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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
1. ชื่ อหลักสู ตร

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ.(ชีววิทยา)
B.S.(Biology)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์

4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชี ววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็ นหลักสู ตรที่
ยึดหลักมาตรฐานวิช าการและวิชาชี พระดับอุ ดมศึกษา มุ่งผลิ ตบัณฑิ ตเพื่ อสนองความต้องการของชุ มชน
โดยสามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เป็ นนักวิท ยาศาสตร์ นัก วิจยั ตลอดจนประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว รวมทั้งเป็ นผูม้ ี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถด้านชี ววิทยา อันเป็ นพื้นฐานสําคัญด้านวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
4.2.2 เพื่อให้มีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของวงการอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีววิทยาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
4.2.3 เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถวิ จ ัย ทางด้า นชี ว วิ ท ยา โดยเฉพาะในด้า นที่ ส ามารถนํา ไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนได้
4.2.4 เพื่อให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4.2.5 เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้

5. กําหนดการเปิ ดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. ระบบการศึกษา

8.1 การจัดการศึกษา
การจัด การศึ ก ษาใช้ ร ะบบการศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค โดยหนึ่ งปี การศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2
ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาหนึ่ งภาคการศึ ก ษาปกติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ ทั้ง นี้ อาจจะมี
ภาคฤดู ร้อนได้ โดยมี ระยะเวลาและจํานวนหน่ วยกิ ตที่ มี สั ดส่ วนเที ยบเคี ยงกันได้ก ับ ภาคการศึก ษาปกติ
ช่วงการศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เวลาบรรยาย หรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่า 15 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

9. ระยะเวลาการศึกษา

สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกิน 12 ปี การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรี ยน
ของนักศึกษาประเภทอื่น

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา
และปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548

11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา

การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
11.1 การวัดผลการศึกษา
ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ เป็ น 2 ระบบดังนี้
11.1.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน
11.1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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16. งบประมาณ

16.1 การเสนอขอตั้งงบประมาณ

ปี งบประมาณ
2549
2550
2551
2552
2553

ประเภทงบประมาณ

งบแผ่ นดิน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ (บาท)

747,600
1,495,200
2,242,800
2,990,400
2,990,400

662,960
1,325,920
1,988,880
2,651,840
2,651,840

16.2 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ค่ าใช้ จ่ายรายหัว/คน/ปี (บาท)
ประเภทนักศึกษา
2549
2550
2551
2552
ภาคปกติ
35,264
35,264
35,264
35,264

17. หลักสู ตร

รวม (บาท)
1,410,560
2,821,120
4,231,680
5,642,240
5,642,240

2553
35,264

หมายเหตุ

17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
139 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ระดับปริ ญญาตรี มีสัดส่ วนจํานวนหน่วยกิตแยก
ตามหมวดวิชา และกลุ่มวิชา ดังนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลื อกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิ ต และเลื อกเรี ยนกลุ่มวิชาใด
กลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
103 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
34 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
62 หน่วยกิต
17.2.2.2.1 วิชาบังคับร่ วม
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
26 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนแขนงวิชาชีววิทยา หรื อ แขนงวิชาจุลชีววิทยา
17.2.2.2.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
12 หน่วยกิต
17.2.2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
24 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
รวม
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
139 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้ เรียน
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
9 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
9 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500108
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1500109
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
1500110
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1500111
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
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รหัสวิชา
1500112

ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
1500114
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
1500115
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
1500116
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ให้ เรียน
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000104
สุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
2000105
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
2500106
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
2500107
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
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รหัสวิชา
2500108

ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
17.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
ให้ เรียน
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000111
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
4000112
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
4000113
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
ข้ อกําหนดทัว่ ไป นักศึกษาทุกสาขาให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่ า 103 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
34 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500117
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
1500118
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
4011309
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Physics
4021105
เคมีพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
4021106
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
4021107
เคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
4021108
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
4021109
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
4021110
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biochemistry Laboratory
4022601
เคมีวเิ คราะห์ 1
3(3-0-6)
Analytical Chemistry 1
4022602
ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะห์ 1
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory 1
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
4091401
แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
4092401
แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
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รหัสวิชา
4031301
4032201
4032401
4032601
4033101
4033104
4033902
4034901
4034905
4034906

รหัสวิชา
4032101
4033103

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
17.3.2.2.1 วิชาบังคับร่ วม
ทุกแขนงวิชาต้ องเรียน
ชื่ อรายวิชา
สัตววิทยา
Zoology
พฤกษศาสตร์
Botany
พันธุ ศาสตร์
Genetics
จุลชีววิทยา
Microbiology
นิเวศวิทยา
Ecology
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
สัมมนาชีววิทยา 1
Seminar in Biology 1
โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
Research Project in Biology
สถิติทางชีววิทยา
Statistic for Biology
สัมมนาชีววิทยา 2
Seminar in Biology 2
ให้ เลือกเรียนแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชาเดียว
17.3.2.2.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาชี ววิทยา
ชื่ อรายวิชา
สรี รวิทยาทัว่ ไป
General Physiology
อนุกรมวิธาน
Taxonomy

62 หน่ วยกิต
26 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

12 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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รหัสวิชา
4033601
4034201

รหัสวิชา
4032603
4033605
4033606
4034401

รหัสวิชา
4032302
4033105
4033106
4033107
4033202
4033204
4033205

ชื่ อรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnology
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
Plant Tissue Culture
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาจุลชี ววิทยา
ชื่ อรายวิชา
สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
Microbial Physiology
การจัดจําแนกแบคทีเรี ย
Determinative Bacteriology
จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
Environmental Microbiology
พันธุ ศาสตร์ ของจุลินทรี ย ์
Microbial Genetics
17.3.2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาชี ววิทยา
ชื่ อรายวิชา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate
ชีววิทยาของการเจริ ญ
Developmental Biology
เทคโนโลยีเซลล์สัตว์
Animal Cell Technology
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเซลล์สตั ว์
Animal Cell Technology Laboratory
สรี รวิทยาของพืช
Plant Physiology
สัณฐานวิทยาของพืชไม่มีท่อลําเลียง
Morphology of Non - Vascular Plant
สัณฐานวิทยาของพืชมีท่อลําเลียง
Morphology of Vascular Plant

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
12 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
24 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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รหัสวิชา
4033206
4033301
4033403
4034205
4034301
4034307
4034402
4034501
4034701

รหัสวิชา
4032607
4033604
4033607
4034104
4034112

ชื่ อรายวิชา
กายวิภาคศาสตร์ ของพืช
Plant Anatomy
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
พันธุ ศาสตร์ ของเซลล์
Cytogenetics
การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น
Survey and Collection Local Plants
สรี รวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
การเก็บตัวอย่างสัตว์
Animal Museum Collection
พันธุ วศิ วกรรม
Genetic Engineering
ไมโครเทคนิค
Microtechnique
หัวข้อเลือกสรรทางชี ววิทยา
Selected Topics in Biology
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาจุลชี ววิทยา
ชื่ อรายวิชา
การใช้เครื่ องมือทางจุลชีววิทยา
Instrumental Methods in Microbiology
วิทยาแบคทีเรี ย
Bacteriology
เอนไซม์จากจุลินทรี ย ์
Microbial Enzymes
นิเวศวิทยาของจุลินทรี ย ์
Microbial Ecology
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรี ย ์
Microbial Biodiversity

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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รหัสวิชา
4034402

ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พันธุ วศิ วกรรม
3(2-3-4)
Genetic Engineering
4034601
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-3-4)
Yeast and Yeast Technology
4034602
พาโทเจนิกแบคทีรีโอโลยี
3(2-3-4)
Pathogenic Bacteriology
4034603
จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3-4)
Soil Microbiology
4034604
จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุ ข
3(2-3-4)
Sanitation Microbiology
4034605
จุลินทรี ยอ์ ุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Microbiology
4034608
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-4)
Quality Control of Food Product
4034609
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
Food Microbiology
4034610
เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
Fermentation Technology
4034612
จุลชีววิทยาการบําบัดนํ้าเสี ย
3(2-3-4)
Wastewater Treatment Microbiology
4034613
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Microbiology
17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวนไม่ น้อยกว่ า
7 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4033803
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพชีววิทยา
2(90)
Preparation for Professional Experience in Biology
4034802
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพชีววิทยา
5(450)
Field Experience in Biology
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
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17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง
ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยาของเซลล์
หมายถึง
พฤกษศาสตร์ กายวิภาค และสรี รวิทยาของพืช
หมายถึง
สัตววิทยา ตัวอ่อน ปรสิ ต กีฏวิทยา กายวิภาคและสรี รวิทยา
ของสัตว์
หมายถึง
พันธุ ศาสตร์
หมายถึง
ไมโครเทคนิคปฏิบตั ิ
หมายถึง
จุลชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
หมายถึง
หัวข้อเลือกสรรทางชี ววิทยา
หมายถึง
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
หมายถึง
วิชาสถิติ โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั
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17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 แขนงวิชาชี ววิทยา

รหัสวิชา
4011309
4021105
4021106
4031107
4091401
xxxxxxx

รหัสวิชา
4021107
4021108
4033104
4092401
xxxxxxx

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
แคลคูลสั 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ชีววิทยาของเซลล์
แคลคูลสั 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
1500117
4022601
4022602
4031301
4032201
4032401
xxxxxxx

รหัสวิชา
1500118
4021109
4021110
4032601
4033101
xxxxxxx

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
เคมีวเิ คราะห์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1
สัตววิทยา
พฤกษศาสตร์
พันธุ ศาสตร์
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
จุลชีววิทยา
นิเวศวิทยา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
4032101
4033103
4033601
4033902
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4033803
4034201
4034905
4034906
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สรี รวิทยาทัว่ ไป
อนุกรมวิธาน
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาชีววิทยา 1
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
สถิติทางชีววิทยา
สัมมนาชีววิทยา 2
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
2(90)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
4034802

รหัสวิชา
4034901
xxxxxxx

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพชีววิทยา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
รวม

น(ท-ป-ค)
5(450)
5(450)

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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17.5.2 แขนงวิชาจุลชี ววิทยา

รหัสวิชา
4011309
4021105
4021106
4031107
4091401
xxxxxxx

รหัสวิชา
4021107
4021108
4033104
4092401
xxxxxxx

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
แคลคูลสั 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ชีววิทยาของเซลล์
แคลคูลสั 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
1500117
4022601
4022602
4031301
4032201
4032401
xxxxxxx

รหัสวิชา
1500118
4021109
4021110
4032601
4033101
xxxxxxx

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
เคมีวเิ คราะห์ 1
ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ 1
สัตววิทยา
พฤกษศาสตร์
พันธุ ศาสตร์
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
จุลชีววิทยา
นิเวศวิทยา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
4032603
4033605
4033606
4033902
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
4033803
4034401
4034905
4034906
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สรี รวิทยาของจุลินทรี ย ์
การจัดจําแนกแบคทีเรี ย
จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อม
สัมมนาชีววิทยา 1
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ◌์วชิ าชีพชีววิทยา
พันธุ ศาสตร์ ของจุลินทรี ย ์
สถิติทางชีววิทยา
สัมมนาชีววิทยา 2
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
2(90)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

39

รหัสวิชา
4034802

รหัสวิชา
4034901
xxxxxxx

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพชีววิทยา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
วิชาเลือกเฉพาะแขนง
รวม

น(ท-ป-ค)
5(450)
5(450)

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพื่อ
จับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอ
ผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํา วัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุ ณ การขอโทษ และการแสดงความเห็ นใจ
การขอร้อง และการเสนอความช่ วยเหลือ การเชื้ อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็ น
และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า น การใช้พ จนานุ ก รมช่ ว ยในการอ่ าน การอ่ า นเพื่ อ หาข้อ มู ล ที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิ คการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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รหัสวิชา
1500109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุ ณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒ นธรรม ประเพณี ของชาวจี น และกรณี ที่ ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทักษะการสื่ อสารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเชิ งสั งคมและวัฒ นธรรม เช่ น
ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒ นธรรม ประเพณี ข องชาวญี่ ปุ่ น และกรณี ที่ ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ พ้ื นฐานเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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รหัสวิชา
1500114

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพู ดภาษาจี นในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับ การทํางาน เช่ น
การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่ น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุ ณ ค่า และเกณฑ์ ตดั สิ นคุ ณ ค่ าทางจริ ยธรรมในสั งคมปั จจุ บ นั ตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชี วิตในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชี วิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย
การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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รหัสวิชา
2000104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ งพฤติกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุ ริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้ งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่ งการได้ยิน
ได้พบเห็ นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึ กษาศิ ลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเที ยบข้อแตกต่างทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติ ก รรมการดําเนิ น ชี วิต ประเภทของพฤติ ก รรม การรู ้ จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่ น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนา
และวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชี วติ อยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดําเนิ น
วิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสํ า คัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
วิก ฤตการณ์ ท างสิ่ ง แวดล้อ มและภัย ธรรมชาติ ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง ระบบระหว่า งมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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รหัสวิชา
2500107

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจัก รทวารวดี ลัก ษณะทางภู มิ ศาสตร์ สั งคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ ท ว่ั ไปเกี่ ยวกับหลักกฎหมายที่ มีความสัมพันธ์ กบั ชี วิตและปรากฏการณ์ ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรั ฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้ อขาย
เช่าทรัพย์ เช่ าซื้ อ กูย้ ืมเงิน คํ้าประกัน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และ
ทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
การรวบรวมและประเมิ นค่ าสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส ารสนเทศเพื่ อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรม
ในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทัก ษะการคิ ดและลักษณะการคิ ดแบบต่าง ๆ การพัฒ นากระบวนการคิ ด เช่ น
การคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ การคิ ดเชิ งวิท ยาศาสตร์ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบใน
การตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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รหัสวิชา
4000111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสํ า คัญ ของวิท ยาศาสตร์ และคุ ณ ภาพชี วิต แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของ
อาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่ งมีชีวิต
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลั ก การและประโยชน์ ข องการออกกํา ลัง การสร้ า งเสริ มสมรรถภาพร่ า งกายและ
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต หลักการและประเภทของกิ จกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ น ได้ ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เหตุ ผ ล ค่ า สู งสุ ดและค่ า ตํ่า สุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒ นาการเทคโนโลยี ป ระเภทต่ า ง ๆ ที่ นํ า มาใช้ ใ นองค์ ก ร สํ า นั ก งาน และครั ว เรื อ น
การเลื อกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชี วิตประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ข ดั ต่อศี ลธรรม ทั้งเทคโนโลยีด้านวัส ดุ อุ ป กรณ์ วิธีก ารและระบบ เพื่ อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์
ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500117
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผู ้เรี ย นให้ ใ ช้ท ัก ษะบู รณาการในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษเฉพาะสาขาวิท ยาศาสตร์
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการฟั ง การพู ด ข่ า ว บทความ สารคดี การนํา เสนอบทความวิ ช าการ
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก
ตํารา นิตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1500118

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผู ้เรี ย นให้ ใ ช้ท ัก ษะบู รณาการในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษเฉพาะสาขาวิท ยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้ในประโยชน์ การเรี ยนอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ ฝึ กการใช้บ ทความอ้างอิ งเชิ งวิช าการ และฝึ กเขี ยน
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน รายงานวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษาต่อใน
ระดับสู งต่อไป
4011309

ฟิ สิ กส์ พืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Physics
ระบบหน่ ว ย เวคเตอร์ การเคลื่ อ นที่ ข องวัต ถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตัน
โมเมนต์ งาน กําลัง พลังงาน เครื่ องกลอย่างง่าย ความหนาแน่ น หลักของอาร์ ดิคีเมเดส ความรู ้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี และการประยุกต์ใช้
4021105

เคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
สสารและการจําแนกสาร โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี กรด เบส เกลื อ
โดยให้ทราบความหมาย สู ตรเคมี การอ่านชื่ อ ปฏิ กิริยาเคมี สมบัติต่าง ๆ ของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบื้องต้น ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น
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รหัสวิชา
4021106

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเคมีพ้นื ฐาน (4021105)

น(ท-ป-ค)
1(0-3-0)

4021107

เคมีอนิ ทรีย์พืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
ความหมายของสารอินทรี ย ์ โครงสร้างอะตอมของคาร์ บอน การเกิด hybridization ของ
คาร์ บอน การเกิดพันธะของคาร์ บอน การจําแนกสารอินทรี ย ์ หมู่ฟังก์ชนั ของสารอินทรี ย ์ ศึกษาสู ตร
โครงสร้าง การเรี ยกชื่ อสมบัติและปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน เอไมด์
รวมทั้งไขมัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
4021108

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พืน้ ฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน (4021107)

1(0-3-0)

4021109

ชี วเคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่ งมีชีวิต พร้ อมทั้งสมบัติ หน้าที่ และบทบาทของเซลล์ องค์ประกอบ
ของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอร์ โมน การย่อยและ
การดูดซึ มอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และของเหลวในร่ างกาย
4021110

ปฏิบัติการชี วเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับชีวเคมีพ้ืนฐาน (4021109)

1(0-3-0)
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รหัสวิชา
4022601

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีวเิ คราะห์ 1
3(3-0-6)
Analytical Chemistry 1
บทนําเกี่ ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ ในเชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งสถิติ
การวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก การวิเคราะห์โดยปริ มาณ การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ ซึ่ งเน้นเกี่ยวกับ
การไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรี ด อกซ์ การไทเทรตแบบ
สารประกอบเชิงซ้อน และการวิเคราะห์โดยการชัง่ นํ้าหนัก รวมทั้งการตกตะกอนและการระเหย
4022602
ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ 1
1(0-3-0)
Analytical Chemistry Laboratory 1
การใช้อุป กรณ์ เกี่ ยวกับ การวัดปริ ม าตร วิธีก ารวิเคราะห์ หาปริ ม าณโดยการวัดปริ ม าตร
การไทเทรตสารละลายประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนักโดยใช้ตวั ตกตะกอนอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ย ์
4031107

ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่ งมีชีวิต เซลล์ เนื้ อเยื่อ การสื บพันธุ์ การเติบโต ระบบในสิ่ งมีชีวิต
การจําแนกสิ่ งมี ชีวิต กําเนิ ดชี วิต วิวฒั นาการ พันธุ กรรม สิ่ งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม
4091401

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์วา่ ด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชนั ฟังก์ชนั
ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และหาอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟั งก์ชนั อดิศยั การประยุกต์อนุ พนั ธ์

4092401

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4091401 แคลคูลสั 1
พิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม อินทิกรัล เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัล
จํากัดเขต อนุ พ นั ธ์ และอิ นทิ กรั ล ของฟั งก์ชันในพิกดั เชิ งขั้ว อินทิ กรั ล ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์ โลปิ ตาล
ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง
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17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
17.6.2.2.1 วิชาบังคับร่ วม
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4031301
สั ตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
สั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าค และสรี ร วิ ท ยาของสั ต ว์ การจัด จํา แนก อาณาจัก รสั ต ว์
การสื บพันธุ์ และการเติบโต พันธุ ศาสตร์ และการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่า
นิ เวศวิท ยาของสั ต ว์และปั จจัย ที่ สั ต ว์ต้อ งการในการดํารงชี พ การผลิ ต และการนําสั ต ว์ที่ มี คุ ณ ค่ ามาใช้
ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์และการเกษตร การสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ในท้องถิ่น
4032201

พฤกษศาสตร์
3(2-3-4)
Botany
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ชี ว วิ ท ยาของพื ช เซลล์ เนื้ อ เยื่ อ สั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิภ าคของพื ช ดอก สรี ร วิ ท ยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวฒั นาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช

4032401

พันธุศาสตร์
3(2-3-4)
Genetics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ความรู ้ พ้ื นฐานทางพันธุ ศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การคาดคะเน
ผลลัพธ์ ที่ เกิ ดในลู กผสม ความน่ าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิ ติ ยีนและโครโมโซม การจําลองของ
สารพันธุ กรรม ยีนเชื่ อมโยงและรี คอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปิ ลแอลลี การควบคุ มของยีน
เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ความแปรปรวนของลู ก ผสม การกลายระดับ ยี น และระดับ โครโมโซม
พันธุ วศิ วกรรม พันธุ ศาสตร์ ประชากร การถ่ายทอดพันธุ กรรมนอกส่ วนนิวเคลียส
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รหัสวิชา
4032601

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จุลชี ววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ความรู ้พ้ืนฐานของจุลชี ววิทยา ศึกษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูคาริ โอต การจําแนก
ประเภท สั ณ ฐานวิท ยา สรี รวิท ยา การเติ บ โต การสื บ พัน ธุ์ การควบคุ มจุ ลิ นทรี ย ์ ความสัม พันธ์ข อง
จุลินทรี ยต์ ่ออาหาร นํ้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุ ขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน
4033101

นิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Ecology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ความรู ้ พ้ื น ฐานทางนิ เวศวิท ยา ระบบนิ เวศ พลัง งาน ปั จ จัย จํากัด วัฏ จัก รของสาร
ประชากร ชุ มชน การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
4033104

ชี ววิทยาของเซลล์
3(2-3-4)
Cell Biology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรคาริ โอตและยูคาริ โอตระดับโมเลกุล วัฏจักรของเซลล์
การแบ่ ง เซลล์ เมแทบอลิ ซึ ม ของเซลล์ สารพัน ธุ ก รรมในเซลล์โพรคาริ โอติ ก และเซลล์ ยูค าริ โอติ ก
การแสดงออกของยีน
4033902

สั มมนาชี ววิทยา 1
Seminar in Biology 1
การเสนอและวิจารณ์งานวิชาการทางชีววิทยา โดยมีคณาจารย์ร่วมด้วย

4034901

โครงการวิจัยทางชี ววิทยา
3(2-3-4)
Research Project in Biology
ทําการวิจยั ทางชีววิทยา ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงานและเขียนรายงาน

ผลการวิจยั

1(0-2-1)
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รหัสวิชา
4034905

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติทางชี ววิทยา
3(3-0-6)
Statistics for Biology
ข้อมู ลและตัวอย่างข้อมู ลทางชี ววิทยา การหาค่าสถิ ติมูลฐานเกี่ ยวกับข้อมู ล อัตราส่ วน
ความน่ าจะเป็ น การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ด้วยวิธี ก ารทางสถิ ติ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4034906

สั มมนาชี ววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4033902 สั มมนาชี ววิทยา 1
การเสนอและวิจารณ์ งานวิชาการทางชี ววิทยาที่ไม่ซ้ าํ กับหัวข้อในวิชาสัมมนาชี ววิท ยา 1
โดยมีคณาจารย์ร่วมด้วย

17.6.2.2.2 วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาชี ววิทยา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4032101
สรีรวิทยาทัว่ ไป
3(2-3-4)
General Physiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ความรู ้ พ้ืนฐานทางสรี รวิทยาของสิ่ งมีชีวิต กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ
การขนส่ งและการลําเลียง ความสมดุลของนํ้าและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและควบคุมการทํางาน
ของระบบในร่ างกาย
4033103

อนุกรมวิธาน
3(2-3-4)
Taxonomy
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
ความรู ้ พ้ื น ฐานในการจํา แนกประเภทสิ่ ง มี ชี วิ ต หลัก เกณฑ์ เบื้ อ งต้น ของการจําแนก
ประเภทสิ่ งมีชีวติ ลักษณะทางอนุ กรมวิธานของพืชและสัตว์ ความคล้ายคลึง ความผันแปรในหมู่ประชากร
กฏการตั้งชื่ อวิท ยาศาสตร์ ข องพื ชและสั ตว์ การสร้ างและการใช้รูป วิธ าน รู ป แบบของตัวอย่างพืช และ
ตัวอย่างสัตว์ วิวฒั นาการ นิวเมอริ คลั เทคโซโน มี
19
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รหัสวิชา
4033601

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
Biotechnology
เซลล์และกระบวนการทางชีววิทยาของสิ่ งมีชีวติ การเพาะเลี้ยงเซลล์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การนําความรู ้ทางชี ววิทยาและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การปรับปรุ งพันธุ์พืชและ
สัตว์ และการควบคุมโดยกระบวนการชีววิทยา
4034201

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
Plant Tissue Culture
เครื่ องมื อและวิธีก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อพื ช อาหารสั งเคราะห์ และสารควบคุ ม การเติ บ โต
การเจริ ญและพัฒนาเป็ นต้นใหม่ การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ การเพาะเลี้ยงพืชที่มีจาํ นวน
โครโมโซมชุดเดียว การแยกโพรโทพลาสต์และการเพาะเลี้ยง และการเก็บรักษาพันธุ์พืชในหลอดทดลอง
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาจุลชี ววิทยา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4032603
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Physiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
โครงสร้างของเซลล์จุลินทรี ย ์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ การเติบโต
ปั จจัยที่มีผลต่อการเติบโต กระบวนการสร้างและใช้พลังงาน กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม
4033605

การจัดจําแนกแบคทีเรีย
3(2-3-4)
Determinative Bacteriology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
หลักการจัดหมวดหมู่ของแบคที เรี ย การแยกเชื้ อบริ สุท ธิ์ จากแหล่งต่าง ๆ วิธีการจําแนก
ชนิดและการฝึ กจําแนกชนิดของแบคทีเรี ย
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รหัสวิชา
4033606

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จุลชี ววิทยาสิ่ งแวดล้ อม
3(2-3-4)
Environmental Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา และ 4033101 นิเวศวิทยา
กลุ่ ม ของจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี บ ทบาทต่อสิ่ งแวดล้อมในนํ้า ดิ น และอากาศ กิ จกรรมและผลที่
เกิดขึ้นเนื่องจากจุลินทรี ย ์ การแก้ไขและการควบคุม จุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดปั ญหามลพิษ

4034401

พันธุศาสตร์ ของจุลนิ ทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Genetics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา และ 4032401 พันธุศาสตร์
สารพันธุ กรรมของจุลินทรี ย ์ การแสดงออกของยีน และการควบคุ ม การกลายพันธุ์และ
การซ่ อมแซม การวิเคราะห์ การเชื่ อมโยง รี คอมบิ เนชัน พลาสมิ ด ทรานสโปซอน เทคนิ คพื้นฐานทาง
พัน ธุ วิ ศ วกรรม การหาตํา แหน่ ง ของยี น การทํา แผนที่ โครโมโซม คอนจู เกชัน ทรานส์ ฟ อร์ เมชัน
ทรานส์ดกั ชัน

17.6.2.2.3 วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาชี ววิทยา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4032302
สั ตว์ ไม่ มีกระดูกสั นหลัง
3(2-3-4)
Invertebrate
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031301 สั ตววิทยา
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การจําแนกประเภทตั้งแต่โพรโทซัวจนถึง
โพรโทคอร์ เดต ศึกษาสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง
4033105

ชี ววิทยาของการเจริ ญ
3(2-3-4)
Developmental Biology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรื อ 4031107 ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
การพัฒนาด้านชี วภาพ เคมี และสรี รวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ ของไข่ภายหลัง
การถูกผสม การเจริ ญของอวัยวะของพืชและสัตว์
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รหัสวิชา
4033106

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีเซลล์ สัตว์
2(2-0-4)
Animal Cell Technology
หลักพื้นฐานการเพาะเลี้ ยงเซลล์สัตว์ อุป กรณ์ เครื่ องมื อและการวางผังในห้องปฏิ บตั ิ การ
วิธีการทําไร้เชื้ อและเทคนิ คปลอดเชื้ อ อาหารเลี้ยงเชื้ อ ชี ววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยง และสภาพแวดล้อมของ
เซลล์เพาะเลี้ยง การเตรี ยมเซลล์ปฐมภูมิและการสร้างเซลล์ไลน์ เทคนิคพื้นฐานการศึกษาเซลล์เพาะเลี้ยง และ
การเก็บรักษาเซลล์ไลน์ การทําโคลนนิ ง การตรวจสอบคุณภาพเซลล์ไลน์ การป้ องกันตรวจจับและ กําจัดสิ่ ง
ปนเปื้ อน และการประยุกต์ใช้เซลล์สัตว์ในการตรวจสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์
4033107

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์สัตว์
1(0-3-0)
Animal Cell Technology Laboratory
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4033106 เทคโนโลยีเซลล์ สัตว์ หรื อ เรียนพร้ อมกัน
การทดลองที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหาในวิชา 4033106 เทคโนโลยีเซลล์สัตว์

4033202

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Physiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
กระบวนการดํารงชี วิต ของพื ช ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการเติ บ โตและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ของพืช นํ้า แร่ ธาตุ แสง และฮอร์ โมน กลไกและกระบวนการทางชี วเคมีของการสังเคราะห์ ดว้ ยแสง
การหายใจ การขนส่ ง การคายนํ้า กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด
4033204

สั ณฐานวิทยาของพืชไม่ มีท่อลําเลียง
3(2-3-4)
Morphology of Non - Vascular Plant
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
โครงสร้าง การเติบโต การเปลี่ยนแปลง การจัดตัว หน้าที่ และวิวฒั นาการของเซลล์
เนื้อเยือ่ และอวัยวะของพืชไม่มีท่อลําเลียง
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4033205

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สั ณฐานวิทยาของพืชมีท่อลําเลียง
3(2-3-4)
Morphology of Vascular Plant
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
โครงสร้าง การเติบโต การเปลี่ยนแปลง การจัดตัว หน้าที่ และวิวฒั นาการของเซลล์
เนื้อเยือ่ ระบบเนื้ อเยือ่ และอวัยวะของพืชที่มีท่อลําเลียง
4033206

กายวิภาคศาสตร์ ของพืช
3(2-3-4)
Plant Anatomy
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
โครงสร้ างภายในของพืชมีท่อลําเลี ยงเน้นพืชดอก โดยศึกษาเซลล์ เนื้ อเยื่อ ระบบเนื้ อเยื่อ
และอวัยวะของพืชในด้านลักษณะ หน้าที่ การเรี ยงตัว และการเติบโต การเปลี่ยนแปลงและวิวฒั นาการ
4033301

สั ตว์ มีกระดูกสั นหลัง
3(2-3-4)
Vertebrate Zoology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031301 สั ตววิทยา
ลัก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าคศาสตร์ สรี ร วิ ท ยา วัฏ จัก รชี วิ ต ความเป็ นอยู่
ความสัมพันธ์ต่อสิ่ งแวดล้อม การเติบโตของตัวอ่อนและการแบ่งหมวดหมู่ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
4033403

พันธุศาสตร์ ของเซลล์
3(2-3-4)
Cytogenetics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032401 พันธุศาสตร์ หรื อ เรียนพร้ อมกัน
ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของสิ่ งมีชีวติ ความแปรปรวนในหน่วยพันธุ กรรม โครโมโซม
และผลที่ เกิ ดขึ้นต่อลักษณะทางพันธุ ก รรม วิวฒั นาการของสิ่ งมี ชีวิต การประยุกต์นําความรู ้ เหล่านี้ ไปใช้
ทางด้านการแพทย์และการเกษตรทั้งด้านการปรับปรุ งพันธุ์พืชและสัตว์ เทคนิ คเบื้องต้นในห้องปฏิบตั ิการใน
การศึกษาพันธุ ศาสตร์ เซลล์
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4034205

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสํ ารวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้ องถิ่น
2(1-3-2)
Survey and Collection Local Plants
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032201 พฤกษศาสตร์
สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การสื บพันธุ์ วัฏจักรชีวิต นิ เวศวิทยา วิวฒั นาการ การจําแนก
ประเภทของพืชที่สาํ คัญในท้องถิ่น การเพาะเลี้ยง การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง

4034301

สรีรวิทยาของสั ตว์
3(2-3-4)
Animal Physiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031301 สั ตววิทยา
ระบบ และกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ระบบห่ อ หุ ้ ม ร่ า งกาย ระบบโครงกระดู ก
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิ ต ระบบขับถ่าย อวัยวะรับความรู ้สึก
ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสื บพันธุ์

4034307

ข้อเสี ย

การเก็บตัวอย่ างสั ตว์
2(1-3-2)
Animal Museum Collection
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4031301 สั ตววิทยา
ศึ ก ษารวบรวมและเพาะเลี้ ยงสั ตว์สําหรับ ใช้ในห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร วิธี เก็ บ รั กษา และข้อดี

4034402

พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-4)
Genetic Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032401 พันธุศาสตร์
การประมวลหลัก การพื้ น ฐานและหลัก การสมัยใหม่ท างพันธุ ศาสตร์ ระดับ โมเลกุ ลและ
ชีวเคมี หลักการของพันธุ วศิ วกรรม และการประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
4034501

ไมโครเทคนิค
3(2-3-4)
Microtechnique
การใช้ ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ เทคนิ ค ในการเตรี ย มตัว อย่า งพื ช และสั ต ว์เพื่ อ ศึ ก ษาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ท้ งั แบบไม่ตดั เป็ นชิ้นบาง และแบบตัดเป็ นชิ้นบาง
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รหัสวิชา
4034701

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
หัวข้ อเลือกสรรทางชี ววิทยา
Selected Topics in Biology
การศึกษาหัวข้อที่สนใจทางชี ววิทยา โดยเน้นเรื่ องที่เป็ นความรู ้ใหม่

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)

วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาจุลชี ววิทยา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4032607
การใช้ เครื่ องมือทางจุลชี ววิทยา
3(2-3-4)
Instrumental Methods in Microbiology
หลัก การ ทัก ษะ และวิธี ก ารใช้เครื่ อ งมื อ ทางจุ ล ชี ววิท ยาในห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารและระดับ
โรงงานอุตสาหกรรม
4033604

วิทยาแบคทีเรี ย
3(2-3-4)
Bacteriology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
ชี ววิทยาของแบคที เรี ย สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา ชี วเคมี โครงสร้างและหน้าที่ ของ

แบคทีเรี ย
4033607

เอนไซม์ จากจุลนิ ทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Enzymes
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
การผลิ ต เอนไซม์ จ ากจุ ลิ น ทรี ย ์ สมบัติ แ ละจลนพลศาสตร์ ข องเอนไซม์ ประเภทของ
เอนไซม์ การทําให้เอนไซม์บริ สุทธิ์ การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรี ย ์
4034104

นิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Ecology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4033101 นิเวศวิทยา, 4032601 จุลชี ววิทยา
ความสัมพันธ์ ระหว่างจุ ลินทรี ยก์ บั สภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านดิ น นํ้า อากาศ ที่ มีผลต่อ
การเติบโตและกระบวนการทางชีวเคมีที่มีผลต่อจุลินทรี ย ์ เทคนิคการติดตามจุลินทรี ย ์
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4034112

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ความหลากหลายทางชี วภาพของจุลนิ ทรีย์
3(2-3-4)
Microbial Diversity
ความหลากหลายทางด้า นนิ เวศ พัน ธุ ศ าสตร์ และชนิ ด ของจุ ลิ น ทรี ย ์ เทคนิ ค ทาง
โครโมโซม DNA fringer print, PCR
4034402

พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-4)
Genetic Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032401 พันธุศาสตร์
การประมวลหลัก การพื้น ฐานและหลัก การสมัยใหม่ ท างพันธุ ศาสตร์ ระดับ โมเลกุ ลและ
ชีวเคมี หลักการของพันธุ วศิ วกรรม และการประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
4034601

ยีสต์ และยีสต์ เทคโนโลยี
3(2-3-4)
Yeast and Yeast Technology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา และ 4032401 พันธุศาสตร์
โครงสร้าง สรี รวิทยา การจําแนกประเภท อนุ กรมวิธาน พันธุ ศาสตร์ และนิ เวศวิทยาของ
ยีสต์ เทคนิคการเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หมักจากยีสต์และกระบวนการหมัก

4034602

พาโทเจนิกแบคทีริโอโลยี
3(2-3-4)
Pathogenic Bacteriology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งโฮสต์ แ ละแบคที เรี ย ที่ ท ํา ให้ เกิ ด โรค การระบาดของเชื้ อ โรค
ความสามารถในการทําให้เกิดโรค อาการของโรคที่เกิดจากแบคทีเรี ย
4034603

จุลชี ววิทยาทางดิน
3(2-3-4)
Soil Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
ชนิ ด บทบาท และกระบวนการชี วเคมีของจุลินทรี ยใ์ นดิน นิ เวศวิทยาของจุลินทรี ยใ์ นดิ น
วัฏ จักรของสาร และการเปลี่ ยนแปลงของแร่ ธาตุ ที่ เกิ ดในดิ น ความสําคัญและการใช้ป ระโยชน์ท างด้าน
การเกษตร การป่ าไม้
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4034604

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จุลชี ววิทยาด้ านสาธารณสุ ข
3(2-3-4)
Sanitation Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
หลักด้านสาธารณสุ ขและการสุ ขาภิบาลในโรงงาน จุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุ ข
วิทยาการระบาด การป้ องกันและการควบคุม การทําลายจุลินทรี ย ์ การกําจัดวัสดุเหลือทิ้ง

4034605

จุลนิ ทรี ย์อุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
จุลิ นทรี ยท์ ี่ มี ความสําคัญ ทางอุ ตสาหกรรม หลักการคัดเลื อกและการเก็ บรั ก ษาสายพันธุ์
กระบวนการหมัก ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรี ย ์
4034608

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
Quality Control of Food Product
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
ความสําคัญ หลัก การ วิธี ก าร และเทคนิ ค การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารและผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารอุตสาหกรรมในด้านเคมี กายภาพและจุลินทรี ย ์ การรักษาคุณภาพและมาตรฐานอาหาร สารเคมีที่ใช้
ในอาหาร กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4034609

จุลชี ววิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
Food Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
จุลินทรี ยก์ บั อาหาร จุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดการเน่าเสี ย เชื้ อโรคและสารพิษจากจุลินทรี ย ์
ในอาหาร องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ และลักษณะการเน่ าเสี ย การเน่ าเสี ย
ของอาหาร การสุ่ มตัวอย่าง วิธีการตรวจหาจุลินทรี ยใ์ นอาหาร นํ้านม ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานอาหาร
ทางจุลชี ววิทยา วิธีป้องกันและกําจัดจุลินทรี ยใ์ นอาหาร การถนอมอาหารทางจุลชี ววิทยา วิธีป้องกัน
และกําจัดจุลินทรี ยใ์ นอาหาร การถนอมอาหาร
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รหัสวิชา
4034610

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3-4)
Fermentation Technology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
วิธีการและขั้นตอนการแยกจุลินทรี ย ์ การคัดเลือก การปรับปรุ งพันธุ์ การเก็บรักษาและ
การเพาะเลี้ยงจุลินทรี ย ์ รู ปแบบของกระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์ ของการหมัก การแยกและการทํา
ให้ผลิตภัณฑ์บริ สุทธิ์
4034612

จุลชี ววิทยาการบําบัดนํา้ เสี ย
3(2-3-4)
Wastewater Treatment Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
จุลินทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับการบําบัดนํ้าเสี ย สาเหตุของการเสี ยของแหล่งนํ้า วิธีการบําบัดนํ้า
เสี ยโดยชีววิธี ประโยชน์และโทษของจุลินทรี ยต์ ่อแหล่งนํ้า การประยุกต์ใช้จุลินทรี ยก์ บั แหล่งนํ้า
4034613

จุลชี ววิทยาทางการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Microbiology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032601 จุลชี ววิทยา
บทบาทของจุ ลินทรี ยต์ ่อการเกษตร ปศุสั ตว์ ประมง การนําไปใช้ป ระโยชน์ การทําให้
เกิดโรค การพัฒนาและปรับปรุ งดินโดยจุลินทรี ย ์ กิจกรรมของจุลินทรี ยใ์ นดิน นํ้า และพืช

17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4033803
การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พชีววิทยา
2(90)
Preparation for Professional Experience in Biology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์ทางชีววิทยา
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติที่เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมในหลายรู ปแบบ

61

รหัสวิชา
4034802

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พชีววิทยา
5(450)
Field Experience in Biology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4033803 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พชี ววิทยา
การฝึ กงานทางชีววิทยา ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการนําเสนอผลงานและรายงาน

17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาแล้ว

18 การประกันคุณภาพของหลักสู ตร

หลักสู ตรได้มีการประกันคุณภาพของหลักสู ตรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตร ทํา หน้า ที่ ก ําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิ บ ัติ ก าร
ดังต่อไปนี้
18.1.1 ร่ วมกันกําหนดปรั ช ญาและวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตรให้ ส อดคล้องกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
18.1.2 กําหนดคุ ณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิ ต และพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
18.1.3 ดําเนิ นการพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ สภาพสั งคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
18.1.4 เสนอชื่ ออาจารย์ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาที่ เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
ทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
18.1.5 ส่ งเสริ มสนับสนุนอาจารย์ในหลักสู ตรให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านการอบรม
ระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งวิชาการ
18.1.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์นิเทศก์
เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
18.1.7 จัดทําโครงการเพื่อขออนุ มตั ิงบประมาณ ในการสร้ างปรับปรุ งห้องปฏิ บตั ิ การ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน

