
 
แบบรายงานขอมูลหลักสตูร (MU Degree Profile) 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย) หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Conservation Biology 

2. ชื่อปริญญา  
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ) 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Conservation Biology) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสตูรทางวิชาการ 
จํานวนหนวยกิต 136 หนวยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบหลักสูตร ระยะเวลาเรยีนปกติ 4 ป/ ปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ป 
สถานภาพของหลักสูตรและกําหนดการเปดสอน หลักสตูรปรับปรุง คาดวาจะเริ่มใชในปการศึกษา 2561 
การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผูประสาทปริญญา  มหาวิทยาลยัมหิดล 
องคกรท่ีใหการรับรองมาตรฐาน - 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปาหมาย /วัตถุประสงค  เปาหมาย: จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมผูเรียนใหสามารถวิเคราะหและคนหาแนวทางใน
การปองกัน /บรรเทา/แกไขปญหาความหลากหลายทางชีวภาพอยางสอดคลองกับการ

ทํางานรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ มีความตระหนักรูพัฒนาอยางยั่งยืน คนควา สื่อสาร 
และมีสวนรวมในกิจกรรม เพ่ือการจดัการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค: บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษจะไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถ ดังน้ี 
1) วิเคราะหปญหาความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร เช่ือมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม  
2) พัฒนาแผนการจัดการอนุรักษ และดําเนินโครงงานวิจัยดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และการจัดการแบบปรับตัว เพ่ือแกปญหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อยางสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังท่ีเปนผูรวมทีมและผูมีสวนเก่ียวของกับการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และบนพ้ืนฐานของการ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

5) ตระหนักรูและพรอมมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 



ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร  เปนหลักสูตรปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยท่ีใหปริญญาใน
สาขาวิชาน้ี  

 เปนปริญญาท่ีมีคุณวุฒิเทียบเทาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ตาม
กรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ .ศ .
2554 

 ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและ
ฝกฝนทักษะภาคสนามในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพปา
ธรรมชาติท่ีเปนปาแลงเขตรอนแบบปาผสมผลัดใบ ชนิดปาท่ีพบเปนหลักใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 

เปาหมาย /วัตถุประสงค  เปาหมาย: จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมผูเรียนใหสามารถวิเคราะหและคนหาแนวทางใน
การปองกัน /บรรเทา/แกไขปญหาความหลากหลายทางชีวภาพอยางสอดคลองกับการ

ทํางานรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ มีความตระหนักรู พัฒนาอยางยั่งยืน คนควา สื่อสาร
และมีสวนรวมในกิจกรรม เพ่ือการจัดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค: บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษจะไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถ ดังน้ี 
1) วิเคราะหปญหาความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร เช่ือมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม  
2) พัฒนาแผนการจัดการอนุรักษ และดําเนินโครงงานวิจัยดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และการจัดการแบบปรับตัว เพ่ือแกปญหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อยางสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังท่ีเปนผูรวมทีมและผูมีสวนเก่ียวของกับการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และบนพ้ืนฐานของการ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

5) ตระหนักรูและพรอมมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
 



 
เสนทางความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได สามารถประกอบอาชีพโดยตรงไดดังตอไปนี ้

 ผูชวยวิจัย /นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/นักวิชาการ โดยทํางานไดท้ังในฐานะ
ผูปฏิบัติงานและผูประสานงานของโครงการเก่ียวกับการจัดการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ผูจัดทํา ใหขอมูลความรู และพัฒนาสื่อกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 เจาหนาท่ีนโยบายและแผนดานเก่ียวกับการจัดการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

 เจาหน าท่ีฝายกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ งแวดลอม 
(corporate social responsibility) ขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ประกอบธุรกิจหรือธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) ท่ีมีความเปนมิตรตอ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และมุงหวังการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

และหากมีความสนใจเฉพาะทางในการเปน ครูวิทยาศาสตร (ดานชีววิทยา) 
นักวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม (ดานความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนท่ี  (ก็สามารถใชคุณวุฒิจากปริญญาท่ีรับไปสอบใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบอาชีพได   

การศึกษาตอ  สามารถศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรงทางดานท่ีเก่ียวของกับ
วิทยาศาสตรชีวภาพ ชีววิทยา การจัดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 สามารถศึกษาตอโดยนําชีววิทยาเชิงอนุรักษไปประยุกตใชดานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ศึกษาศาสตร สิ่งแวดลอมศึกษา ธุรกิจเพ่ือสังคม หรือตามความสนใจและ
ศักยภาพในการประยุกตใชงานของบัณฑิต   



 
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา สงเสริมผูเรียนใหสามารถพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง สืบเสาะหาความรูโดย
กระบวนการคนควาทางวิทยาศาสตร คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล เปน
บัณฑิตท่ีมีทักษะและความรูทางชีววิทยาเชิงอนุรักษท่ีทันสมัยเปนสากล แตสามารถ
เช่ือมโยงหาแนวทางแกปญหาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปนปญหาท่ีมีบริบท
เฉพาะของแตละพ้ืนท่ีและชุมชนได ดวยการมีมุมมองท่ีเปดกวาง เช่ือมโยงท้ัง
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และเศรษฐศาสตร อยางสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน  
 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เนนจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู (Inquiry approach) ซึ่งใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ท้ังจากกิจกรรมในช้ันเรียน การทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกดานทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู และมีการ
จัดการเรียนรูผานประสบการณ (Experience-based learning) ท้ังในสถานท่ีของ
วิทยาเขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการฝกงาน รวมถึงการเรียนรู
ผานการแกไขปญหา (Problem-based learning) ดวยตัวของผูเรียนเองอยางเต็ม
รูปแบบในการทําโครงงานวิจัย 
 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินการแสดงออกในการดําเนินงานตาม
กระบวนการ (Process performance) และคุณภาพของผลงาน (Output) ท่ี
นักศึกษาจัดทําข้ึน โดยมีการประเมินผลเปนระยะๆระหวางเรียน (Formative 
assessment) เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดพิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขขอบกพรองและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการประเมินผลสัมฤทธ์ิเมื่อ
สิ้นสุดการจัดการเรยีนรู (Summative evaluation) เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานท่ีคาดหวังไว โดยเนนใหท้ังผูเรียนและผูสอนมีการสื่อสารถึงจุดมุงหมายใน
การเรียน และรายละเอียดของการประเมินผล (วิธีการ เกณฑ สัดสวนคะแนน) ท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและการจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามจุดมุงหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 



 
สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competencies: นักศึกษาของหลักสูตร
จะไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และเช่ือมโยงความรูและมุมมองท่ี

หลากหลายแตกตางกัน  

2) คนควาและเลือกใชขอมูลไดอยางเหมาะสมและมีจริยธรรม 

3) สื่อสารกับผูรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของ และสาธารณชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ทํางานรวมกันเปนหมูคณะดวยความเคารพในบทบาทหนาท่ีและสิทธิของสมาชิก

ในกลุมและผูมีสวนเก่ียวของ 

5) แกปญหาอยางเปนระบบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการจัดการแบบ

ปรับตัว 

6) มีความตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

Subject-specific Competences: นักศึกษาของ
หลักสตูรจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสามารถทํา
สิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ และองคประกอบของปญหาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เพ่ือการตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลง (monitoring) และเลือกใช

วิธีการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

2) ประยุกตใชทักษะความรูเพ่ือพัฒนาและดําเนินงานตามแผนการจัดการอนุรักษ

และโครงงานวิจัยเพ่ือปองกัน /แกไข/บรรเทาปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ  

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต Program Learning Outcomes (PLOs) 
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ จะสามารถ: 

PLO1: วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ และองคประกอบของปญหาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพ่ือกําหนดแนวทางในการตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลง

และแกไขปญหา 

PLO2: เช่ือมโยงความรูทางวิทยาศาสตร กับสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตรท่ีมี

ความเก่ียวของเขาดวยกัน เพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

PLO3: ออกแบบแผนการจัดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีการ

กําหนดเทคนิค /วิธีการ/แนวทางปฏิบัติในการแกปญหาท่ีมีความเหมาะสม

สอดคลองกับบริบทของปญหาและเง่ือนไขของการดําเนินงาน 

PLO4: พัฒนาและดําเนินโครงงานวิจัยอยางเปนระบบดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือปองกัน/แกไข /บรรเทาปญหาท่ีเก่ียวของกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

PLO5: เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

PLO6: ทํางานรวมกับสมาชิกในทีมและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และเคารพในสิทธิ

ของผูอ่ืน 

PLO7: แสดงออกซึ่งทัศนคติท่ีดีตอการมสีวนรวมในการใสใจดูแลความหลากหลาย

ทางชีวภาพท้ังในทองถ่ินและระดบัโลก 

 


