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ปรัชญา
มุงผลิตครูมืออาชีพดานชีววิทยา พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรูในเนื้อหาวิชาชีววิทยา สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูวิชาชีววิทยา
2) มีทักษะและเทคนิควิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร สามารถแกปญหาเพ่ือนําความรูท่ี

ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมท้ังมีจิตสํานึกในความเปนไท

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 160 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)
Thai Language for Communication

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language and Culture

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 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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Educational Measurement and Evaluation
1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)

Educational Research
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(1-2)

Psychology for Teachers
1051107 จิตวิทยาใหคาปรึกษาและแนะแนว 2(1-2)

Counseling Psychology and Guidance
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(1-2)

Public Spirit Formulation
1061104 การจัดการชั้นเรียน 2(2-0)

Classroom Management
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0)

Educational Quality Assurance
4081410 ผูกํากับลูกเสือ และเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน 1(0-2)

Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 2(90)
Practicum 1

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 2(90)
Practicum 2

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School Internship 1

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)
School Internship 2

2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอก 68 หนวยกติ

(1) วิชาบังคับ 58 หนวยกิต
(1.1) เอกบังคับ 40 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

4021120 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-3)
Fundamental Chemistry

4022506 ชีวเคมี 3(3-0)
Biochemistry

4022507 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3)
Biochemistry Laboratory

4031101 ชีววิทยา 1 3(3-0)
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Biology
4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0)

Biology 2
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3)

Biological Laboratory 1
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3)

Biological Laboratory 2
4031301 สัตววิทยา 3(2-3)

Zoology
4031309 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-3)

Fundamental Physics
4032201 พฤกษศาสตร 3(2-3)

Botany
4032401 พันธุศาสตร 3(2-3)

Genetics
4032606 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3)

Microbiological Laboratory
4032607 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0)

General Microbiology
4033101 นิเวศวิทยา 3(2-3)

Ecology
4034905 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0)

Statistics for Biology
(1.2) เอกเลือก 18 หนวยกิต

4032101 สรีรวิทยาท่ัวไป 3(2-3)
General Physiology

4032302 สัตวไมมีกระดกูสันหลัง 3(2-3)
Invertebrate Zoology

4032602 วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน 3(2-3)
Introduction to Marine Science

4032604 วิทยาสาหราย 3(2-3)
Phycology

4032605 วิทยาเห็ดรา 3(2-3)
Mycology

4033102 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 3(3-0)
Evolution of Life

4033103 อนุกรมวิธาน 3(2-3)
Taxonomy
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4033104 ชีววิทยาของเซลล 3(2-3)
Cell Biology

4033201 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3)
Plant Morphology and Anatomy

4033202 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3)
Plant Physiology

4033601 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน 3(2-3)
Introduction to Biotechnology

4033604 วิทยาแบคทีเรีย 3(2-3)
Bacteriology

4034108 ชีววิทยาของมลพิษ 2(1-3)
Pollution Biology

4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3)
Biological Diversity

4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3)
Plant Tissue Culture

4034208 โครงการวิจัยทางชีววิทยาศึกษา 3(2-3)
Research Project on Biological Education

4034209 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา 2(2-0)
Seminar on Biological Education

4034502 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3)
Biological Technique

4034605 จุลินทรียอุตสาหกรรม 3(2-3)
Industrial Microbiology

4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3)
Industrial Microbiology

(2) วิชาการสอนวิชาเอก 10 หนวยกติ
(2.1) บังคับ 6 หนวยกิต

4032102 การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 1 3(2-2)
Biological Learning Management for Secondary Education 1

4032202 การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2 3(2-2)
Biological Learning Management for Secondary Education 2

(2.2) เลือก 4 หนวยกิต
4033802 การวิเคราะหเนื้อหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2(1-2)

Biological Content Analysis for Secondary Education
4034113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูชีววิทยา 2(2-2)

Innovation and Technology for Biological Learning
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4034207 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูชีววิทยา 2(2-2)
Activities for Biological Learning  Enhancement

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตอง และ

เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ 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 ท่ีมีตอกัน

อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ

1.2) กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความ
ตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน

ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถในการ
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แสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง
เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ
การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบตอ

ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของ
ชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ ของ

มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและชีววิทยา การ
คิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
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Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย
ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

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
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู

อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ หลักการ
และฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย  การคิดอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาการสอนและ
การสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจสาร หลักการพูดใน
โอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน 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 34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู 3(3-0)

Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณความ

เปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา
และพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือวิเคราะห
สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรู เ พ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
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ครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะ
และเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวาครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

1011504 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0)
Philosophy of Education
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน กฎหมาย
การศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะหเก่ียวกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร

รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร

1023401 การจัดการเรียนรู 3(2-2)
Learning Management

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู ฝก
ปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณ
จําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย
และระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประเมิน ปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
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หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟมสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน  แนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและ
การเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู
การสอบภาคปฏิบัติ  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)

Educational Research
หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย การ

วิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การอานและ
วิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู 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 เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการใหคําปรึกษา การให
คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการใหคําปรึกษาดานการศึกษา
และสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนว
และการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(1-2)

Public Spirit Formulation
ความสําคัญ  ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการมี

จิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของผูมีจิต
สาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะการ
ปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสาเขา
รวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ
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1061104 การจัดการช้ันเรียน 2(2-0)
Classroom Management

สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด  หลักการ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ
การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0)
Educational Quality Assurance

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4081410 ผูกํากับลูกเสือ และเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน 1(0-2)
Basic Unit Leader Training Course B.T.C.

หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก ประวัติ
โครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี  หลักสูตรและแนวการฝกอบรมลูกเสือ
และเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน

2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 16 หนวยกิต

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของ
สถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การสังเกตปญหาของผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับ
การวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอ
ผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอนในสถานศึกษาท่ี
เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและ
ครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ
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การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case
study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School Internship 1

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและ
ครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การปฏิบัติงานครูในดาน
ตาง ๆ  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมท่ี
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครง
รางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)
School Internship 2

การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
(ตอเนือ่ง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน
การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะหปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

2) กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1) วิชาแกน 68 หนวยกติ
(1) บังคับ 58 หนวยกิต

(1.1) เอกบังคับ 40 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

4021120 เคมีพื้นฐาน 3(2-3)
Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ 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 ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับภาคบรรยาย

4022506 ชีวเคมี 3(2-3)
Biochemistry
โครงสรางหนาท่ี และปฏิกิริยาของชีวโมเลกุล เอนไซม ฮอรโมน และกระบวนการ

เมแทบอลิซึม ชีวสังเคราะหโปรตีนและกรดนิวคลิอิก

4022507 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3)
Biochemistry Laboratory
การใชสารละลายบัฟเฟอรในทางชีวเคมี  การทดสอบและเทคนิคการแยกสาร ชีวโมเลกุล

จลนศาสตรของเอนไซม  การศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

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 3(2-3)
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Zoology
ชีววิทยาของสัตว  เซลล  เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา กาย

วิภาคสรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บตัวอยาง
สัตว

4031309 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนท่ีของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนต

งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารดิคีเมเดส ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความ
รอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช

4032201 พฤกษศาสตร 3(2-3)
Botany
ชีววิทยาของพืช เซลล เนื้อเยื่อ   สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก  สรีรวิทยา

นิเวศวิทยาของพืช   วิวัฒนาการ   การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอยางพืช

4032401 พันธุศาสตร 3(2-3)
Genetics
ผลลัพธท่ีเกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ จีนและโครโมโซม การ

จําลองของสารพันธุกรรม จีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลอัลลีล การควบคุมของ
จีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม พันธุ
วิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส

4032606 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3)
Microbiological Laboratory
วิธีใชกลองจุลทรรศนเพ่ือศึกษาจุลินทรีย  เทคนิคการทําปลอดเชื้อ  การเตรียมอาหารสําหรับ

เลี้ยงจุลินทรีย  เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์  การทดลองทางชีวเคมี  การวินิจฉัยจุลินทรียเบื้องตน การศึกษา
ผลของสารปฏิชีวนะตอการเติบโตของจุลินทรีย  การวิเคราะหคุณภาพของน้ําโดยใชแบคทีเรีย

4032607 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0)
General Microbiology
ความรูพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก

ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตอ
อาหาร น้ํา  ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน  การศึกษาภาคสนาม

4033101 นิเวศวิทยา 3(2-3)
Ecology
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ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร ประชากร
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  การกระจาย การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

4034905 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0)
Statistics for Biology
การศึกษาขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา    การหาสถิติมูลฐานเก่ียวกับขอมูล

อัตราสวนและความนาจะเปน  การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติตางๆ การทดสอบไคกําลังสอง สหสัมพันธ
ความถดถอยเชิงเสน    และการวิเคราะหความแปรปรวน  เปนตน  รวมถึงการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ
ทางชีววิทยา

(1.2) เอกเลือก 17 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้

4032101 สรีรวิทยาท่ัวไป 3(2-3)
General Physiology
ความรูพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตาง ๆ ท่ีสําคัญ เชน การสังเคราะห

แสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ความสมดุลของน้ําและเกลือแร กลไกการประสานงานและควบคุม
การทํางานของระบบตาง ๆ

4032302 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 3(2-3)
Invertebrate Zoology
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  การจําแนกประเภทตั้งแตโพรโทซัว จนถึง

โพรโทคอรเดต ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม

4032602 วิทยาศาสตรทางทะเลเบ้ืองตน 3(2-3)
Introduction to Marine Science
ขอบเขตของวิทยาศาสตรทางทะเล อันไดแก สมุทรศาสตร เคมีสกายะสมุทรศาสตรธรณี

และสมุทรชีววิทยา รวมท้ังความสัมพันธของแขนงวิชาตางๆ ท่ีมีตอกัน  นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตในทะเลดวย

4032604 วิทยาสาหราย 3(2-3)
Phycology
โครงสราง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหราย การเก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุบริสุทธิ์ การศึกษา
ภาคสนาม การประเมินคุณภาพแหลงน้ําโดยใชสาหรายบงชี้

4032605 วิทยาเห็ดรา 3(2-3)
Mycology
โครงสราง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความสําคัญของราตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน 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

แนวคิดเก่ียวกับอนุกรมวิธาน หลักการจําแนก ตั้งชื่อ และระบุชื่อสิ่งมีชีวิต หลักการสรางได
โคโทมัสคีย ระบบการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต หลักการรวบรวมและเก็บตัวอยาง

4033104 ชีววิทยาของเซลล 3(2-3)
Cell Biology
แนวคิดเก่ียวกับเซลล กําเนิดและวิวัฒนาการของเซลล โครงสรางท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

ของเซลล วัฏจักรและการแบงเซลล การเสื่อมสภาพของเซลล

4033201 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช 3(2-3)
Plant Morphology and Anatomy
สวนประกอบตาง ๆ ของเซลลพืช ระบบเนื้อเยื่อ ชนิด ลักษณะ รูปรางและความสัมพันธ

เนื้อเยื่อชนิดตางๆ ชนิดและรูปรางของเซลลท่ีเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อพืช  รูปราง และการเจริญเติบโต
ของสวนตาง ๆ ของพืช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด

4033601 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 3(2-3)
Introduction to Biotechnology
เซลลและกระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว
และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยาการ

4033604 วิทยาแบคทีเรีย 3(2-3)
Bacteriology
ชีววิทยาของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี อนุกรมวิธาน การเพาะเลี้ยง

แบคทีเรียท่ีสําคัญทางดานเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม
4034108 ชีววิทยาของมลพิษ 2(1-3)

Pollution Biology
ชนิด แหลงกําเนิด และลักษณะปญหา สาเหตุ ผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษตอ

สิ่งมีชีวิตและการจัดการมลพิษ

4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3)
Biological Diversity
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ความหลากหลายของชนิด พันธุกรรม และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต การประยุกตใชเทคนิค
ทางโครโมโซมและลายพิมพดีเอ็นเอ ในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 3(2-3)
Plant Tissue Culture
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใชอาหารสังเคราะห และฮอรโมนใน

สภาวะปลอดเชื้อ การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชในการขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช การเก็บ
รักษา

4034502 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3)
Biological technique
เทคนิคการใชกลองจุลทรรศน เทคนิคการเก็บรักษาตัวอยาง เทคนิคในการปฏิบัติการพ้ืนฐาน

ทางชีววิทยา และเทคนิคประยุกตทางชีววิทยาท่ีทันสมัย

4034208 โครงการวิจัยทางชีววิทยาศึกษา 3(2-3)
Research Project on Biological Education
ทําการวิจัยทางชีววิทยา ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขียนรายงาน

ผลการวิจัย

4034209 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา 2(2-0)
Seminar on Biological Education
หลักการสัมมนา การนําเสนอผลงานวิชาการและอภิปรายในหัวขอเรื่องตาง ๆ จาก

บทความและวารสารทางวิชาการดานชีววิทยา

4034605 จุลินทรียอุตสาหกรรม 3(2-3)
Industrial Microbiology
จุลินทรียท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรักษาสายพันธุ

กระบวนการหมัก (Fermentation processes) กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆท่ีใช จุลินทรีย
การศึกษานอกสถานท่ีเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3)
Food Microbiology
จุลินทรียกับอาหาร จุลินทรียท่ีกอใหเกิดการเนาเสีย เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรียใน

อาหาร  องคประกอบของอาหารท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย และลักษณะการเนาเสีย การเนาเสียของ
อาหารประเภทตาง ๆ การสุมตัวอยาง วิธีการตรวจหาจุลินทรียในอาหาร น้ํานม ผลิตภัณฑนม มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา วิธีปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีปองกัน
และกําจดัจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหาร การศึกษาภาคสนาม



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หนา 19

2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 10 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต

4032102 การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 1 3(2-2)
Biological Learning Management for Secondary Education 1
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรูชีววิทยา ข้ัน

พ้ืนฐานชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อีกท้ังวิเคราะหสาระของหลักสูตรชีววิทยา แบบเรียน คูมือครูชีววิทยา
ปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  แบบฝกเสริมทักษะ เครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เครื่องมือวัด เจตคติ  เครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางชีววิทยา

4032202 การจัดการเรียนรูชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2 3(3-0)
Biological Learning Management for Secondary Education 2
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรูชีววิทยา ข้ัน

พ้ืนฐานชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกท้ังวิเคราะหสาระของหลักสูตรชีววิทยา แบบเรียน คูมือครูชีววิทยา
ปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนรู  แบบฝกเสริมทักษะ เครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เครื่องมือวัด เจตคติ  เครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทางชีววิทยา

รายวิชาเลือก 4 หนวยกิต
4033802 การวิเคราะหเนื้อหาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2(1-2)

Biological Content Analysis for Secondary Education
วิเคราะหสาระของหลักสูตรชีววิทยาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนวิเคราะห

พัฒนาการและการเชื่อมโยงของมโนมติและการประยุกต  พรอมปฏิบัติจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนรูชีววิทยาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

4034113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูชีววิทยา 2(2-2)
Innovation and Technology for Biological Learning
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรม  เทคโนโลยี สื่อการเรียนรูชีววิทยาโดยเฉพาะสื่อ

ทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ และการจัดประสบการณทางดานชีววิทยาโดยใชสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
และการจัดทําสื่อการเรียนรูทางดานชีววิทยาสําหรับใชในการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้น
มัธยมศึกษา

4034207 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูชีววิทยา 2(2-2)
Activities for Biological Learning  Enhancement
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีมาใชในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูชีววิทยา

และการจัดประสบการณทางดานชีววิทยาโดยใชสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษา และการจัดทําสื่อการเรียนรู
ทางดานชีววิทยาสําหรับใชในการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นมัธยมศึกษา
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปนรายวิชาในสาขา
วิชาเอก
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