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หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Biology 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ. (ชีววิทยา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Biology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.S. (Biology) 
3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 ชีววิทยา 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 5.2  ภาษาท่ีใช้  
  ภาษาไทย 
 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  
        รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการ
นําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 27 มกราคม 2554 



 6.3 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  ครั้งท่ี 
5/2554  วันท่ี 8 เมษายน 2554 
 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 25 มิถุนายน 2554และ
อนุมัติให้เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 ในปีการศึกษา 2556 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 (1) นักวิชาการ 
 (2) นักวิทยาศาสตร์ 
 (3) พนักงานห้องปฏิบัติการ 
 (4) เจ้าของธุรกิจ 
 (5) ประกอบอาชีพอิสระด้านชีววิทยา และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
  
 9. หลักสูตร  
             9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   130   หน่วยกิต 
              9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาภาษา  บังคับ      9 หน่วยกิต 
  2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ    3 หน่วยกิต 
  3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ   6 หน่วยกิต 
  4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ   6 หน่วยกิต 
 ข้อกําหนดเฉพาะ  ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต   
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  จํานวนไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
  2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่น้อยกว่า     63 หน่วยกิต 
  -  บังคับเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
  -  เลือกเรียน       จํานวนไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
  3)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวนไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 รวม  130 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



  9.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
  
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
        -  รายวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
 1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication  
 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6)  
  English for International Communication  
        - รายวิชาเลือก      
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
 1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work   
 1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Japanese for Communication  
 1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน  3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work  
 1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
 2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จํานวนไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
      -  รายวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000106 วิถีไทย 3(3-0-6)  
  Thai Living  
 
      
 
 
 
 
 
 
 



    -  รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000107 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)  
  Human and Environment  
 2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life  
 2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life  
 2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government  
 2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  
 3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    -  รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills   
 2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)    
  Aesthetic Appreciation  
    -  รายวิชาเลือก   
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
 2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills  
 2500113 ทวารวดีศึกษา  3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
    -  รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making  
 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology

  
 

    -  รายวิชาเลือก      
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
 4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6)  
  World Science and Technology  
 4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  Agriculture in Daily Life   
 4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
  Sport Science for Health  
 4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ  3(3-0-6)  
  Health Promotion  
 4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)  
  Recreation for Life  
ข้อกําหนดท่ัวไป   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   94 หน่วยกิต 
      มีรายละเอียดดังนี้   
  1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  จํานวนไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา 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 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Fundamental Physics  
 4021111 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Fundamental Chemistry  
 4022305 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
  Organic Chemistry  



 4022501 ชีวเคมี 3(2-2-5) 
  Biochemistry  
 4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Fundamental Biology  
 4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
  Mathematics for Science  
  2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก  จํานวนไม่น้อยกว่า   63 หน่วยกิต 
                 -  บังคับเรียน  จํานวนไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4031301 สัตววิทยา  3(2-2-5) 
  Zoology  
 4032201 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Botany  
 
 

   

 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4032401 พันธุศาสตร์  3(2-2-5) 
  Genetics  
 4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
  Microbiology  
 4032603 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
  Microbial Physiology   
 4033101 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
  Ecology  
 4033104 ชีววิทยาของเซลล์ 3(2-2-5) 
  Cell Biology  
 4033602 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนทีฟ    3(2-2-5) 
  Determinative Bacteriology  
 4033603 วิทยาเห็ดรา 3(2-2-5) 
  Mycology  
 4033902 สัมมนาชีววิทยา 1    1(0-2-1) 
  Seminar in Biology  1  
 4034401 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
  Microbial Genetics  
 4034902 โครงการวิจัยทางชีววิทยา  2(0-4-2) 
  Research Project in Biology  
 4034905 สถิติทางชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Statistics for Biology  



 4034906 สัมมนาชีววิทยา 2  1(0-2-1) 
  Seminar in Biology  2  
 4034907 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
  Research Methodology in Biology  
 
 
 

   

                 -  เลือกเรียน  จาํนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4032607 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  3(2-2-5) 
  Instrumental Usage in Microbiology  
 4033604 วิทยาแบคทีเรีย  3(2-2-5) 
  Bacteriology  
 4033606 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  Enviromental Microbiology  
 4033607 เอนไซม์จากจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
  Microbial Enzymes  
 4034104 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
  Microbial Ecology  
 4034112 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์  3(2-2-5) 
  Microbial Biodiversity  
 4034402 พันธุวิศวกรรม  3(2-2-5) 
  Genetic Engineering  
 4034601 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี   3(2-2-5) 
  Yeast and Yeast Technology  
 4034602 พาโทเจนิกแบคทีรีโอโลยี  3(2-2-5) 
  Pathogenic Bacteriology  
 4034603 จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-2-5) 
  Soil Microbiology  
 4034604 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุข 3(2-2-5) 
  Sanitation Microbiology  
 4034605 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
  Industrial Microbiology  
 4034608 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) 
  Quality Control of Food Product 

 
 

 

    



 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) 
  Food Microbiology  
 4034610 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-2-5) 
  Fermentation Technology  
 4034612 จุลชีววิทยาการบําบัดน้ําเสีย 3(2-2-5) 
  Wastewater Treatment Microbiology  
 4034613 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5) 
  Agricultural Microbiology  
  3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   จํานวนไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้   
  ก.  แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4034803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา  1(45) 
  Preparation for Professional Experience in 

Biology 
 

 4034804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 6(540) 
  Field Experience in Biology  
 ข.  แผนสหกิจศึกษา  
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4034805 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 
  Preparation for Cooperative Education  
 4034806 สหกิจศึกษา 6(540) 
  Cooperative Education  
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รวม 130 หน่วยกิต 
  

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว  

 

 

 

 

 

 



3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  3(3-0-6)  
 Thai  for  Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  
การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 English for Everyday Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง     
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การ
ถามตอบเก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและ        การ
นัดหมาย  การขออนุญาต  การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวน
และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน   
 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับนานาชาต ิ 3(3-0-6)  
 English for International Communication  
 การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อ 
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  
การบรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 

 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6)  
 Chinese  for  Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  การทักทาย การลา 
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การ
ถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง 
ๆ 
 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)  
 Chinese Conversation for Work  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน 



การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย      
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน         
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 Japanese for Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา 
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้า
และบริการ  การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ        
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
1500131 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)  
 Japanese Conversation for Work  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการทํางาน    
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย     
การสัมภาษณ์   การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน       
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(3-0-6)  
 Language of Neighboring Country   
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง  
สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์  ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจําวันได้ 

 
  2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000106 วิถีไทย  3(3-0-6)  
 Thai Living  
 วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้ง 
ถ่ินฐาน  สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย
และแนวพระราชดําริ    ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและ            
แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจ      การ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
 
 



2000107 มนุษย์และส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6)  
 Human and Environment  
 ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิง  
ระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและ
ภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 
    

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  
 Laws in Daily Life  
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน 
ตามปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  
 Sufficiency Economy Ways of Life  
 ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน 
 
2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  
 Thai Politics and Government  
 ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับ 
ระบอบการเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยใน
ปัจจุบัน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการ
แผ่นดินของไทยในปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมือง การปกครอง
ของไทย  ตลอดจนบทบาทการเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  
 ASEAN Studie  
 พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และ 
พัฒนาการของอาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และ
การเข้าเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
และระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
 3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)  
 Ethics and Life Skills  
 แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม   
หลักจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)  
 Aesthetic Appreciation  
 ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์   
ศิลปะการแสดง  การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  
และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self Development  
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้าน 
ชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  
การปรับตัว การทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้าง
ความสุขในชีวิต 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ   3(3-0-6)  
 Information Literacy Skills  
 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือ 



การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และ
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภท
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียน
รายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและ      มี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 
2500113 ทวารวดีศึกษา   3(3-0-6)  
 Dvaravati Studies  
 ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของ
อารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 

    4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
 Thinking and Decision Making  
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด   
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 Information and Communication Technology  
 ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์
ด้านการประมวลผลคํา  ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบ
ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 Mathematics in Daily Life  
 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้า 
ท่ีใช้ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และ
คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 



4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)  
 World Science and Technology 
 ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 Agriculture in Daily Life  
 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์   
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
 Sport Science for Health  
 ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ   
ประโยชน์ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา   การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้
เล่นและผู้ดูท่ีดี  การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ  3(3-0-6)  
 Health Promotion  
 เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ   
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการ        ออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการ
ตรวจสอบสุขภาพ 
 
 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)  
 Recreation for Life  
 ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก  
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 

 



 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  
  1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500117 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1  

English for Science 1 
3(3-0-6) 

  ฝึกผู้เรียนให้ใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการฟัง  การพูด  ข่าว  บทความ  สารคดี  การนําเสนอบทความวิชาการ     
ทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ  บทความ  สารคดี  และการสืบค้นข้อมูล
ภาษาอังกฤษจากตํารา  นิตยสาร  อินเตอร์เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2  

English for Science 2 
3(3-0-6) 

  ฝึกผู้เรียนให้ใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการอ่านข้อความ  บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการ           
ต่าง ๆ  เพ่ือนํามาใช้ในประโยชน์การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ  
และฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ   รายงาน  รายงานวิจัย  ภาคนิพนธ์  บทคัดย่อ  
เพ่ือเตรียมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 
4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน    

Fundamental Physics 
3(2-2-5) 

 การศึกษาเก่ียวกับระบบหน่วย  ความหนาแน่น แรงลอยตัว หลักของอาร์คีเมเดส  
เวคเตอร์ การบวก การลบ การคูณเวคเตอร์  นิยามเบื้องต้นเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  กฎ        
การเคลื่อนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม   งาน  พลังงาน  กําลัง  เครื่องกลอย่างง่าย  หลักของโมเมนต์ 
เครื่องยนต์สันดาปภายในภายนอก ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความร้อน ได้แก่ อุณหภูมิ หลักความถาวร
ของพลังงานความร้อน การเปลี่ยนสถานะ หลักการทําความเย็น (ตู้เย็น) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
เก่ียวกับไฟฟ้า  ได้แก่ ไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุไฟฟ้า สนามศักย์ไฟฟ้า  แหล่งกําเนิดไฟฟ้า  ความ
ต้านทาน 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4021111 เคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry  
3(2-2-5)  

 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์   สมดุลเคมีและ   
กรด-เบส  แก๊ส   ของแข็ง  ของเหลว ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น 

 
 
 
 



4022305 เคมีอินทรีย์           
Organic Chemistry            

3(2-2-5) 

 คาร์บอนและการเกิด hybridization  หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์  สารประกอบ 
ไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ คาร์โบไฮเดรต  
ลิพิด  โปรตีน  

 
4022501 ชีวเคมี   

Biochemistry  
3(2-2-5)
 
  

 เซลล์   กรด-เบสและบัฟเฟอร์ในเซลล์  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิพิด  กรดนิวคลีอิก 
การย่อยและการดูดซึมอาหาร  เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 

 
4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  

Fundamental  Biology 
3(2-2-5) 

 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์   เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ์  การเติบโต   ระบบใน 
สิ่งมีชีวิต   การจําแนกสิ่งมีชีวิต  กําเนิดชีวิต   วิวัฒนาการ  พันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม   
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4091606 คณิตศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์ 
Mathematics  for Science 

3(3-0-6) 

 สมการเส้นตรง  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม  
การแก้สมการเอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต  การ
ประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์ 

 2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน / วิชาเอก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4031301 สัตววิทยา 
Zoology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4031101  ชีววิทยา 1  หรือ  
4031107   ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 สัณฐานวิทยา   กายวิภาค  และสรีรวิทยาของสัตว์    การจัดจําแนก   อาณาจักรสัตว์          
การสืบพันธุ์ และการเติบโต  พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  ความหลากหลายของทรัพยากร
สัตว์ป่า   นิเวศวิทยาของสัตว์และปัจจัยท่ีสัตว์ต้องการในการดํารงชีพ  การผลิตและการนําสัตว์ท่ีมี
คุณค่ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม  การแพทย์และการเกษตร  การสํารวจและ   เก็บ
ตัวอย่างสัตว์ในท้องถ่ิน   
 



4032201 พฤกษศาสตร์  
Botany  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4031101 ชีววิทยา  1  หรือ 
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน                             

3(2-2-5) 

 ชีววิทยาของพืช  เซลล์   เนื้อเยื่อ   สัณฐานวิทยา   กายวิภาคของพืชดอก   สรีรวิทยา   
นิเวศวิทยาของพืช   วิวัฒนาการ   การจําแนกประเภท   การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช    
 
4032401 พันธุศาสตร ์ 

Genetics 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4031102 ชีววิทยา  2   หรือ    
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน                         

3(2-2-5) 

 ความรู้ พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์   หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม    
การคาดคะเน  ผลลัพธ์ท่ีเกิดในลูกผสม  ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ   ยีนและโครโมโซม   
การจําลองของสารพันธุกรรม   ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน  เพศ  การกําหนดเพศ   มัลติเปิลแอลลี  
การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ  ความแปรปรวนของลูกผสม                  การกลาย
ระดับยีนและระดับโครโมโซม  พันธุวิศวกรรม    พันธุศาสตร์ประชากร  การถ่ายทอดพันธุกรรมนอก
ส่วนนิวเคลียส 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4032601 จุลชีววิทยา  
Microbiology                                                          
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4031101  ชีววิทยา 1  หรือ 
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  

3(2-2-5) 

 ความรู้ พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต     
การจําแนกประเภท  สัณฐานวิทยา    สรีรวิทยา   การเติบโต  การสืบพันธุ์  การควบคุมจุลินทรีย์   
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร  น้ํา  ดิน  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล   โรคติดต่อ
และภูมิต้านทาน   

 
4032603 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

Microbial Physiology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์      ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าท่ี      การเติบโต 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเติบโต  กระบวนการสร้างและใช้พลังงาน   กลไกการควบคุม   เมแทบอลิซึม 
 



4033101 นิเวศวิทยา  
Ecology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4031102  ชีววิทยา 2  หรือ 
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา   ร ะบบนิเวศ   พลังงาน   ปัจจัยจํากัด  วัฏจักรของ
สาร   

ประชากร  ชุมชน   การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี   การกระจาย    มลพิษ   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   

 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4033104 ชีววิทยาของเซลล์  

Cell Biology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4031101  ชีววิทยา  1  หรือ  
4031107  ชีววิทยาพ้ืนฐาน               

3(2-2-5) 

 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอตระดับโมเลกุล  วัฏจักรของ 
เซลล์  การแบ่งเซลล์  เมแทบอลิซึมของเซลล์  สารพันธุกรรมในเซลล์โพรคาริโอติกและเซลล์ยูคาริโอติก   
การแสดงออกของยีน   
 
4033602 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนทีฟ   

Determinative  Bacteriology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 หลักการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย  การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากแหล่งต่าง ๆ  วิธีการจําแนก 
ชนิดและการฝึกจําแนกชนิดของแบคทีเรีย 

 
4033603 วิทยาเห็ดรา 

Mycology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :  4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 สัณฐานวิทยาท่ัวไป สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์ของเชื้อรา      
การจัดจําแนกประเภทของเชื้อราในอาณาจักรโปรตอกติสตา สตรามิโนไพลา และฟังไจ ความสําคัญ
ของเชื้อราทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
 
4033902 สัมมนาชีววิทยา 1  

Seminar in Biology 1 
1(0-2-1) 

 การเสนอและวิจารณ์งานวิชาการทางชีววิทยา  โดยมีคณาจารย์ร่วมด้วย 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4034401 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  

Microbial Genetics 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :  4032601 จุลชีววิทยา และ 
4032401  พันธุศาสตร ์

    3(2-2-5) 

 สารพันธุกรรมของจุลินทรีย์  การแสดงออกของยีน   และการควบคุมการกลายพันธุ์ 
และการซ่อมแซม   การวิเคราะห์การเชื่อมโยง  รีคอมบิเนชัน   พลาสมิด  ทรานสโปซอน  เทคนิค
พ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรม   การหาตําแหน่งของยีน   การทําแผนท่ีโครโมโซม  คอนจูเกชัน  ทรานส์
ฟอร์เมชัน   ทรานส์ดักชัน 
 
4034902 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 

Research  Project  in  Biology 
     2(0-4-2) 

   
 ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  รวบรวม เสนอผลงาน และเขียนรายงานผลการวิจัยจากโจทย์ 

ปัญหาทางชีววิทยาหรือโจทย์ท้องถ่ิน 

 

4034905 สถิติทางชีววิทยา 
Statistics  for  Biology 

    3(3-0-6)   

 ข้อมูลและตัวอย่างข้อมูลทางชีววิทยา   การหาค่าสถิติมูลฐานเก่ียวกับข้อมูล  อัตราส่วน 
ความน่าจะเป็น   การวางแผนการทดลอง   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4034906 สัมมนาชีววิทยา 2 

Seminar in Biology 2 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4033902  สัมมนาชีววิทยา 1 

    1(0-2-1)   

 การเสนอและวิจารณ์งานวิชาการทางชีววิทยาท่ีไม่ซ้ํากับหัวข้อในวิชาสัมมนาชีววิทยา 1 
โดยมีคณาจารย์ร่วมด้วย 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4034907 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 

Research Methodology in Biology 
    2(2-0-4)   

 ประเภท ข้ันตอน การออกแบบ ตัวแปร สมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนเค้าโครงวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
 
 
 
 
 



รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4032607 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา  
Instrumental Usage in Microbiology  

3(2-2-5) 

 หลักการ  ทักษะ  และวิธีการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการและระดับ 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
4033604 วิทยาแบคทีเรีย 

Bacteriology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4032601  จุลชีววิทยา  

3(2-2-5) 

 ชีววิทยาของแบคทีเรีย    สัณฐานวิทยา    สรีรวิทยา    ชีวเคมี   โครงสร้างและหน้าท่ี 
ของแบคทีเรีย 

 
4033606 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม 

Environmental  Microbiology  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4032601  จุลชีววิทยา และ  
4033101  นิเวศวิทยา 

3(2-2-5) 

 กลุ่มของจุลินทรีย์ท่ีมีบทบาทต่อสิ่งแวดล้อมในน้ํา  ดิน  และอากาศ  กิจกรรมและผล 
ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากจุลินทรีย์   การแก้ไขและการควบคุม   จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4033607 เอนไซม์จากจุลินทรีย์ 

Microbial  Enzymes  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์  สมบัติและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  ประเภทของ 
เอนไซม์   การทําให้เอนไซม์บริสุทธิ์   การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรีย์ 
 
4034104 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์  

Microbial  Ecology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4032601  จุลชีววิทยา และ
4033101  นิเวศวิทยา   

3(2-2-5) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสภาพแวดล้อม  ปัจจัยด้านดิน น้ํา อากาศ ท่ีมีผลต่อ 
การเติบโตและกระบวนการทางชีวเคมีท่ีมีผลต่อจุลินทรีย์  เทคนิคการติดตามจุลินทรีย์ 
 
4034112 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์  

Microbial  Biodiversity  
3(2-2-5) 

 ความหลากหลายทางด้านนิเวศ    พันธุศาสตร์   และชนิดของจุลินทรีย์   เทคนิคทาง 
โครโมโซม  DNA fringer print, PCR      



 
4034402 พันธุวิศวกรรม  

Genetic Engineering 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032401  พันธุศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 การประมวลหลักการพ้ืนฐานและหลักการสมัยใหม่ทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 
และชีวเคมี   หลักการของพันธุวิศวกรรม  และการประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4034601 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี  

Yeast and Yeast Technology  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 โครงสร้าง  สรีรวิทยา  การจําแนกประเภท  อนุกรมวิธาน  พันธุศาสตร์และนิเวศวิทยา 
ของยีสต์  เทคนิคการเพาะเลี้ยงยีสต์เพ่ือการอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์หมักจากยีสต์และกระบวน  การ
หมัก 
 
4034602 พาโทเจนิกแบคทีริโอโลยี   

Pathogenic Bacteriology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียท่ีทําให้เกิดโรค  การระบาดของเชื้อโรค           
ความสามารถในการทําให้เกิดโรค    อาการของโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 
 
4034603 จุลชีววิทยาทางดิน   

Soil Microbiology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 ชนิด บทบาท และกระบวนการชีวเคมีของจุลินทรีย์ในดิน นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
ในดิน  วัฏจักรของสารและการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุท่ีเกิดในดิน  ความสําคัญและการใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตร  การป่าไม้   
 
4034604 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุข   

Sanitation Microbiology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 หลักด้านสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน  จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุข     
วิทยาการระบาด  การป้องกันและการควบคุม  การทําลายจุลินทรีย์  การกําจัดวัสดุเหลือท้ิง  
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4034605 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   

Industrial Microbiology  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 จุลินทรีย์ท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม  หลักการคัดเลือกและการเก็บรักษาสายพันธุ์          
กระบวนการหมัก   ประเภทอุตสาหกรรมท่ีใช้จุลินทรีย์      
 
4034608 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

Quality  Control  of  Food  Product 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญ   หลักการ  วิธีการ  และเทคนิคการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ 
อาหารอุตสาหกรรมในด้านเคมี  กายภาพและจุลินทรีย์   การรักษาคุณภาพและมาตรฐานอาหาร  
สารเคมีท่ีใช้ในอาหาร  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร 

Food  Microbiology  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 จุลินทรีย์กับอาหาร  จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดการเน่าเสีย   เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ 
ในอาหาร    องค์ประกอบของอาหารท่ีมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์  และลักษณะการเน่าเสีย     
การเน่าเสียของอาหาร    การสุ่มตัวอย่าง    วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร  น้ํานม  ผลิตภัณฑ์นม   
มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา   วิธีป้องกันและกําจัดจุลินทรีย์ในอาหาร การถนอมอาหารทาง    จุล
ชีววิทยา    วิธีป้องกันและกําจัดจุลินทรีย์ในอาหาร  การถนอมอาหาร 
 
4034610 เทคโนโลยีการหมัก  

Fermentation  Technology  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 วิธีการและข้ันตอนการแยกจุลินทรีย์  การคัดเลือก  การปรับปรุงพันธุ์  การเก็บรักษา 
และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์   รูปแบบของกระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์ของการหมัก        
การแยก และการทําให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4034612 จุลชีววิทยาการบําบัดน้ําเสีย  

Wastewater  Treatment  Microbiology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 จุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องกับการบําบัดน้ําเสีย  สาเหตุของการเสียของแหล่งน้ํา  วิธีการบําบัด 
น้ําเสียโดยชีววิธี  ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อแหล่งน้ํา  การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์กับแหล่งน้ํา 

 



4034613 จุลชีววิทยาทางการเกษตร  
Agricultural  Microbiology  
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 4032601  จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

 บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเกษตร  ปศุสัตว์  ประมง  การนําไปใช้ประโยชน์               
การทําให้เกิดโรค  การพัฒนาและปรับปรุงดินโดยจุลินทรีย์  กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน น้ํา และพืช 
 
  3)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ / วิชาชีพ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4034803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา  

Preparation  for  Professional  Experience  in  Biology  
1(45) 

 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทาง 

ชีววิทยา  ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ 
 
4034804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา  

Field  Experience  in  Biology 
รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  4034803  การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 

6(540) 
 

 การฝึกงานทางชีววิทยา ในสถานประกอบการท่ีเป็นของเอกชน หรือหน่วยงานของ 
รัฐท่ีเหมาะสม  มีการนําเสนอผลงานและรายงาน 
 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
403480
5 

การเตรียมสหกิจศึกษา  
Preparation  for  Cooperative Education  

1(45) 
 

 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกสหกิจศึกษา โดยเน้นให้ 
นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติในด้านการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการบริหารงานคุณภาพ 
 
403480

6 
สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) 

 ให้มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการท่ีเป็นของ 
เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีเหมาะสมในเรื่องเก่ียวกับงานด้านชีววิทยา ใช้เวลาฝึกปฏบิัติงาน 1 
ภาคการศึกษา   
 
 
 
 



 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับ 

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ 

*หมายเหตุ  ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ ใส่เฉพาะกรณีท่ีมีรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 
 
 


