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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาสําหรับคร ู

ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Biology for Teachers 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสําหรับครู) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย):        วท.ม. (ชีววิทยาสําหรับครู) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Science (Biology for Teachers) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):    M.Sc. (Biology for Teachers) 

 

3. วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสําหรับครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีความรูเชิงลึกในเน้ือหาดานชีววิทยาข้ันพ้ืนฐานท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถสรางสื่อการสอนและ

สามารถถายทอดความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรชีววิทยาท่ัวไปในสถานศึกษาระดับพ้ืนฐาน 

3. มีทักษะดานวิทยาศาสตรนิเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการถายทอดความรูและปลูกจิตสํานึกทาง

วิทยาศาสตรใหแกเยาวชนและชุมชน และมีความสามารถประยุกตความรู ทางวิทยาศาสตรไดอยาง

เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาโดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมความรูทางวิชาการและจิตสํานึกทางวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนได 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติ

ตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

6. มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธี

ปฏิบัติงานใหมๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนรักในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน 

7. มีความสามารถเผยแพรความรูดานชีววิทยาแกบุคคลในแวดวงวิชาการ หรือบุคคลท่ัวไปไดอยางถูกตอง 

ชัดเจน 

8. มีจิตสํานึกท่ีดี ในการนําความรูดานชีววิทยาไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงการ

อนุรักษสภาพแวดลอมและทรัพยากรชีวภาพ 

 

 

 

 



4. โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิจรวมตลอดหลักสตูร จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรแผน ข 

1) หมวดวิชาบังคับ 6 21 

2) หมวดวิชาเลือก 18 11 

3) วิทยานิพนธ 12 0 

4) การศึกษาอิสระ - 4 

รวม 36 36 

 

5. รายวิชา 

5.1 หมวดวิชาบังคับ  แผน ก แบบ ก 2     6 หนวยกิต 

**SC147 001 ชีววิทยาฐานชุมชน 

**SC147 891 สัมมนาทางชีววิทยาสําหรับคร ู

**SC147 893 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาสําหรับคร ู

5.2 หมวดวิชาบังคับ  แผน ข      21 หนวยกิต 

**SC147 001 ชีววิทยาฐานชุมชน 

**SC147 002 ทักษะปฏิบัติทางชีววิทยา 

**SC147 003 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน 

**SC147 004 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 

**SC147 005 นิเวศวิทยาสําหรับคร ู

**SC147 201 พันธุศาสตรสําหรบัคร ู

**SC147 891 สัมมนาทางชีววิทยาสําหรับคร ู

**SC147 893 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาสําหรับคร ู

5.3 หมวดวิชาเลือก 

**SC147 006 ชีววิทยาระดับเซลลข้ันสูง 

**SC147 101 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อและเซลลของพืช 

**SC147 102 ระเบียบวิธีแผนใหมในอนุกรมวิธานพืช 

**SC147 007 พิษวิทยาทางนํ้า 

**SC147 301 ชีววิทยานํ้าจืด 

**SC147 003 ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน 

**SC147 004 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 

**SC147 005 นิเวศวิทยาสําหรับคร ู

**SC147 010 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 

**SC147 011 เทคโนโลยีชีวภาพในทองถ่ิน 

**SC147 008 การสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรแกครูวิทยาศาสตร 

**SC147 103 ชีววิทยาของพืช 

**SC147 201 พันธุศาสตรสําหรบัคร ู

**SC147 009 ชีววิทยาของจุลินทรีย 



**SC147 302 ชีววิทยาของสัตว 

**SC147 303 สรีรวิทยาของสัตวสําหรับคร ู

**SC147 304 สัตววิทยาประยุกต 

**SC147 305 ทักษะปฏิบัติทางสัตววิทยา 

**SC147 104 พฤกษศาสตรประยุกต 

5.4 วิทยานิพนธ 

**SC147 899 วิทยานิพนธ 

5.5 วิชาการศึกษาอิสระ 

**SC147 897 การศึกษาอิสระ 

 

6. แผนการศึกษา 

 

ชุดวิชาท่ี 1 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 

 

 

**SC147 001 

 

**SC147 703 

 

**SC147 704 

 

**SC147 705 

 

SC147 xxx 

 

ชีววิทยาฐานชุมชน 

Community-based Biology 

ชีววิทยาเชิงอนุกรมวิธาน 

Systematic Biology 

ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 

Integrative Biology 

นิเวศวิทยาสําหรับครู  

Ecology for Teachers 

วิชาเลือก  

Elective course 

3(1-6-5) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

3(1-6-5) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

     3 

 

 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 

15 

15 

15 

15 

    

ชุดวิชาท่ี 2 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 

 

**SC147 702 

 

ทักษะปฏิบัติทางชีววิทยา 

Practical Skills in Biology 

- 

 

3(1-6-5) 

 

 **SC147 751 

 

พันธุศาสตรสําหรบัครู 

Genetics for Teachers 

- 

 

3(2-3-6) 

 

**SC147 791 

 

สัมมนาทางชีววิทยาสําหรับครู 

Seminar in Biology for Teachers 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

 **SC147 792 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาสําหรับครู 

Ecology for Teachers 

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



 

 SC147 xxx            วิชาเลือก 

                          Elective course 

6 3 

 **SC147 897 

 

การศึกษาอิสระ 

Independent study 

- 

 

2 

 

 **SC147 899 

 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

6 

 

- 

 

 

 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 

15 

30 

14 

29 

    

ชุดวิชาท่ี 3 หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 SC147 xxx            วิชาเลือก 

                           Elective  

- 5 

 **SC147 897 

 

การศึกษาอิสระ 

Independent study 

- 

 

2 

 

 **SC147 899 

 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

6 

 

- 

 

 

 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 

6 

36 

7 

36 

 

 


