
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาชีววทิยาสําหรับครู 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255!) 

 

1 ชื%อหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสาํหรับครู 
 ภาษาองักฤษ : Master of  Science Program in Biology for Teachers 
 

2 ชื%อปริญญา 
 ภาษาไทย : วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ชีววทิยาสาํหรับครู) 
  : วท.ม. (ชีววทิยาสาํหรับครู) 
 ภาษาองักฤษ : Master  of  Science (Biology for Teachers) 
  : M.Sc. (Biology for Teachers) 

 

3 วตัถุประสงค์ 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสาํหรับครู (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มีวตัถุประสงค์
เพืBอผลิตมหาบณัฑิตทีBมีคุณสมบติัดงันีF  

1) มีความรู้เชิงลึกในเนืFอหาดา้นชีววิทยาขัFนพืFนฐานทัFงทางทฤษฎีและปฏิบติั สามารถสร้างสืBอการสอนและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถสร้างและพฒันาหลกัสูตรชีววทิยาทัBวไปในสถานศึกษาระดบัพืFนฐาน 
3) มีทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์นิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสาํนึกทาง

วทิยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนและชุมชน และมีความสามารถประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการ          

ทางวทิยาศาสตร์เพืBอส่งเสริมความรู้ทางวชิาการและจิตสาํนึกทางวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่นกัเรียนได ้
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ และมีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติั

ตนอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 
6) มีความสามารถในวิจยัหรือการจดัการโครงการทางวิชาการทีBจะก่อให้เกิดการพฒันาความรู้ใหม่หรือวิธี

ปฏิบติังานใหม่ๆ เพืBอกระตุน้ใหน้กัเรียนรักในการเรียนวทิยาศาสตร์มากขึFน 
7) มีความสามารถเผยแพร่ความรู้ดา้นชีววิทยาแก่บุคคลในแวดวงวิชาการ หรือบุคคลทัBวไปไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ชดัเจน 
8) มีจิตสาํนึกทีBดี ในการนาํความรู้ดา้นชีววทิยาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาประเทศ โดยคาํนึงถึงการ

อนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและทรัพยากรชีวภาพ 
 

 

 

 

 



 

4 โครงสร้างหลกัสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ [\ หน่วยกิต 
 แผน ข จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ [\ หน่วยกิต 

 
 

 

 

 

 

 

 
5 รายวชิา 

5.1 หมวดวชิาบังคบั 

5.1.1 แผน ก แบบ ก 3 ประกอบด้วย 3 รายวชิา จาํนวน  6  หน่วยกติ ดงันี7 
 331 700 ชีววทิยาฐานชุมชน 3(1-6-5) 
  Community-based Biology 
 331 891 สมัมนาทางชีววทิยาสาํหรับครู d(d-e-f) 
  Seminar in Biology for Teachers  
 331 893 ระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยาสาํหรับครู f(f-e-g) 
  Research Methodology in Biology for Teachers   
  

5.1.2 แผน ข ประกอบด้วย 8 รายวชิา จํานวน  21  หน่วยกติ ดงันี7 
 [[d iee ชีววทิยาฐานชุมชน [(d-\-j) 
  Community-based Biology 
 [[d ied ทกัษะปฏิบติัทางชีววทิยา [(d-\-j) 
  Practical Skills in Biology 
 [[d ief ชีววทิยาเชิงอนุกรมวธิาน [([-e-\) 
  Systematic Biology 
 [[d ie[ ชีววทิยาเชิงบูรณาการ [([-e-\) 
  Integrative Biology 
 [[d ieg นิเวศวทิยาสาํหรับครู [([-e-\) 
  Ecology for Teachers 
 [[d ije พนัธุศาสตร์oสาํหรับครู [(f-[-\) 
  Genetics for Teachers 
 [[d qrd สมัมนาทางชีววทิยาสาํหรับครู d(d-e-f) 
  Seminar in Biology for Teachers 

หมวดวชิา หน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หมวดวชิาบงัคบั  \ fd 

หมวดวชิาเลือก dq dd 

วทิยานิพนธ์ df - 

การศึกษาอิสระ -  4 

รวม 36 36 



 

 [[d qr[ ระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยาสาํหรับครู f(f-e-g) 
  Research Methodology in Biology for Teachers 
 

5.2 หมวดวชิาเลอืก 
 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนและสอบผา่นรายวชิาต่อไปนีF  หรือรายวชิาอืBนๆ ทีBคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด
หรือเปิดเพิBมเติมภายหลงั โดยนักศึกษาทีBศึกษาหลกัสูตรแผน ก แบบ ก f จะตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18           
หน่วยกิต และนกัศึกษาทีBศึกษาหลกัสูตรแผน ข ลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต ทัFงนีF  แผน ข ตอ้งไม่เลือกเรียน
ในรายวชิาทีBซํF าซอ้นกบัหมวดวชิาบงัคบั 
 311 701 ชีววทิยาระดบัเซลลข์ัFนสูง 4(4-0-8) 
  Advanced Cell Biology 
 311 715 การเพาะเลีFยงเนืFอเยืBอและเซลลข์องพืช 3(2-3-6) 
  Plant Tissue and Cell Culture 
 311 720 ระเบียบวธีิแผนใหม่ในอนุกรมวธิานพืช 3(2-3-6) 
  Modern Methods in Plant Taxonomy 
 311 770 พิษวทิยาทางนํF า 3(2-3-6) 
  Aquatic Toxicology 
 311 779 ชีววทิยานํF าจืด 3(2-3-6) 
  Freshwater Biology 
 [[d ief ชีววทิยาเชิงอนุกรมวธิาน [([-e-\) 
  Systematic Biology 
 [[d ie\ เทคโนโลยชีีวภาพในทอ้งถิBน [(f-[-\) 
  Local Biotechnology 
 [[d idd ชีววทิยาของพืช [(f-[-\) 
  Plant Biology 
 [[d ije พนัธุศาสตร์สาํหรับครู [(f-[-\) 
  Genetics for Teachers 
 [[d iie ชีววทิยาของสตัว ์ [(f-[-\) 
  Animal Biology 
 [[d iid สรีรวทิยาของสตัวส์าํหรับครู [(f-[-\) 
  Animal Physiology for Teachers 
 [[d iif สตัววทิยาประยกุต ์ [(f-[-\) 
  Applied Zoology 
 [[d ii[ ทกัษะปฏิบติัทางสตัววทิยา [(d-\-j) 
  Practical Skills in Zoology 
 
 
 



 

5.3 วชิาวทิยานิพนธ์ 
 331 899 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis 
 

5.4 วชิาการศึกษาอสิระ 
 331 897 การศึกษาอิสระ g หน่วยกิต 

  Independent Study 
 

6 แผนการศึกษา 
 

ชุดวชิาที% 1 หน่วยกติ 

  แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

[[d ie0 ชีววทิยาฐานชุมชน 
Community-based Biology 

[(d-\-j) [(d-\-j) 

331 702 ชีววทิยาเชิงอนุกรมวธิาน 
Systematic Biology 

- 3(3-0-6) 

331 703 ชีววทิยาเชิงบูรณาการ 
Integrative Biology 

- 3(3-0-6) 

[3d 704 นิเวศวทิยาสาํหรับครู 
Ecology for Teachers 

- 3(3-0-6) 

3xx xxx วชิาเลือก 
Elective 

12  3 

 รวมจาํนวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน => => 

    
ชุดวชิาที% 3 หน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

[[d ie1 ทกัษะปฏิบติัทางชีววทิยา 
Practical Skills in Biology 

- [(d-\-j) 

331 750 พนัธุศาสตร์สาํหรับครู 
Genetics for Teachers 

- 3(2-3-6) 

331 891 สมัมนาทางชีววทิยาสาํหรับครู 
Seminar in Biology for Teachers 

1(1-0-2) 1(1-0-2) 

[3d 893 ระเบียบวธีิวจิยัทางชีววทิยาสาํหรับครู 
Ecology for Teachers 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 



 

3xx xxx วชิาเลือก 
Elective 

\ [ 

331 897 การศึกษาอิสระ 
Independent study 

- 2 

    

ชุดวชิาที% 3 (ต่อ) หน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

331 899 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

\ - 

 รวมจาํนวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน  15 14 

    
ชุดวชิาที% @ หน่วยกติ 

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

3xx xxx วชิาเลือก 
Elective 

- j 

331 897 การศึกษาอิสระ 
Independent study 

- 2 

331 899 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

6 - 

 รวมจาํนวนหน่วยกติลงทะเบียนเรียน 6 7 

    

 

 


