กษาสายพัน ธุ
กระบวนการหมัก (Fermentation processes) กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆที่ใช จุลินทรีย
การศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
4034609

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3)
Food Microbiology
จุลินทรียกับอาหาร จุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสีย เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรียใน
อาหาร องคประกอบของอาหารที่มีผลตอการเจริญของจุลิ นทรีย และลักษณะการเนาเสีย การเนาเสียของ
อาหารประเภทตาง ๆ การสุมตัวอยาง วิธีการตรวจหาจุลินทรียในอาหาร น้ํานม ผลิตภัณฑนม มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา วิธีปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหารทางจุ ลชีววิทยา วิธีปองกัน
และกําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหาร การศึกษาภาคสนาม
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2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก
10
หนวยกิต
รายวิชาบังคับ
6
หนวยกิต
4032102
การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 1
3(2-2)
Biological Learning Management for Secondary Education 1
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรูชีววิทยา ขั้น
พื้นฐานชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อีกทั้งวิเคราะหสาระของหลักสูตรชีววิทยา แบบเรียน คูมือครูชีววิทยา
ปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู แบบฝกเสริมทักษะ เครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เครื่องมือวัด เจตคติ เครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางชีววิทยา
4032202

การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2
3(3-0)
Biological Learning Management for Secondary Education 2
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรูชีววิทยา ขั้น
พื้นฐานชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งวิเคราะหสาระของหลักสูตรชีววิทยา แบบเรียน คูมือครูชีววิทยา
ปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู แบบฝกเสริมทักษะ เครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เครื่องมือวัด เจตคติ เครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางชีววิทยา
รายวิชาเลือก
4
หนวยกิต
4033802
การวิเคราะหเนื้อหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
2(1-2)
Biological Content Analysis for Secondary Education
วิเคราะหสาระของหลักสูตรชีววิทยาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนวิเคราะห
พัฒนาการและการเชื่อมโยงของมโนมติและการประยุกต พรอมปฏิบัติจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรูชีววิทยาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
4034113

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูชีววิทยา
2(2-2)
Innovation and Technology for Biological Learning
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการเรียนรูชีววิทยาโดยเฉพาะสื่อ
ทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ และการจัดประสบการณทางดานชีววิทยาโดยใชสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
และการจัดทําสื่ อการเรียนรูทางดานชี ววิทยาสําหรับใชในการเรีย นรูในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้น
มัธยมศึกษา
4034207

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูชีววิทยา
2(2-2)
Activities for Biological Learning Enhancement
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีมาใชในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ชีววิทยา
และการจัดประสบการณทางดานชีววิทยาโดยใชสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา และการจัดทําสื่อการเรียนรู
ทางดานชีววิทยาสําหรับใชในการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นมัธยมศึกษา
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไม เป นรายวิ ชาที่ กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
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