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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

---------------------------- 
 

ชื่อสถาบนั มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
 

หมวดท่ี ๑.  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
   ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Conservation Biology 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
       ภาษาไทย ช่ือเต็ม:       วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)  
     ช่ือย่อ:       วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 
       ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Science (Conservation Biology)  
              ช่ือย่อ:       B.Sc. (Conservation Biology) 
๓.   วิชาเอก   ไม่ม ี
๔.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑   รูปแบบ   หลักสูตรปรญิญาตรี ๔ ปี  
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๒   ประเภทของหลักสูตร     หลักสูตรทางวิชาการ  
๕.๓   ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  
๕.๔   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ 

โดยใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การรับที่มหาวิทยาลยัมหิดล
เป็นผู้กําหนด  

๕.๕   ความรว่มมือกับสถาบันอ่ืน ไม่ม ี
๕.๖   การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๓ 
 

๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๒ เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ๖.๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๔ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๕ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให้การรับรองหลักสูตร 
 ในการประชุม ครั้งที่ xx/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ xx เดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๖ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ xx/๒๕๖๑  
 เมื่อวันที่ xx เดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖.๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ xx/๒๕๖๑  
 เมื่อวันที่ xx เดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๗.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังการเปิดสอนแล้ว ๓ ปี) 
 

๘.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

  เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพโดยตรงได้ดังต่อไปน้ี 
๑) ผู้ช่วยวิจัย/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ให้ข้อมลูความรู้ โดยทํางานได้ทั้งในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานของโครงการเก่ียวกับการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓) ประกอบธุรกิจหรือธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) ที่มีความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 นอกจากน้ีบัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได้หลังจากที่มีการฝึกอบรมและสอบใบอนุญาต หรือศึกษา
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมเติม เช่น ครู อาจารย์ นักวิเคราะห์และประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม มัคคุเทศก์ 
 สําหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/เอก) บัณฑิตสามารถศึกษาต่อโดยตรงทางด้านที่
เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา การจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสามารถศึกษาต่อโดยนําชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ไปประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ศึกษาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา ธุรกิจเพ่ือสังคม หรือตามความสนใจและศักยภาพในการประยุกต์ใช้งาน
ของบัณฑิต 
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๔ 
 

 
๙.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกลุ  ตําแหน่ง 
ทางวชิาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่สําเร็จการศกึษา

ผลงานทางวชิาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี

๑ นางจันทรเ์พญ็ ศรลัมพ ์
เลขประจําตัวบตัรประชาชน 
๓-๗๒๐๔-๐๐๔๙x-xx-x 

อาจารย ์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๑ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๓ 
 

Khiewbanyang,N., Khudamrongsawat, 
J., Saralamba, C., Nathalang, A. 
(2017). The relationships between 
host tree characteristics and liana 
climbing success at Mo Singto Forest 
Dynamics Plot, Khao Yai National 
Park, Thailand. Tropical Natural 
History, 17(1), 123-132.

๒ นางพินน์นรา โรจน์วิรตัน์
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๒-๔๘๐๕-๐๐๐๒x-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๔ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๗ 

 

Anyamaneeratch, K., Rojvirat, P., 
Sukjoi, W., Jitrapakdee, S. (2015) 
Insights into Transcriptional 
Regulation of Hepatic Glucose 
Production. Int Rev Cell Mol Biol. 
318, 203-253. 

๓ นายสัมพันธ ์ทองหนูนุย้ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
a-aaaa-aaaax-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยบูรพา / ๒๕๖๐ 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยบูรพา / ๒๕๕x 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตตรัง / ๒๕๔x

Tongnunui, S., Beamish, F.W.H, 
Kongchaiya, C. (2016) Species, 
relative abundances and 
environmental associations in small 
rivers of the Mae Klong River basin in 
Thailand. Agriculture and Natural 
Resources. 50, 408-415. 

๔ นางสาวสุภัทรา ชื่นชอบ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๕-๑๒๐๒-๐๐๐๐x-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๓ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๕ 

 

Abdullohfakeeyah, M., Grams Hans 
R., Chunchob S., and Vichasri Grams 
S. (2017). Cloning and expression of 
recombinant Glutathione Peroxidase 
in Fasciola gigantica. PSAKU 
International journal of 
interdisciplinary research. 6(2), 120-
131. 

๕ นางสาวเสน่ห์ จิตต์กลาง 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓-๓๐๑๕-๐๐๒๑x-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๑ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ๒๕๔๔ 

 

Kritasampan, K., Milne, J.R., 
Srikosamatara, S., Jitklang, S., 
Jeratthitikul, E. (2016). Flower-visiting 
Arthropods of the Invasive Weed, 
Lantana camara L. Tropical Natural 
History 16(1): 7–19. 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๕ 
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๖ 
 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ช้ันปีที่ ๑ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 ช้ันปีที่ ๒-๔  จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 ๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ในปัจจุบันเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดตามความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจก็มีมากขึ้น ประเทศไทยโดยการบริหารจัดการของรัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบาย Thailand 
4.0 ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรม ทั้งในแง่ของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการ
บริการ กระบวนการผลิตแปรรูป การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขนส่งสินค้า ฯลฯ เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมมูลค่า ให้ผล
กําไรดี  
 ดังน้ันประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรเหล่าน้ัน แต่ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้เป็นต้นทุนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมีอยู่จํากัด ถูกใช้ประโยชน์จนเกินพอดีจนหมดไป หรืออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสร้างหมุนเวียนทดแทนได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรทางความหลากหลายชีวภาพที่เป็นทรัพยากรที่ถูกคุกคามอย่างรุนแรงจนปริมาณและ
คุณภาพลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง จนกระบวนการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทัน แม้กระทั่งการ
ใช้องค์ความรู้/เทคนิค/วิธีการฟ้ืนฟูก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมาก ความเป็นไปได้ของความสําเร็จต้องอาศัย
การดําเนินงานต่อเน่ืองระยะยาว แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบบางส่วนได้ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มีต้นทุนในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างเพียงพอ เป็นระยะเวลายาวนาน มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแบบลดความรุนแรงจากผลกระทบต่างๆ 
ให้มากที่สุด ก็นับเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

 
 ๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 องค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN) ได้กําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (UN 
Sustainable Development Goals – UN-GSDs ) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) และใช้เป็นพ้ืนฐานสําหรับ
การพัฒนานโยบายและแผนการดําเนินการด้านต่างๆ ของประเทศภาคีสมาชิก ในช่วง ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓ 
หรือ ค.ศ. 2015-2030) โดยมี ๑๗ เป้าหมาย ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (17 goals for 
transform our world) ซึ่งมีเป้าหมายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ เป้าหมาย คือ 
GSD11 - Sustainable cities and communities, GSD13 - Climate action, GSD14 - Life Below water, 
และ GSD15 - Life on land ซึ่งในการใช้แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการดําเนินการ
ตามข้อตกลงทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๗ 
 

(Convention on Biological Diversity – CBD) ซึ่งได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔ (CBD – Strategic  Plan for Biodiversity 2011-2020) รวมถึงเพ่ิมเติมความ
ตระหนักรู้และการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการแบ่งปันทรัพยากรชีวภาพ (CBD – Nagoya 
Protocol) และพิธีสารคาตาเจนาว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้ทรัพยากรชีวภาพ (CBD - Cartagena Protocol) 
 สําหรับประเทศไทยซึ่งเป็นสมาขิกของสหประชาชาติ และร่วมลงนามให้สัตยาบันเป็นภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพน้ัน รัฐบาลได้กําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และแผนการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน ให้การสนับสนุนการดําเนินการที่สอดคล้องกันอย่างต่อเน่ืองสําหรับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีนโยบาย
หลักในการสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
สหประชาชาติว่าเป็นแนวคิดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
สหประชาชาติเป็นอย่างย่ิง 

 
๑๒.   ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

   หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ พัฒนาบนพ้ืนฐานของศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็น
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied science) ที่อาศัยความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาในการทําความเข้าใจในเรื่องของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นศาสตร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพ่ือใช้แก้วิกฤตการณ์ของปัญหา (crisis-oriented) มี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือการอนุรักษ์ (conserve) ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีนัยยะรวมถึงการป้องกัน 
(protect) และฟ้ืนฟู (restore) ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ 
(multidisciplinary) เช่ือมโยงกับสังคมศาสตร์ (social sciences) และเศรษฐศาสตร์ (economics) เพ่ือให้มีความ
เข้าใจในบริบทของปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพที่ยอมรับและนับรวมมนุษย์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในระบบ
นิเวศและเป็นส่วนสําคัญที่เป็นต้นเหตุในการสร้างปัญหาและแก้ไขปัญหา ปัจจุบันชีววิทยาเชิงอนุรักษ์มีจุดยืนอย่าง
ชัดเจนที่ต้องการจะทําให้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนด้วยการเช่ือมโยง
เข้ากับแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (sustainable development) 
 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ (มคอ.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต) ทางด้านสาขาวิชาชีววิทยา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวทางและกระบวนการหลักในการพัฒนาคือ การจัดการการศึกษา
บนฐานของผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome Based Education – OBE) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่
เน้นการกําหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการดําเนินงานจริง ซึ่งรวมถึงสภาวะการจ้างงานในบริบทของ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ผ่านการสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง คือ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต/ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน และคณาจารย์ ซึ่งเข้ามามีส่วนสําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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๙ 
 

๑๒.๒  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 ในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเช่ือมโยง
กับทั้งปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-
2562 อย่างชัดเจน ในประเด็นของปรัชญาที่ว่า “ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” (True success is not in the learning, but in its application to the 
benefit of mankind) และพันธกิจในเรื่อง “สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” (To excel in health, sciences, arts 
and innovation with integrity for the betterment of Thai society and the benefit of mankind)  
 สําหรับการเช่ือมโยงของนโยบายระดับคณะ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) หลักสูตรมีความเช่ือมโยงในเชิงนโยบาย
อย่างชัดเจนกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกาญจนบุรี พ.ศ. 2559-2562 ดังปรัชญาที่ว่า “การเรียนรู้อย่างบูรณา
การ ประสานชุมชน สู่สากลอย่างย่ังยืน” (Interdisciplinary, Social contribution, Global Sustainability) 
วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นผู้นําการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน” 
และพันธกิจเรื่อง “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ซึ่งปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ฐานทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง   
 

๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 สําหรับการเรียนการสอนในช้ันปีที่ ๑ ที่วิทยาเขตศาลายา น้ัน มีคณะอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดูแล
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
และคณะกรรมการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา (กลุ่มรายวิชา มมศท) ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนรายวิชาเลือกเสรีต่างๆ เป็นไปตามอัธยาศัยของนักศึกษาว่า 
สนใจเลือกเรียนรายวิชาใดและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะใด 
 สําหรับการเรียนการสอนในช้ันปีที่ ๒-๔ ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี น้ัน ทางหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเองโดยตรงในรายวิชาเฉพาะทางด้านพ้ืนฐานชีววิทยา (ตาม มคอ.๑ วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) รายวิชาเฉพาะทางทั้งที่เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกด้านชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ส่วน
รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพ้ืนฐานทางเคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนโดยคณาจารย์ในส่วนกลางและหลักสูตรอ่ืนๆ ของสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี ต้นสังกัดของหลักสูตร 
 นอกจากน้ีทางหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ยังพัฒนาและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จํานวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 

๑) กญศท ๒๐๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พัฒนาและรับผิดชอบโดยตรง) 
๒) กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (ร่วมพัฒนาและรับผิดชอบ) 
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๑๐ 
 

และร่วมพัฒนาและรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรอ่ืน จํานวน ๔ รายวิชา ได้แก่  
๑) กญสภ ๒๐๗ ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 
 สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
๒) SCBE 201 General Zoology 
๓) SCBE 202 General Zoology Laboratory 
๔) SCBE 209 Ecological Monitoring and the Assessment of Bioresources 
 ของหลักสูตร International Bachelor of Science in Bioresources and Environmental Biology  

  Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University 
  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑ 
 

หมวดท่ี ๒.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 
๑.    ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     
       ๑.๑  ปรัชญา ความสาํคัญของหลักสูตร 

        จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบเสาะหาความรู้โดยกระบวนการ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ทางชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์ที่ทันสมัยเป็นสากล แต่สามารถเช่ือมโยงหาแนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นปัญหาที่มี
บริบทเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่และชุมชนได้ ด้วยการมีมุมมองที่เปิดกว้าง เช่ือมโยงทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ อย่างสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

       ๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          ๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร (Program Objectives)  

 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์จะเป็น
บัณฑิตที่มีความสามารถ ดังน้ี 

๑) วิเคราะห์ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่ือมโยงกับ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

๒) พัฒนาแผนการจัดการอนุรักษ์ และดําเนินโครงงานวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการ
จัดการแบบปรับตัว เพ่ือแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๔) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ร่วมทีมและผู้มสี่วนเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

๕) ตระหนักรู้และพร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๑๒ 
 

๑.๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)   

 PLO1:  วิเคราะห์คุณค่า สถานภาพ แนวโน้ม และภัยคุกคาม ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือนําไปสู่การ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 PLO2: เช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน เพ่ือ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 PLO3: ออกแบบแผนการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการกําหนดเทคนิค/วิธีการ/แนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของปัญหาและเง่ือนไขของการดําเนินงาน 

 PLO4: พัฒนาและดําเนินโครงงานวิจัยอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือป้องกัน/แก้ไข/
บรรเทาปัญหาที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

 PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการจัดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 PLO6: ทํางานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 

 PLO7: แสดงออกซึ่งทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในท้องถิ่นและ
ระดับโลก 

 
๒.    แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. การพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดของการจัดการศึกษา
บนฐานของผลการเรียนรู้ 
outcome-based learning 
(OBE) 
 

- การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาบนฐานของ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กับอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนักศึกษา
ปัจจุบัน 

- การพัฒนาระบบการติดตามความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรจากผู้ใช้
บัณฑิตและศิษย์ เก่ า เพื่ อนํ ามาใ ช้ เ ป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

- การกําหนดแผนงาน ดําเนินการ ตรวจสอบ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางของ
การจัดการศึกษาบนฐานของผลการเรียนรู้ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิด
และกระบวนการการจัดการศึกษาบนฐาน
ของผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กับอาจารย์
และเจ้าหนา้ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- การพัฒนารูปแบบและการช้ีแจงประมวล
รายวิชาที่มีการระบุผลการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนให้นักศึกษาเข้าใจจุดมุ่งหมายในการ
เรียนและความเชื่อมโยงของแต่ละรายวิชา 

- การนําผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อนํามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร

- รายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง
ของการจัดการศึกษาบนฐานของผลการ
เรียนรู้และการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ของ AUN-QA 
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๑๓ 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๒. การพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ผู้มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง ในการ ใ ช้
บัณฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง จากผู้
มีประสบการณ์จริง และการ
สร้างโอกาสในการมีงานทํา
ให้กับบัณฑิต 

- การสร้างเครือข่ายและกิจกรรมความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า หน่วยงานของผู้ใช้
บัณฑิตปัจจุบัน และหน่วยงานที่มีศักยภาพ
ในการรับบัณฑิตเข้าทํางานในอนาคต เช่น 
ร่วมกันทํากิจกรรม CSR  

- การสนับสนุนและแนะนําให้นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกงาน 

- การทําข้อตกลงในการฝึกงานและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
 

- การติดตามผลที่จะเกิดกับบัณฑิตจากการ
จัดกิจกรรมทั้งด้านทักษะ ความรู้ และ
ทัศนคติของบัณฑิต  

- การสะท้อนความคิดเห็นของศิษย์เก่าและ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อกิจกรรมที่จัดและความสาม
รถของบัณฑิต 

 

๓. การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ทั้งการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และกิ จกรรมพิ เศษ  (extra-
curriculum activity)  เพื่ อ ให้
ผู้เรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศ
การทํางาน/ลงมือปฏิบัติจริง 
และสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้า
หา คํ าตอบและ เ รี ยนรู้ ด้ ว ย
ตนเอง 

- การสร้างรายวิชา หรือกิจกรรมในรายวิชา 
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือทํางานกับผู้เชี่ยวชาญ 

- การจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมใหน้ักศึกษาได้
เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น สัมมนา
พิเศษ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในทุกช่วง
ชั้นปี 

- การสนับสนุนให้นักศึกษาทํากิจกรรมพิเศษ 
เช่น ชมรม หรือค่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ โดยมีศิษย์เก่ามาเป็นพี่เล้ียง 

- การส นับสนุ นกา ร ฝึ ก ง าน ในสถานที่
ปฏิบัติงานจริง 

 

- การติดตามผลที่จะเกิดกับบัณฑิตจากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 

- การประเมินกิจกรรมทั้งที่ผ่านการประเมิน
รายวิชาออนไลน์และจัดทําขึ้นมาต่างหาก 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สําหรับการจัดกิจกรรมต่อไป 
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๑๔ 
 

หมวดท่ี ๓.    
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑.๑ ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน เต็มเวลา ในระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค  
     ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๒ การศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในแผนการศึกษาปกติ 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 
๒.  การดําเนนิการหลักสูตร 

 ๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนแบบหลกัสูตรปกติในวันและเวลาราชการ 
  ๒.๑.๒ งดจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดตามประกาศของ

รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ๒.๑.๓ สามารถจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอกเวลาราชการ หรือใน

วันหยุดราชการได้ตามความจําเป็นของแต่ละรายวิชา แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะเป็นรายกรณี 
  
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

   ๒.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด
สําหรับการเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 

   ๒.๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดและแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือประกาศอย่างเป็นทางการในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย และผา่นการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

 
 ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

   ๒.๓.๑ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
   ๒.๓.๒ ความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และการทํางานในอนาคต 
   ๒.๓.๓ การปรับตัวในเรื่องสถานที่เรียนและรูปแบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  
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๑๕ 
 

๒.๔   กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศกึษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๔.๑ การอบรมเสริมสร้างทักษะและความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๒.๔.๒ การสร้างรายวิชาสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ 
 ศาสตร์ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และการทํางานในอนาคต 
๒.๔.๓ การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สามารถเข้าไปพบ 
 นักศึกษาที่วิทยาเขตศาลายาได้สะดวกและบ่อยคร้ัง เพ่ือติดตามดูแลให้คําปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
 และสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้สื่อสังคม (social media) ต่างๆ เช่น กลุ่มบน
 Facebook เป็นต้น  

 

๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ (คน) ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา (คน) - - - ๓๕ ๓๕
จํานวนนักศึกษาสะสม (คน) ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐
 

๒.๖    งบประมาณตามแผน 
  ด้านการลงทนุ  
  ๒.๖.๑   ความคุ้มทุน  

 รายรับต่อคนตลอดหลักสูตร  ๔๖,๒๗๓.๓๓ บาท 
 ค่าใช้จ่ายต่อคนตลอดหลักสูตร  ๙๑๖,๙๐๒.๗๐ บาท 
 จํานวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน  ๑๒๒  คน/ปีการศึกษา   
 จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ  ๓๕  คน 

 หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่าเนื่องจาก ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เป็นศาสตร์ที่มีความจําเป็นในการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน บนฐานของทรัพยากรชีวภาพ หากขาดบุคลากรในสาขาวิชาน้ีจะทําให้การวางแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ (คุณค่าของทรัพยากร หน้าที่และกลไกที่ทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ) การใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งจากความต้องการใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างลําเอียง ขาดมุมมองในการพิจารณา
ปัญหาที่รอบด้านทั้งการใช้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการคํานึงถึงบริบททางเศรษฐศาสตร์และสังคมท่ีเก่ียวข้อง
กับปัญหา 
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๑๖ 
 

  ๒.๖.๒   การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต  )บาท/ต่อปีการศึกษา(  
๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต      

ลําดับ รายจ่าย งบประมาณต่อปีการศึกษา (บาท)
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อาจารย์) ๖,๖๖๕,๑๔๗.๔๑ 
๒ ค่าตอบแทน คา่ใช้สอย และคา่วัสดุ (รายจ่ายพ้ืนฐาน) ๓,๗๕๙,๗๕๑.๙๕ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค - 
๔ ค่าเสื่อมราคา  ๔,๐๗๒,๘๓๒.๗๕ 
๕ เงินอุดหนุน ๕๘๑,๙๓๕.๑๓ 
๖ อ่ืน ๆ ๘,๕๓๐,๕๗๗.๓๙ 
 รวมทั้งสิน้ ๒๓,๖๑๐,๒๔๔.๖๓ 

 
 ๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และอ่ืนๆ 

ลําดับ รายจ่าย งบประมาณต่อปีการศึกษา (บาท)
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต ๑,๑๙๑,๕๓๘.๑๕ 
๒ ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท/คน) ๑,๐๓๐,๐๐๐ 
๓ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร - 
๔ อ่ืนๆ - 
 รวมทั้งสิน้ ๒,๒๒๑,๕๓๘.๑๕ 

 
๒.๗   ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  
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๑๗ 
 

๓. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร 

๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต  
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังน้ี 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ๑๕ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓ หน่วยกิต

รวมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต
  

๒. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐาน มคอ.๑ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ.) ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
เคมีทั่วไปหรือพ้ืนฐาน รวมปฏิบัติการ ๗ หน่วยกิต
ชีววิทยาทั่วไปหรือพ้ืนฐาน รวมปฏิบัติการ ๗ หน่วยกิต
ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพ้ืนฐาน รวมปฏิบัติการ ๗ หน่วยกิต
รวมกลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐาน วท.บ. ๒๗ หน่วยกิต

๒.๒ กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐาน วท.บ.ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
ชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ๔ หน่วยกิต
เคมีอินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ๔ หน่วยกิต
จุลชีววิทยา (ทฤษฎีและปฏิบัติการ) ๔ หน่วยกิต
ชีวสถิติ ๔ หน่วยกิต
รวมกลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐาน วท.บ. (ชีววิทยา) ๑๖ หน่วยกิต

๒.๓ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) ๔๘ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
รวมกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๕๗ หน่วยกิต

รวมหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต
  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
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๑๘ 
 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
 หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวน
ช่ัวโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีทีใ่ช้แบบบรรยาย  และ/หรือปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาหต์ลอด
ภาคการศึกษา ได้แก่ xxxx xxx x(x-x-x) หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลกั  จํานวน
หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) โดยกําหนด ดังน้ี 
 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี 
 

ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังน้ี 
 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อช่ือคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 
   มม  :  MU หมายถึง     รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
  กญ  :  KA หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  วท  :  SC หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
  ศศ  :  LA หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 
  สศ  :  SH หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะสังคมศาสตร์ 
 

- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ช่ือรายวิชา/โครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
  ชอ  :  CB หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 ศท  :  GE หมายถึง     รายวิชาของแต่ละคณะที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 สห  :  ID หมายถึง     รายวิชาของสํานักวิชาสหวิทยาการจัดการเรียนการสอนสําหรับหลายหลักสูตร 
 คณ  :  MA หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 คม  :  CH หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ชว  :  BI หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 ฟส  :  PY หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ภท  :  TH หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
 ภอ  :  EN หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
 สค  :  SS หมายถึง     รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 

ข.   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 

-  เลขตัวหนา้      หมายถึง    ระดับช้ันปีที่กําหนดให้ศึกษารายวิชาน้ัน ๆ 
-  เลข ๒ ตัวทา้ย  หมายถึง    ลําดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ของรายวิชาน้ัน ๆ เพ่ือไม่ให้ตัวเลข 

         ซ้ําซ้อนกัน 
-  ความหมายของจํานวนหนว่ยกิตรวม  ใหค้วามหมายของตัวเลข  
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๑๙ 
 

-  ชื่อรายวิชา  
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต ได้แก่
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)

กญศท ๓๐๑ 
KAGE 301 

สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน *
Interdisciplinary Studies for Sustainable Development 

๓ (๓-๐-๖)

สมสค ๑๖๑ 
SHSS 161 

นโยบายและการวางแผน *
Policy and Planning  

๒ (๒-๐-๔)

  
กลุ่มวิชาภาษา จํานวน ๑๕ หน่วยกิต ได้แก่

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
Art for Using Thai Language in Communication 

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑ **
English Level 1 

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒ **
English Level 2 

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓ **
English Level 3 

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔ **
English Level 4 

๓ (๒-๒-๕)

กญสห ๒๔๒ 
KAID 242 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและนําเสนอโครงการ *
English for Project Writing and Presentation 

๓ (๓-๐-๖)
 

กญสห ๒๔๓ 
KAID 243 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัย *
English for Research 

๓ (๓-๐-๖)
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๒๐ 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยกิต ได้แก่
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญศท ๒๖๑ 
KAGE 261 

การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ *
Information Management and Computer Applications 

๓ (๓-๐-๖) 

หมายเหตุ 
*  เป็นรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด หรือเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
** เลือกลงทะเบียนเรียนเพียง ๒ รายวิชา ตามผลการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน หรือได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร    
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต  
 

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน สาํหรบัปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตรวม ๒๗ หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ จํานวน ๖ หน่วยกิต ได้แก่
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วทคณ ๑๑๑ 
SCMA 111 

แคลคูลัส 
Calculus 

๒ (๒-๐-๔)

กญชอ ๑๐๒ 
KACB 102 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับการศึกษาทางชีววิทยา
Ordinary Differential Equations in Biological Studies 

๒ (๒-๐-๔)

กญสห ๒๗๐ 
KAID 270 

สถิติขั้นแนะนํา 
Introduction to Statistics 

๒ (๒-๐-๔)

  
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเคมีทัว่ไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่ 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วทคม ๑๐๓ 
SCCH 103 

เคมีทั่วไป ๑ 
General Chemistry I 

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๐๔ 
SCCH 104 

เคมีทั่วไป ๒ 
General Chemistry II 

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๘ 
SCCH 118 

ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)
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๒๑ 
 

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานชีววิทยาท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่ 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I 

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II 

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๒๔ 
SCBI 124 

ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology I 

๒ (๒-๐-๔)

วทชว ๑๒๕ 
SCBI 125 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
General Biology II 

๓ (๓-๐-๖)

  
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานฟสิิกสท์ั่วไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต ได้แก่ 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

วทฟส ๑๖๗ 
SCPY 167 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I 

๓ (๓-๐-๖)

วทฟส ๑๖๘ 
SCPY 168 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
Physics for Applied Science II 

๓ (๓-๐-๖)

 
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน สาํหรบัปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จํานวนหน่วยกิตรวม ๑๖ หน่วยกิต
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญสห ๒๐๐ 
KAID 200 

ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Biochemistry 

๓ (๓-๐-๖)

กญสห ๒๐๑ 
KAID 201 

ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน
Basic Biochemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญสห ๒๒๐ 
KAID 220 

เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 
Basic Organic Chemistry 

๓ (๓-๐-๖)

กญสห ๒๒๑ 
KAID 221 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น
Basic Organic Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๓๐๖ 
KACB 306 

จุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน
Basic Microbiology 

๓ (๓-๐-๖)

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
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๒๒ 
 

กญชอ ๓๐๗ 
KACB 307 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน
Basic Microbiology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๓๑๙ 
KACB 319 

ชีวสถิติ 
Biostatistics 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๒๐ 
KACB 320 

ปฏิบัติการชีวสถิติ 
Biostatistics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) จํานวน ๔๘ หน่วยกิต ได้แก่
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๑๐๑ 
KACB 101 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นแนะนํา
Introduction to Conservation Biology 

๒ (๒-๐-๔)

กญชอ ๒๐๓ 
KACB 203 

วิทยาศาสตร์โลก 
Earth Science 

๒ (๒-๐-๔)

กญชอ ๒๐๕ 
KACB 205 

พฤกษศาสตร์ 
Botany 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๐๖ 
KACB 206 

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
Botany Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๐๗ 
KACB 207 

นิเวศวิทยา 
Ecology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๐๘ 
KACB 208 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๐๙ 
KACB 209 

พันธุศาสตร์ 
Genetics 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๑๕ 
KACB 215 

สัตววิทยา 
Zoology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๑๖ 
KACB 216 

ปฏิบัติการสัตววิทยา
Zoology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๒๑ 
KACB 221 

เทคนิคภาคสนามขั้นพ้ืนฐานในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
Basic Field Techniques for Biodiversity Survey 

๑ (๐-๕-๐)

กญชอ ๓๐๑ 
KACB 301 

หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Principles of Conservation Biology 

๓ (๓-๐-๖)

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
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๒๓ 
 

กญชอ ๓๐๘ 
KACB 308 

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน
Basic Cell and Molecular Biology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๐๙ 
KACB 309 

ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน
Basic Cell and Molecular Biology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๓๑๑ 
KACB 311 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Science 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๑๕ 
KACB 315 

หลักวิวัฒนาการ 
Principles of Evolution 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๑๘ 
KACB 318 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ
Biodiversity and Systematics 

๒ (๑-๒-๓)

กญชอ ๓๒๑ 
 
KACB 321 

ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
Field Experience in Ecological Research for Conservation Biology 

๑ (๐-๕-๐)

กญชอ ๔๐๓ 
KACB 403 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ
Conservation Biology in Practices 

๒ (๑-๒-๓)

กญชอ ๔๐๔ 
KACB 404 

ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
Field Experience in Biodiversity Conservation 

๑ (๐-๕-๐)

กญชอ ๔๐๕ 
KACB 405 

ภูมิสารสนเทศสําหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Geo-informatics for Conservation Biology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๔๙๓ 
KACB 493 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑
Seminar in Conservation Biology I 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๔๙๔ 
KACB 494 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒
Seminar in Conservation Biology II 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๔๙๕ 
KACB 495 

โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Project in Conservation Biology 

๔ (๐-๑๒-๔)

  
  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๒๔ 
 

กลุ่มวิชาเพาะด้าน (เลือก) จํานวน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๓๒๕ 
KACB 325 

พฤติกรรมสัตว์ 
Animal Behaviour 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๒๘ 
KACB 328 

ชีววิทยาน้ําจืด 
Freshwater Biology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๑ 
KACB 331 

นิเวศวิทยาของพืช 
Plant Ecology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๒ 
KACB 332 

หลักสรีรวิทยาของพืช
Principles of Plant Physiology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๕ 
KACB 335 

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและความเก่ียวข้องกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Zoonoses and Conservation Biology Concerns 

๓ (๒-๒-๕)

กญชอ ๓๓๘ 
KACB 338 

นิเวศวิทยาทางทะเล
Marine Ecology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๙ 
KACB 339 

ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
Microtechniques in Biology 

๓ (๒-๒-๕)

กญชอ ๓๔๒ 
KACB 342 

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน
Ethnobotany 

๓ (๒-๒-๕)

กญชอ ๓๔๓ 
KACB 343 

ชีววิทยาของพืชไม่มีท่อลําเลียง
Non-vascular Plants Biology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๔๔ 
KACB 344 

ชีววิทยาของพืชมีท่อลําเลียง
Vascular Plants Biology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๔๕ 
KACB 345 

สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๔๖ 
KACB 346 

สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๔๗ 
KACB 347 

กีฏวิทยา 
Entomology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๕๐ 
KACB 350 

นิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุ่มนํ้า
Ecology of Wetlands 

๓ (๒-๓-๕)
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๒๕ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๓๖๐ 
KACB 360 

สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์
Environmental Education and Communication for Conservation 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๖๑ 
KACB 361 

การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Ecotourism Planning and Management 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๖๒ 
KACB 362 

สื่อทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการรู้คุณค่าธรรมชาติ
Scientific Media for Nature Appreciation 

๓ (๒-๒-๕)

กญชอ ๓๙๕ 
KACB 395 

อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๙๖ 
KACB 396 

ปักษีวิทยา 
Ornithology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๓๙๘ 
KACB 398 

หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Special Topics in Conservation Biology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๙๙ 
KACB 399 

การฝึกงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Training in Conservation Biology 

๒ (๐-๖-๒)

กญชอ ๔๑๔ 
KACB 414 

นิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู
Restoration Ecology  

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๔๑๕ 
KACB 415 

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและการอนุรักษ์
Urban Biodiversity and Conservation 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๔๑๖ 
KACB 416 

นิเวศวิทยาและการจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า
Wildlife Ecology and Conservation Management 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๔๖๔ 
KACB 464 

นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน
Ecology of Tropical Forests 

๓ (๒-๓-๕)

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
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๒๖ 
 

๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     
 
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ *
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ *
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ *
Arts and Science for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร *
Art for Using Thai Language in Communication 

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ 
LAEN 103-106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
English Level 1-4 

๓ (๒-๒-๕)

วทคณ ๑๑๑ 
SCMA 111 

แคลคูลัส 
Calculus 

๒ (๒-๐-๔)

วทคม ๑๐๓ 
SCCH 103 

เคมีทั่วไป ๑ 
General Chemistry I 

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๘ 
SCCH 118 

ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I 

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๒๔ 
SCBI 124 

ชีววิทยาทั่วไป ๑ 
General Biology I 

๒ (๒-๐-๔)

วทฟส ๑๖๗ 
SCPY 167 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑
Physics for Applied Science I 

๓ (๓-๐-๖)

 รวมหน่วยกิต ๒๕ หน่วยกิต
*  เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องท้ังสองภาคเรียน จึงลงทะเบียนเรียนท้ังสองภาคเรียน แต่ไม่มีการบันทึกหน่วยกิต

และชําระเงินในการลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๒ และจะได้รับผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒ 
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๒๗ 
 

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ *
General Education for Human Development 

-
 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ *
Social Studies for Human Development 

-
 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ *
Arts and Science for Human Development 

-

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร *
Art for Using Thai Language in Communication 

-

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ 
LAEN 103-106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
English Level 1-4 

๓ (๒-๒-๕)

วทคม ๑๐๔ 
SCCH 104 

เคมีทั่วไป ๒ 
General Chemistry II 

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II 

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๒๕ 
SCBI 125 

ชีววิทยาทั่วไป ๒ 
General Biology II 

๓ (๒-๐-๖)

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

วทฟส ๑๖๘ 
SCPY 168 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒
Physics for Applied Science II 

๓ (๓-๐-๖)

สมสค ๑๖๑ 
SHSS 161 

นโยบายและการวางแผน 
Policy and Planning  

๒ (๒-๐-๔)

กญชอ ๑๐๑ 
KACB 101 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นแนะนํา
Introduction to Conservation Biology 

๒ (๒-๐-๔)

กญชอ ๑๐๒ 
KACB 102 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับการศึกษาทางชีววิทยา
Ordinary Differential Equations in Biological Studies 

๒ (๒-๐-๔)

 รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต
*  เป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องท้ังสองภาคเรียน จึงลงทะเบียนเรียนท้ังสองภาคเรียน แต่ไม่มีการบันทึกหน่วยกิต
และชําระเงินในการลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๒ และจะได้รับผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒ 
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๒๘ 
 

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญสห ๒๒๐ 
KAID 220 

เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 
Basic Organic Chemistry 

๓ (๓-๐-๖)

กญสห ๒๒๑ 
KAID 221 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น
Basic Organic Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๗๐ 
KAID 270 

สถิติขั้นแนะนํา 
Introduction to Statistics 

๒ (๒-๐-๔)

กญสห ๒๔๒ 
KAID 242 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและนําเสนอโครงการ 
English for Project Writing and Presentation 

๓ (๓-๐-๖)
 

กญศท ๒๖๑ 
KAGE 261 

การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 
Information Management and Computer Applications 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๐๓ 
KACB 203 

วิทยาศาสตร์โลก 
Earth Science 

๒ (๒-๐-๔)

กญชอ ๒๐๕ 
KACB 205 

พฤกษศาสตร์
Botany 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๐๖ 
KACB 206 

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 
Botany Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๐๙ 
KACB 209 

พันธุศาสตร์
Genetics 

๓ (๓-๐-๖)

 รวมหน่วยกิต ๒๑ หน่วยกิต
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๒๙ 
 

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญสห ๒๐๐ 
KAID 200 

ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Biochemistry 

๓ (๓-๐-๖)

กญสห ๒๐๑ 
KAID 201 

ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Biochemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญสห ๒๔๓ 
KAID 243 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัย  
English for Research 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๐๗ 
KACB 207 

นิเวศวิทยา 
Ecology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๐๘ 
KACB 208 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 
Ecology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๑๕ 
KACB 215 

สัตววิทยา 
Zoology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๒๑๖ 
KACB 216 

ปฏิบัติการสัตววิทยา 
Zoology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๒๒๑ 
KACB 221 

เทคนิคภาคสนามขั้นพ้ืนฐานในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
Basic Field Techniques for Biodiversity Survey 

๑ (๐-๕-๐)

 รวมหน่วยกิต ๑๖ หน่วยกิต
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๓๐ 
 

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๓๐๖ 
KACB 306 

จุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Microbiology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๐๗ 
KACB 307 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน
Basic Microbiology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๓๑๑ 
KACB 311 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๑๙ 
KACB 319 

ชีวสถิติ 
Biostatistics 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๑๕ 
KACB 315 

หลักวิวัฒนาการ 
Principles of Evolution 

๓ (๓-๐-๖)

กญศท ๓๐๑ 
KAGE 301 

สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
Interdisciplinary Studies for Sustainable Development 

๓ (๓-๐-๖)

XXXX xxx 
XXXX xxx 

วิชาเลือกเสรี
Free Electives 

๓ (x-x-x)

 รวมหน่วยกิต ๑๙ หน่วยกิต
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๓๑ 
 

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๓๐๑ 
KACB 301 

หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Principles of Conservation Biology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๐๘ 
KACB 308 

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน
Basic Cell and Molecular Biology 

๓ (๓-๐-๖)

กญชอ ๓๐๙ 
KACB 309 

ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน
Basic Cell and Molecular Biology Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๓๑๘ 
KACB 318 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ
Biodiversity and Systematics 

๒ (๑-๒-๓)

กญชอ ๓๒๐ 
KACB 320 

ปฏิบัติการชีวสถิติ 
Biostatistics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๓๒๑ 
 
KACB 321 

ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
Field Experience in Ecological Research for Conservation Biology 

๑ (๐-๕-๐)

กญชอ xxx 
KACB xxx 

วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
Electives 

๓ (x-x-x)

XXXX xxx 
XXXX xxx 

วิชาเลือกเสรี
Free Electives 

๓ (x-x-x)

 รวมหน่วยกิต ๑๗ หน่วยกิต
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๓๒ 
 

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๔๐๓ 
KACB 403 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ
Conservation Biology in Practices 

๒ (๑-๒-๓)

กญชอ ๔๐๔ 
KACB 404 

ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
Field Experience in Biodiversity Conservation 

๑ (๐-๕-๐)

กญชอ ๔๐๕ 
KACB 405 

ภูมิสารสนเทศสําหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Geo-informatics for Conservation Biology 

๓ (๒-๓-๕)

กญชอ ๔๙๓ 
KACB 493 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑
Seminar in Conservation Biology I 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๔๙๕ 
KACB 495 

โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ *
Project in Conservation Biology 

๔ (๐-๑๒-๔)

กญชอ xxx 
KACB xxx 

วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
Elective Courses in Conservation Biology 

๓ (x-x-x)

 รวมหน่วยกิต ๑๔ หน่วยกิต
 
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

กญชอ ๔๙๔ 
KACB 494 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒
Seminar in Conservation Biology II 

๑ (๐-๓-๑)

กญชอ ๔๙๕ 
KACB 495 

โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ *
Project in Conservation Biology 

-

กญชอ xxx 
KACB xxx 

วิชาเลือกเฉพาะด้าน 
Electives 

๓ (x-x-x)

 รวมหน่วยกิต ๔ หน่วยกิต

*   เป็นรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องท้ังสองภาคเรียน จึงลงทะเบียนเรียนท้ังสองภาคเรียน แต่ไม่มีการบันทึกหน่วยกิตและชําระ
เงินในการลงทะเบียนภาคเรียนท่ี ๒ และจะได้รับผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๒ 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๓๓ 
 

๓.๑.๕   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) สู่รายวิชา  

 (Curriculum Mapping)  
 

แสดงในภาคผนวก ๔ 
 
 
๓.๑.๖   คาํอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนว
ทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมการ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/specific subjects; the 
relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis 
of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and 
the application of knowledge to solve the problems of case studies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ 
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
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๓๔ 
 

สุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  การ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global 
communities, for example, evolution of civilization; important events in historical,  political and public 
administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of  causes and consequences 
of events /  situations /  problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in 
those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge 
to solve the problems of case studies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการที่สําคัญทางด้านศิลป
วิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/
สถานการณ์/เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events/situations/problems in relation to the evolution of 
the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; 
analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their 
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 161 Policy and Planning 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และการวางแผน ตัวแบบสําหรับการออกแบบ
นโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบของทางเลือกต่างๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กําหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่างๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพล
วัตรของแหล่งอํานาจต่างๆ 
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๓๕ 
 

A study of basic concepts and analysis of public policy and planning; models of policy designs, 
alternative analysis techniques and their respective impact; analysis of relationships of policy making 
and planning at all levels; analysis of related behavior, including relationships and dynamics of power

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญศท ๓๐๑ สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ๓ (๓-๐-๖)
KAGE 301 Interdisciplinary Studies for Sustainable Development 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ เครื่องมือและวิธีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม วิธีการนําข้อมูลชุมชน
มาวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
Integrated interdisciplinary learning; materials and methods in participatory community study; 
community analysis; sustainable development including social, economy, and environment; 
sufficiency economy concept, project-based learning  
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา 
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภท ๑๐๐ ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพ่ือการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for accurate 
and appropriate communication 
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๓๖ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในช้ันเรียน 
Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic 
skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

คําศัพท์ สํานวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะ
การเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน 
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills 
in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เก่ียวกับ สัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง 
การวัด การเปรียบเทียบการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คําเช่ือม การฟัง
เพ่ือจับใจความสําคัญ การฟังเพ่ือรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน 
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and 
probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, 
unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; 
and making inferences 
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๓๗ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Pre-requisite:  None 

บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน) การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญและในรายละเอียด การ
อภิปรายตามหัวข้อที่กําหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับ
ประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเก่ียวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน 
Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for 
main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and 
making conclusion; and writing systematically about particular issues of those at the sentence and 
paragraphs levels 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและนําเสนอโครงการ ๓ (๓-๐-๖)
KAID 242 English for Project Writing and Presentation 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

บูรณาการกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านคือ การฟัง การพูด การเขียน และการฟัง เพ่ือการเขียนและนําเสนอ
โครงการ โดยสามารถเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น และระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูล และเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพ่ือนําเสนอผลงานในที่ประชุม 
Using English in writing and presenting projects by integrating four language learning strategies: listening, 
speaking, writing, and reading in order to understand the process of project preparation such as sharing 
opinions, brainstorming, searching for information, collecting data and writing reports, as well as, 
knowing techniques to prepare for project presentations in conferences 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๔๓ ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิจัย ๓ (๓-๐-๖)
KAID 243 English for Research 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ไวยากรณ์ คําศัพท์ สํานวนและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูดในบริบทที่
เก่ียวข้องกับการทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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๓๘ 
 

Grammar, vocabulary, expressions, and learning strategies in writing, reading, listening, and speaking 
skills in scientific and social science research contexts 
 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทคณ ๑๑๑ แคลคูลัส ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 111 Calculus 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต เทคนิคในการอินทิเกรต 
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อินทิเกรต การหาค่าอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของ 2 ตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ ในปริภูมิ 3 มิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง 
ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ 
Limits, differentiation, continuity, applications of differentiation, integration, logarithm and exponential 
functions, inverse trigonometric and hyperbolic functions, techniques of integration, applications of 
integration, improper integrals, L'Hopital's rule, functions of several variables and partial derivatives, 
total differentials and total derivatives, antiderivatives and integration, techniques of integration, 
improper integrals, applications of integration 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๑๐๒ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับการศึกษาทางชีววิทยา ๒ (๒-๐-๔)
KACB 102 Ordinary Differential Equations in Biological Studies 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหน่ึงและอันดับสอง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหน่ึง ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์ สถานะคงที่ของผลเฉลย การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้กับปัญหาทางชีววิทยา 
วิธีระนาบเฟสและผลเฉลยทางคุณภาพ แบบจําลองสําหรับสายพันธ์เด่ียว ระบบของผู้ล่าและเหย่ือ แบบจําลองสําหรับ
โมเลกุล วงจรจํากัด การสั่น ระบบอ่ืนทางชีววิทยาที่น่าสนใจ 
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๓๙ 
 

Linear ordinary differential equations; first- order ODEs; second- order ODEs; system of two first- order 
equation; formulating a model; steady-state solutions; applications to related problems; phase-plane 
methods and qualitative solutions; models for single species populations; predator- preys systems; 
model for molecular, limit cycles, oscillations, excitable systems 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๗๐ สถิติขั้นแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)
KAID 270 Introduction to Statistics 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทคณ ๑๑๑ 
Prerequisite:  SCMA 111 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์การแจกแจง ความน่าจะเป็น
แบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การ
ทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบ้ืองต้น 
Probability, random variables and probability distributions, mathematical expectation, special 
probability distributions, descriptive statistics, sampling distributions, point estimation, interval 
estimation, hypothesis testing, elementary use of statistical software 
 
กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานเคมีทั่วไป รวมปฏิบัติการ  
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมู่หลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย์ เคมี
นิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding theory, representative and transition metal 
elements, organic chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry 

 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๔๐ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทคม ๑๐๔ เคมีทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทคม ๑๐๓ 
Prerequisite:  SCCH 103 

อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และของแข็ง 
Chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, 
electrochemistry, gas, liquid, and solid 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
SCCH 118 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

เทคนิคทั่วไปทางเคมีการทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อใน
ภาคบรรยาย การคํานวณที่เก่ียวข้องกับการทดลองแต่ละการทดลอง และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative analysis, some 
experiments that are related to lectures, calculation related in each experiment, laboratory safety 
 
กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานชีววิทยาท่ัวไป รวมปฏิบัติการ  
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑)
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเน้ือเย่ือ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
Microscopy, cell structure and function, tissue, cell division, genetics and natural selection, ecology, 
and behavior 
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๔๑ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑)
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชนิดที่มีกระดูกสัน
หลัง ศึกษาชีววิทยาของการเจริญ กายวิภาคของกบ ฮอร์โมนกับสภาวะสมดุลย์ของร่างกาย ระบบประสาทกับการ
ควบคุมการทํางานของร่างกาย มีการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการด้วย 
Classification of plants, invertebrates and chordates, process of development and regeneration, 
anatomy of frogs, hormone control and homeostasis, nervous system and control, Laboratory 
examination is required 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาท่ัวไป ๑ ๒ (๒-๐-๔)
SCBI 124 General Biology I 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

แนวคิดพ้ืนฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการถ่ายทอด
พันธุกรรม พันธุศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์ 
Basic concepts in biology, carbon and the molecular diversity of life, cell structure and function, energy 
and metabolism, cellular respiration, photosynthesis, principles of heredity, molecular biology of gene, 
evolution, population genetics, ecology and conservation biology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาท่ัวไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SCBI 125 General Biology II 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ความหลากหลายทางชีวภาพและสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
ยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธ์ุและการเจริญของเอมบริโอ การสร้างอวัยวะโครงสร้างร่างกายสัตว์และ
หน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ภาวะธํารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท 
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๔๒ 
 

Biodiversity and diversity status of Thailand, classification and diversity of Eubacteria, Archaea and 
Eukarya, reproduction, embryo development and organogenesis, animal form and function such as 
food procurement and digestion, respiratory system, circulatory system, immune system, homeostasis, 
hormones, and nervous system 
 
กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานฟิสิกส์ทั่วไป รวมปฏิบัติการ  
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

การทดลองระดับเบ้ืองต้นที่ออกแบบมาเพ่ือควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑ และ ๒ (วทฟส 
๑๖๗ และ วทฟส ๑๖๘) 
Elementary level of experiments designed to accompany some topics in Physics for Applied Science I 
& II (SCPY 167 and SCPY 168) 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทฟส ๑๖๗ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY 167 Physics for Applied Science I 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

กลศาสตร์ :จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงานโมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การเคลื่อนที่
แบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบกลัดแกว่ง; กลศาสตร์ของไหล  :สถิตศาสตร์ของของไหล 
พลศาสตร์ของของไหล; เทอร์โมไดนามิกส์  :อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีกฎข้อที่
สองของเทอร์โมไดนามิกส์; คลื่น  :การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การรวมกันของคลื่น เสียงและการได้ยิน 
ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นน่ิง การสั่นพ้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
Mechanics:  kinematics of particles, dynamics of particles, work and energy, linear momentum and 
collisions, rotational motions, elastic properties of matters, oscillatory motion, fluid mechanics: fluids 
statics, fluid dynamics; Thermodynamics:  temperature and heat, the first law of thermodynamics, 
entropy and the second law of thermodynamics; Wave:  wave motion, reflection, refraction, 
superposition of waves, sound and hearing, doppler effect of sound, standing waves, resonance, 
electromagnetic wave 
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๔๓ 
 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทฟส ๑๖๘ ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
SCPY 168 Physics for Applied Science II 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี  
Prerequisite:  None 

ทัศนศาสตร์: ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ; ไฟฟ้าและแม่เหล็ก: แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎของ
เกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น; กลศาสตร์
ควอนตัม: การแผ่รังสีของวัตถุดํา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน สเปกตรัมของอะตอม สมมติฐาน
ของเดอบรอยส์ (ทวิภาวะคล่ืน-อนุภาค) ฟังก์ชันของคลื่น สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์ อะตอมไฮโดรเจน เลเซอร์ ฟิสิกส์
นิวเคลียร์: โครงสร้างของนิวเครียส ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน พลังงานยึดเหน่ียว แรงนิวเคลียร์ การสลายตัว
ของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มีต่อสสาร การตรวจหาและการวัดรังสี การจําแนก
อนุภาค; ฟิสิกส์ดาราศาสตร์: ระบบสุริยะ เอกภพ ดาวฤกษ์ 
Optics:  geometrical optics, physical optics; Electricity and magnetism:  electric force, electric field, 
Gauss’ s law, electric potential, capacitor, magnetic force, magnetic field, electromagnetic induction, 
basic electric circuits; Quantum mechanics: Blackbody radiation, photoelectric effect, Compton effect, 
atomic spectra, de Broglie’s hypothesis (wave—particle duality) , wave function, Schrodinger’s wave
equation, hydrogen atom, laser; Nuclear physics: nuclear structure, mass-energy equivalence, binding 
energy, nuclear forces, radioactive decay, nuclear reaction, interaction of radiation with matter, 
radiation detection and measurement, classification of particles; Astrophysics: Solar system, universe, 
stars 
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๔๔ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา/ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๐๐ ชีวเคมีพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
KAID 200 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญสห ๒๒๐, กญสห ๒๒๑
Prerequisite:  KAID 220, KAID 221

จุดเริ่มต้นของชีวิต สมบัติโครงสร้างและหน้าที่การทํางานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และโคเอ็นไซม์ ลิปิด กรด
นิวคลีอิก วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่างๆ วิธีการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การสร้าง
โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ฮอร์โมน การประยุกต์ใช้ชีวเคมีใน
ด้านอาหารและพืช 
Origin of life, structure and function properties of carbohydrates, proteins, enzymes and coenzyme, 
lipids, nucleic acids, vitamins and minerals as well as their metabolic pathways, synthesis of proteins 
and nucleic acids, mechanisms of gene expression, molecular biology techniques, hormones and 
applications of biochemistry in food and plants 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน ๑ (๐-๓-๑)
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญสห ๒๒๐, กญสห ๒๒๑
Prerequisite:  KAID 220, KAID 221
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญสห ๒๐๐ 
Co-requisite KAID 200 

หลักการและเทคนิคการใช้สเปคโตรสโคปี การหาค่าความเป็นกรดและด่างของสารละลายบัพเฟอร์ต่างๆ การหาสมบัติ
ทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การหาปริมาณวิตามินซีในนํ้าผลไม้ 
และศึกษาเมตาบอลิสมของยีสต์ 
Principle and technique of spectroscopy, pH measurement and buffer preparation, properties 
measurement of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, enzyme kinetic, the determination 
of vitamin C from fruits including yeast metabolisms 
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๔๕ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๒๐ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
KAID 220 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทคม ๑๐๔ 
Prerequisite:  SCCH 104 

พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่านช่ือสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์  สเตอริ
โอเคมี  การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน  เฮไลด์  แอลกอฮอล์ ฟีนอล  อีเทอร์  แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน 
Bonding and molecular structure of organic compounds, nomenclature, reactions of  organic 
compounds, stereochemistry, synthesis and  reactions of alkane,  cycloalkane, alkene, cycloalkene, 
alkyne, aromatic hydrocarbon, halide, alcohol,  phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and 
their derivatives, amine 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)
KAID 221 Basic Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทคม ๑๑๘ 
Prerequisite:  SCCH 118 
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญสห ๒๒๐ 
Co-requisite KAID 220 

การทดลองเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดและโครมาโตกราฟี การ
จําแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย การใช้แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน 
แอลกอฮอล์ ฟีนอลแอลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน 
Experiments of basic organic chemistry include recrystallization, melting point, distillation, extraction 
and chromatography, solubility classification, use of models to study stereochemistry of organic 
substance, reactions of hydrocarbons, reaction of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and 
ketones, reactions of carboxylic acids and derivatives, reactions of amines 
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๔๖ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๐๖ จุลชีววิทยาพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
KACB 306 Basic Microbiology 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๒๔, วทชว ๑๒๕
Prerequisite:  SCBI 124, SCBI 125

พ้ืนฐานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่สําคัญ โดยเน้นเช้ือแบคทีเรียและรา การศึกษารูปร่าง โครงสร้าง
และหน้าที่ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับ
เจ้าบ้าน การควบคุมและภูมิคุ้มกัน การทําให้ปราศจากเช้ือจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้เช้ือจุลินทรีย์ในการใช้ชีวิตประจําวัน
และการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม 
Basic knowledge of microorganisms, particularly bacteria and fungi, regarding shape, structure and
functions, physiology and genetics, microbial classification and taxonomy; host- microorganism 
interaction, control and immunity; sterilization and disinfection; importance and application of 
microorganisms in everyday uses and environment studies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๐๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ๑ (๐-๓-๑)
KACB 307 Basic Microbiology Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔
Prerequisite:  SCBI 102, SCBI 104
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๓๐๖ 
Co-requisite KACB 306 

ภาคปฏิบัติการเน้นถึงการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทําให้ปราศจากเช้ือจุลินทรีย์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
เทคนิคการย้อมสี การดูรูปร่างของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ การแยกสายพันธ์ุของ
จุลินทรีย์การคัดเลือกสายพันธ์ุการจําแนกชนิดการเพาะเลี้ยงการหาปริมาณ การเจริญ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วย
วิธีต่างๆ 
Laboratory experiments on aseptic techniques and laboratory safety, staining techniques, 
morphological examination of microorganisms by microscope, preparation of media,  isolation of pure 
culture, selection, classification, culture, growth and preservation of microorganisms 
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๔๗ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญสห ๓๑๙ ชีวสถิติ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 319 Biostatistics 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญสห ๒๗๐  
Prerequisite:  KAID 270  

ข้อมูลทางชีววิทยา; วิธีการสุ่มตัวอย่าง; สถิติเชิงพรรณา; การแจกแจงความน่าจะเป็น; การแจกแจงของค่าตัวอย่าง; การ
ประมาณค่า; การทดสอบสมมติฐาน; การวางแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่มสมบูรณ์ในแต่ละกลุ่ม และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน; การทดสอบไคสแควร์; การถดถอย; สหสัมพันธ์; สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
Biological data; Sampling methods; Descriptive statistics; Probability distribution; Sampling distribution; 
Estimation; Hypothesis testing; Completely randomized design ( CRD) , Randomized complete block 
design ( RCBD)  and Analysis of variance ( ANOVA) ; Chi- square test; Regression; Correlation; Non-
parametric statistics 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๒๐ ปฏิบัติการชีวสถิติ ๑ (๐-๓-๑)
KACB 320 Biostatistics Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๑๙ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 319 or received approval from Program Committee 

การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
และสถิติอ้างอิง การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสถิติ การนําเสนอและการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางชีววิทยา 
The practices of using computer software for collecting the biological data; Data analysis by descriptive 
statistics and inferential statistics; Interpretation of the analyzed results from statistical software; the 
presentation and report of analyzed biological data 
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๔๘ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๑๐๑ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)
KACB 101 Introduction to Conservation Biology 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ การปกป้อง การฟ้ืนฟู
พหุวิทยาการ สหวิทยาการ การเช่ือมโยงกับสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  การพัฒนาอย่างย่ังยืน ภัยคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย การอนุรักษ์นอกถ่ินอาศัย การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
Conservation biology, applied science, biology, biological diversity, conservation, protection, 
restoration, multidisciplinary, interdisciplinary, interrelated to social science and economics, 
sustainable development, threats to biodiversity, in- situ conservation, ex- situ conservation, 
participation, collaboration, stakeholders 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๐๓ วิทยาศาสตร์โลก ๒ (๒-๐-๔)
KACB 203 Earth Science 2 (2-0-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

อวกาศ ระบบสุริยจักรวาล ดาวเคราะห์โลกและดวงจันทร์ การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทวีปจร โครงสร้างภายใน
ของโลก หินและแร่ธาตุ ดิน แหล่งนํ้าเค็มและแหล่งนํ้าจืด ช้ันบรรยากาศ ชีวาลัย และระบบโลกในหัวข้อที่สําคัญ เช่น 
ฝนและปริมาณน้ําฝน การไหลเวียนของมหาสมุทร ภูมิอากาศและสภาพอากาศ แผ่นดินไหว สึนามิ การระเบิดของภูเขา
ไฟ และช่วงเวลาทางธรณีวิทยาและชีววิทยา 
Space, solar system, the planet Earth  and the moon, plate tectonics, continental drift, Earth’s interior 
structure, rocks and minerals, soils, seawater and freshwater resources, atmosphere, biosphere, and 
topics in Earth system such as precipitation and rainfall, ocean circulation, climate and weather, 
earthquake, tsunami, volcanic eruption, and the geologic and biological timeline 
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๔๙ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๐๕ พฤกษศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 205 Botany 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๒๔, วทชว ๑๒๕
Prerequisite:  SCBI 124, SCBI 125

ความหมายของวิชาพฤกษศาสตร์ ความสําคัญ สาขาย่อยของพฤกษศาสตร์ เซลล์และเน้ือเย่ือ กายวิภาค สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การสืบพันธ์ุและการเจริญพัฒนา ความหลากหลายและวิวัฒนาการของพืชพรรณ อนุกรมวิธาน 
และนิเวศวิทยา 
Definition of botany, importance, subdisciplines of botany, cells and tissues, plant anatomy, 
morphology, physiology, genetics, reproduction and development, diversity and evolution of plant, 
taxonomy, and ecology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๐๖ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑)
KACB 206 Botany Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔
Prerequisite:  SCBI 102, SCBI 104
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๒๐๕ 
Co-requisite KACB 205 

หลักการเบ้ืองต้นและทักษะพ้ืนฐานของปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์  เซลล์และเน้ือเย่ือ กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การสืบพันธ์ุและการเจริญพัฒนา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยา 
Basic principles and basic skills of botany laboratory, cells and tissues, anatomy, morphology, 
physiology, genetics, reproduction and development, evolution, taxonomy, and ecology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๐๗ นิเวศวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
KACB 207 Ecology 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๒๔, วทชว ๑๒๕
Prerequisite:  SCBI 124, SCBI 125

ขอบเขตและกรอบแนวคิดทางนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนของสารอาหาร
และวัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ชีวนิเวศ การปรับตัวของพืชและสัตว์  นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างชุมชนสิ่งมีชีวิต พลวัตของชุมชนสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ นิเวศบริการ ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบ
นิเวศ 
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๕๐ 
 

The scope and conceptual framework of ecology, physical environment, energy flow, nutrient cycling 
and biogeochemical cycle, biomes, plant and animal adaptations, population ecology, species 
interactions, community structure, community dynamics, landscape ecology, ecosystem services, 
human impacts on ecosystems 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๐๘ ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ๑ (๐-๓-๑)
KACB 208 Ecology Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔
Prerequisite:  SCBI 102, SCBI 104
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๒๐๗ 
Co-requisite KACB 207 

การจดบันทึกภาคสนามและการเขียนรายงานปฏิบัติการ การจัดจําแนกประเภทถิ่นอาศัยและการบรรยายสังคมพืชป่า 
การสะสมทางชีววิทยาในโซ่อาหาร นกและถิ่นอาศัย การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตบนเขาหินปูน การเจริญเติบโตของ
ประชากร การกระจายของประชากร การแบ่งแยกวิถีชีวิตจําเพาะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต การวัดโครงสร้างชุมชน
สิ่งมีชีวิต พืชเบิกนํา ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ การคํานวณหามูลค่าของนิเวศบริการ การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
Field notetaking and laboratory report writing, habitat type Identification and vegetation description, 
bioaccumulation and biomagnification, birds and habitats, adaptation of lives on limestone mountain, 
population growth, population distribution, niche partitioning, species interactions, measuring 
community structure, colonizing plants, island biogeography, calculating ecosystem services values, 
sustainable resource uses 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๐๙ พันธุศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 209 Genetics 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๒๔, วทชว ๑๒๕
Prerequisite:  SCBI 124, SCBI 125

พันธุศาสตร์ของเมนเดล ปฏิสัมพันธ์ของยีนและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล การ
ถ่ายทอดลักษณะที่แปรผันต่อเน่ือง การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส การแบ่งเซลล์ ความแปรผันของโครโมโซม 
พันธุศาสตร์และการเจริญของมนุษย์ การวิเคราะห์เพดิกรี พันธุศาสตร์ประชากร พันธุกรรมระดับโมเลกุล การถอดรหัส 
การแปลรหัส การกลายพันธ์ุ การควบคุมการทํางานของยีน พันธุศาสตร์เชิงภูมิคุ้มกัน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์กับการ
เกิดสปีชีส์ พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 
Mendelian genetics; gene and environment interactions; extension of mendelisms; continuous 
inheritance; extranuclear inheritance; cell division; chromosome variations; human genetics and 
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๕๑ 
 

developments; pedigree analysis; population genetics; molecular genetics: transcription, translation and 
mutation; gene regulation; immune-genetics; genetic engineering; genetics and speciation; conservation 
genetics 
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๑๕ สัตววิทยา ๓ (๓-๐-๖)
KACB 215 Zoology 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๒๔, วทชว ๑๒๕
Prerequisite:  SCBI 124, SCBI 125

แนวคิดพ้ืนฐานทางชีววิทยาในการศึกษาเก่ียวกับสายพันธ์ุของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยเน้น
ความสําคัญทางด้าน สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุและการเจริญ วิวัฒนาการ การจําแนกประเภท
และความหลากหลายของสัตว์ 
Basic concepts in biology through study of the major lineages of invertebrate and vertebrate animals, 
with emphasis on the morphology, anatomy, physiology, reproduction and development, organic 
evolution, taxonomy, and diversity of animals 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๑๖ ปฏิบัติการสัตววิทยา ๑ (๐-๓-๑)
KACB 216 Zoology Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔
Prerequisite:  SCBI 102, SCBI 104
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๒๑๖ 
Co-requisite KACB 216 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุและพัฒนาการ อนุกรมวิธาน และความ
หลากหลายของสัตว์ชนิดต่างๆ 
Laboratory exercises in morphology, anatomy, physiology, reproduction and development, taxonomy, 
and diversity of animals. 
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๕๒ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๒๒๑ เทคนิคภาคสนามขั้นพื้นฐานในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ (๐-๕-๐)
KACB 221 Basic Field Techniques for Biodiversity Survey 1 (0-5-0)
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๒๐๖, กญชอ ๒๐๗
Co-requisite KACB 206, KACB 207

ความปลอดภัยและการเตรียมตัวในการทํางานภาคสนามในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคภาคสนามที่
จําเป็นต่อการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การอธิบายลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย การวัดค่าตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมที่
จําเป็น การสุ่มสํารวจ การสํารวจอย่างเป็นระบบและมาตรฐาน การตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  
Safety and preparations for working in wild habitats; using essential field equipment and techniques
for biodiversity survey; habitat description; necessary environmental variables assessment; sampling
methods; systematic surveys; standardized surveys; biodiversity monitoring  

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๐๑ หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 301 Principles of Conservation Biology 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๑๐๑, กญชอ ๓๑๑, กญชอ ๓๑๕ 
Prerequisite:  KACB 101, KACB 311, KACB 315 

ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คุณค่า ระดับ รูปแบบ และการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ 
จริยธรรมของการอนุรักษ์ ความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และความ
เก่ียวข้องของมนุษย์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กับการจัดการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างย่ังยืน เครื่องมือและแนวทาง
และวิธีการพ้ืนฐานในการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
History of conservation biology;  values, level, patterns, losses of biodiversity; conservation ethics; 
extinction and vulnerability; threats to biodiversity; losses, conservation and human concerns; politics 
and economics in conservation, sustainable development; basic tools, methods and guidelines  for 
biodiversity conservation and management 
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๕๓ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๐๘ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
KACB 308 Basic Cell and Molecular Biology  3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๙ 
Prerequisite:  KACB 209 

โมเลกุลชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ สรีรวิทยาของเซลล์ เซลล์โพรคาริโอตและยูคา
ริโอต แนวคิดทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพ้ืนฐาน การแสดงออกของสารพันธุกรรมและกลไกการควบคุม การสังเคราะห์
และขนส่งโปรตีนระดับโมเลกุล ชีววิทยาระดับโมเลกุลของจีนและจีโนม ชีววิทยาระดับโมเลกุลกับระบบภูมิคุ้มกัน วัฏ
จักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ พันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์จีโนม วิธีการศึกษาทางชีววิทยา
ของเซลล์ การประยุกต์ใช้หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เพ่ือศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Biomolecules, structure and function of organelles, cell membrane and cell wall, physiology of the 
cell, prokaryotic and eukaryotic cells, concept of molecular biology, gene expression and regulation 
mechanism, protein synthesis and transportation, gene and genome, molecular biology and immune 
systems, regulation of cell cycle, cell differentiation, genetic engineering, laboratory techniques for 
molecular and cellular biology and application for conservation biology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๐๙ ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๑ (๐-๓-๑)
KACB 309 Basic Cell and Molecular Biology Laboratory 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔
Prerequisite:  SCBI 102, SCBI 104
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๓๐๘ 
Co-requisite KACB 308 

วิธีการพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ การ
เตรียมสารเคมี การเตรียมตัวอย่างเพ่ือศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การโคลนโมเลกุล เอนไซม์ตัดจําเพาะ การแยกสาย
พันธุกรรมด้วยไฟฟ้า การเช่ือมต่อสาย DNA การนํารีคอมบิแนนท์ DNA เข้าสู่ เซลล์เจ้าบ้าน การคัดเลือกรีคอมบิแนนท์
โคลน การเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง การสกัดสารพันธุกรรม การประยุกต์ใช้วิธีการทางชีวโมเลกุลและ
วิธีการศึกษาระดับเซลล์เพ่ือศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
Laboratory techniques in molecular and cellular biology, science materials and laboratory equipment, 
chemical preparation, specimen preparation for light microscope, molecular cloning, restriction 
endonuclease, agarose gel electrophoresis, DNA ligation, bacteria transformation, selection of 
recombinant clones, polymerase chain reaction ( PCR) , DNA extraction, application for conservation 
biology and biodiversity 
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๕๔ 
 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๑๑ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
KACB 311 Environmental Science 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๓, กญชอ ๒๐๗
Prerequisite:  KACB 203, KACB 207

แนวคิดสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดล้อม พลวัตประชากรสังคมของสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศ ผลกระทบของมนุษย์ต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
Concepts in environmental science, biotic and abiotic factors, population, dynamics, community of 
living things, ecosystem, impacts of human to natural resources, pollution and management 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๑๕ หลักวิวัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 315 Principles of Evolution 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๗, กญชอ ๒๐๙
Prerequisite:  KACB 207, KACB 209

กําเนิดทฤษฎีวิวัฒนาการ และแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเกิดวิวัฒนาการ ลักษณะความแปรผันทางชีววิทยา และการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพันธุกรรม การคัดเลือกทางธรรมชาติ และการปรับตัวรวมทั้งพฤติกรรมสังคม พันธุศาสตร์
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงความถ่ียีน แนวคิดสปีชีส์และการเกิดชนิดพันธ์ุใหม่ วิวัฒนาการระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ
ของพืชและสัตว์รวมทั้งวิวัฒนาการมนุษย์และแนวคิดการเกิดวิวัฒนาการร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 
Origin of evolution and synopsis of evolution theory; biological variation and genetic polymorphism; 
natural selection and adaptation including social behavior; population genetics and gene frequencies; 
species concept and speciation; molecular evolution; plant and animal evolution; human evolution 
and coevolution 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๑๘ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ ๒ (๑-๒-๓)
KACB 318 Biodiversity and Systematics 2 (1-2-3)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๑๕ 
Prerequisite:  KACB 315 

แนวคิดทางด้านอนุกรมวิธานและการจัดระบบ หลักฐานและเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดระบบ ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่
จําเป็นในการศึกษาการจัดระบบ การจัดการตัวอย่างอ้างอิงและฐานข้อมูล ต้นไม้ชีวิตและวงศ์วานวิวัฒนาการที่ได้รับการ
เช่ือถือในปัจจุบัน ความเช่ือมโยงของการจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดระบบและการจัดการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๕๕ 
 

Concepts in taxonomy and systematics, evidences and tools for systematics study, essential database 
and information resources for updated systematics, management of botanical and zoological 
specimens and their database, updated and acceptable tree of life and phylogenetic trees, interrelated 
systematics and biodiversity, systematics and biodiversity conservation management 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๒๑ ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ (๐-๕-๐)
KACB 321 Field Experience in Ecological Research for Conservation Biology 1 (0-5-0)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๗, กญชอ ๒๒๑
Prerequisite:  KACB 207, KACB 208, KACB 221 
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๓๐๑ 
Co-requisite KACB 301 

ประสบการณ์เรียนรู้ การฝึกฝนปฏิบัติจริง เทคนิคทางนิเวศวิทยา งานวิจัยต่อเน่ืองระยะยาวในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่อนุรักษ์ การประยุกต์ใช้ผลจากโครงการวิจัยในการ
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์และการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
Field experience; practical training; ecological techniques; monitoring and long- term ecological and 
conservation biology researches in protected areas; applications of these researches to protected area 
management and environmental impacts imitigation   

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๐๓ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ ๒ (๑-๒-๓)
KACB 403 Conservation Biology in Practices 2 (1-2-3)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑ 
Prerequisite:  KACB 301  

การประยุกต์ใช้งานหลักการและแนวคิดทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับ
ความรู้ ทักษะ และงานวิจัยที่ทันสมัยทางชีววิทยา ความเช่ือมโยงความรู้และข้อมูลทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
กับปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน การจัดการ
อนุรักษ์บนพ้ืนฐานของการจัดการแบบปรับตัวและการมีส่วนร่วม องค์ประกอบมาตรฐานในการจัดการอนุรักษ์ การ
จัดทําแผนการจัดการอนุรักษ์ เทคนิค วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหา
ความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบัน 
Applications of concepts and principles in conservation biology; biodiversity conservation 
managements and related biological knowledge and updated biological researches, related social 
sciences and economics aspects of understanding biodiversity problems; conservation management 
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๕๖ 
 

and sustainable development; conservation management based on adaptive management and 
participations; standard lexicons for conservation schemes; conservation management planning; 
updated practical tools, methods and guidelines  for biodiversity conservation and management     

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๐๔ ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ (๐-๕-๐)
KACB 404 Field Experience in Biodiversity Conservation 1 (0-5-0)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑ 
Prerequisite:  KACB 301  
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๔๐๓ 
Co-requisite KACB 403 

การศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในสถานที่และสถานการณ์จริง ชมการสาธิตการปฏิบัติงาน ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ใน
โครงการเก่ียวกับการแก้ปัญหาและการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภาครัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน/
ภาคเอกชน/ชุมชนท้องถิ่น  
Site visiting, watching the demonstration, performing by own self at the actual area of projects related 
to biodiversity problems and conservation management of government organizations/ non- profit 
organizations/private sectors/local communities  
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๐๕ ภูมิสารสนเทศสําหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๒-๓-๕)
KACB 405 Geo-informatics for Conservation Biology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๒๑, กญชอ ๓๐๑
Prerequisite:  KACB 221, KACB 301 

หลักภูมิสารสนเทศ ระบบพิกัดอ้างอิง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก การวิเคราะห์แบบเชิง
พ้ืนที่ การวิเคราะห์แบบสามมิติ การรับรู้จากระยะไกลเบ้ืองต้น การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เป็นฐาน 
Principles of Geoinformatics, Coordinate System, Geographic Information System, Global Positioning 
System, Spatial Analysis, 3D Analysis, Basics of Remote Sensing, Problem- based learning in 
Conservation Biology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๙๓ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ (๐-๓-๑)
KACB 493 Seminar in Conservation Biology I 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑  
Prerequisite:  KACB 301  
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๕๗ 
 

สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากบทความวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ตามหัวข้อที่ตนสนใจ 
นําเสนอผลงานวิจัยจากการค้นคว้าของตนเองภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ ปฏิบัติตนในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการได้อย่างเหมาะสม 
Searching, gathering, compiling, discussion, and concluding the information from reliable scientific 
research articles for individual interested topics related to conservation biology; Individual 
presentation under the advisory of instructors; performing the appropriate manner as participant in 
the seminar   

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๙๔ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ (๐-๓-๑)
KACB 494 Seminar in Conservation Biology II 1 (0-3-1)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๔๙๓ 
Prerequisite:  KACB 493 

ค้นคว้าและนําเสนอผลงานวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ตามหัวข้อที่ตนสนใจได้อย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง ปฏิบัติตนใน
ฐานะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
Independent inquiry and presentation for individual interested topics related to conservation biology; 
performing as organizer and participant in the seminar appropriately   
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๙๕ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๔)
KACB 495 Project in Conservation Biology 4 (0-12-4)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑, กญชอ ๓๑๙ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 301, KACB 319 or received approval from Program Committee 

การดําเนินโครงการวิจัยในระยะเวลาสั้นๆ ในหัวข้อเก่ียวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ 
Conducting a short- term research project in the individual interested topic related to conservation 
biology, under supervision of an advisor and committee 
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๕๘ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) 
 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๒๕ พฤติกรรมสัตว์ ๓ (๒-๓-๕)
KACB 325 Animal Behavior 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๑๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 215 or received approval from Program Committee 

กระบวนการและกลไกลท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกของพฤติกรรม แรงจูงใจ การเรียนรู้และวิวัฒนาการของพฤติกรรม 
เพศ การเก้ียวพาราสี และการจับคู่ผสมพันธ์ุ พฤติกรรมทางสังคม ปฏิบัติการเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่าใน
ภาคสนาม 
Process and mechanism of behavior, motivation, development and learning, sex, courtship and mating 
systems, social behavior. Field trips are included 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๒๘ ชีววิทยาน้ําจืด ๓ (๒-๓-๕)
KACB 328 Freshwater Biology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๗ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 207 or received approval from Program Committee 

การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งในแหล่งนํ้าน่ิงและแหล่งนํ้าไหลของระบบนิเวศนํ้าจืด และ
นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย พืชนํ้า โปรโตซัว ปลา รวมท้ังการ
ปรับตัว การถ่ายโอนพลังงาน โครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ต่อทรัพยากรนํ้าจืด ปฏิบัติการรวมการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการระบุสิ่งมีชีวิตในนํ้าจืดและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าจืดและเทคนิคการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม 
The distributions of aquatic organisms and environmental factors in ecology of lotic and lentic habitats, 
ecology of invertebrates, phytoplankton, zooplankton, algae, aquatic plants, protozoa, and fish, and 
their adaptation; energy transfer; community structure; and their relationship to environment; impact 
of human activities on freshwater resources; laboratory including field trips and identifications of 
freshwater organisms, their community structure and technique of sampling in the field 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๕๙ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
KACB 331 Plant Ecology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕, กญชอ ๒๐๗ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205, KACB 207 or received approval from Program Committee 

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม การกระจายของพืช ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสรีรวิทยาของพืช 
นิเวศวิทยาระดับประชากร ระดับชุมชน ระดับระบบนิเวศ ระดับภูมิประเทศ และชีวมณฑลของพืช 
Relationship between plant and ecosystem, plant distribution, plant ecophysiology, plant population 
ecology, plant community ecology, plant ecosystem ecology, plant landscape ecology and plant 
biosphere ecology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๓๒ หลักสรีรวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
KACB 332 Principles of Plant Physiology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205 or received approval from Program Committee 

โครงสร้าง กลไก หน้าที่ของเซลล์พืช กระบวนการขนส่งผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์แสง รูปแบบ
โครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช การเจริญและการเติบโต การออกดอก การงอกของเมล็ด การเจริญของต้น
อ่อน ฮอร์โมนพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม ดินและธาตุอาหาร การเคลื่อนที่ของน้ําและสารละลาย การ
ประยุกต์ใช้หลักทางชีววิทยาของพืช 
Structure and function of plant cells, membrane transport, respiration, photosynthesis, form and 
function of plant, plant growth and development, flowering, seed germination, seedling development, 
plant hormones, responses of plants to the environments, soils and plant nutrition, movement of 
water and solutes, applications of principles of plant physiology 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๓๕ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และความเก่ียวข้องกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๒-๒-๕)
KACB 335 Zoonoses and Conservation Biology Concerns 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205 or received approval from Program Committee 

นิยามของโรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา ความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัย โรคติดต่อสัตว์สู่คนที่สําคัญ 
ระบาดวิทยา การควบคุมและการเฝ้าระวังโรค และความเก่ียวข้องกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
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๖๐ 
 

Definition of zoonosis, emerging and re- emerging zoonoses, biosafety and biosecurity, important 
zoonotic diseases, epidemiology, monitoring and surveillance of the diseases and conservation biology 
concerns 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๓๘ นิเวศวิทยาทางทะเล ๓ (๒-๓-๕)
KACB 338 Marine Ecology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๓, กญชอ ๒๐๗ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 203, KACB 207 or received approval from Program Committee 

สิ่งมีชีวิตในทะเล ชนิดของระบบนิเวศในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการ
ทํางานของระบบนิเวศทางทะเล การหมุนเวียนสารอาหาร การถ่ายทอดพลังงาน โครงสร้างและพลวัติของชุมชนในทะเล 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการอนุรักษ์ 
Marine organisms, types of environment in the sea, relationship between marine organisms and their 
environment, marine ecosystem structure and function, nutrient cycle, energy transfer, marine 
community structure and function, utilization of marine natural resources and conservation 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๓๙ ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา ๓ (๒-๓-๕)
KACB 339 Microtechniques in Biology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ ทฤษฎีการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์เพ่ือศึกษารายละเอียดหรือองค์ประกอบทางเคมีของ
เน้ือเย่ือด้วยกล้องจุลทรรศน์ บทปฏิบัติการเก่ียวกับการเตรียมสไลด์ถาวรตัวอย่างสัตว์ทั้งตัว และการเตรียมสไลด์ถาวร
ของเน้ือเย่ือพืชและสัตว์เพ่ือศึกษารายละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งประกอบด้วย การคงสภาพของเซลล์และเน้ือเย่ือ 
การดึงนํ้าออกจากเน้ือเย่ือ การตัดเน้ือเย่ือด้วยเคร่ืองไมโครโทม การย้อมสีเน้ือเย่ือ การทําความสะอาดและการติดคํา
บรรยายสไลด์ 
Microscopes, Theory of preparing plant and animal samples for microscopic examination, Practices of 
preparing whole mount, Procedure for preparing permanent slide of plant and animal tissues for 
microscope including fixation, dehydration, sectioning by microtome, staining, clearing and labeling 
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๖๑ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๔๒ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ๓ (๒-๓-๕)
KACB 342 Ethnobotany 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205 or received approval from Program Committee 

ศึกษาการนําพืชมาใช้ของกลุ่มชนชาติพันธ์ุที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนเป็นเอกลักษณ์ การใช้พืชพรรณประจํา
ท้องถิ่นน้ันๆ วิธีการนําพืชไปใช้ในรูปแบบต่างๆ โดยศึกษาถึงสัณฐานวิทยาของพืช พฤกษเคมี สรีรวิทยาของพืชที่
เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จากพืช พฤกษานุกรมวิธาน ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพ้ืนเมือง ถิ่นกําเนิด ตลอดจนศึกษาถึงวิธี
การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 
The study of the human uses of plants in all aspects of culture that inherited from the ancestors to a 
unique.  Native plant uses in everyday life will be discussed based on morphology, physiology, 
phytochemistry.  It is also including plant taxonomy, scientific name, local name, origin and methods 
used by field ethnobotanists 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๔๓ ชีววิทยาของพืชไม่มีท่อลําเลียง ๓ (๒-๓-๕)
KACB 343 Non-vascular Plants Biology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205 or received approval from Program Committee 

การศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ความหลากหลายและการจัดระบบของ สาหร่าย เห็ดรา ไลเคน พีช
ที่ไม่มีท่อลําเลียง ความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกลุ่มน้ีที่เก่ียวข้องกับงานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคใน
ภาคสนามและห้องปฏิบัติการที่จําเป็นต่อการศึกษาสิ่งมีชีวิตกลุ่มน้ี 
Study of the comparative morphology, ecology, diversity and systematics of representative algae, 
macrofungi, lichens, bryophytes, how knowledge of these organisms can be used in nature 
conservation and environmental works, and necessary field and laboratory technique for their studies
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๖๒ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๔๔ ชีววิทยาของพืชมีท่อลําเลียง ๓ (๒-๓-๕)
KACB 344 Vascular Plants Biology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205 or received approval from Program Committee 

การศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ความหลากหลายและการจัดระบบของ พืชมีท่อลําเลียง ความรู้
เรื่องสิ่งมีชีวิตกลุ่มน้ีที่เก่ียวข้องกับงานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคในภาคสนามและห้องปฏิบัติการที่
จําเป็นต่อการศึกษาสิ่งมีชีวิตกลุ่มน้ี 
Study of the comparative morphology, ecology, diversity and systematics of representative vascular 
plants, how knowledge of these organisms can be used in nature conservation and environmental 
works, and necessary field and laboratory technique for their studies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๔๕ สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ๓ (๒-๓-๕)
KACB 345 Invertebrate Zoology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๑๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 215 or received approval from Program Committee 

ความเข้าใจเก่ียวกับการจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา โครงสร้าง หน้าที่ และวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
ไฟลัมต่างๆ ปฏิบัติการเก่ียวกับการผ่าชําแหละเพ่ือการศึกษา การระบุชนิดพันธ์ุ และการจัดจําแนกกลุ่มทาง
อนุกรมวิธาน และคําอธิบายทางกายวิภาคพ้ืนฐานที่พบในตัวแทนของไฟลัมต่างๆ 
An understanding of taxonomy, morphology, structure, function and evolution of the various 
invertebrate phyla of animals.  Laboratory exercises will include dissection, identification and 
taxonomic classification, and description of fundamental anatomical traits found within representative 
phyla 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๔๖ สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ๓ (๒-๓-๕)
KACB 346 Vertebrate Zoology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๑๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 215 or received approval from Program Committee 

การศึกษาเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ความหลากหลายและการ
จัดระบบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ความรู้ที่ทันสมัยในการสํารวจและแนวทางจัดการอนุรักษ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
เทคนิคในภาคสนามและห้องปฏิบัติการที่จําเป็นต่อการศึกษาสัตว์กลุ่มน้ี 
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๖๓ 
 

Comparative study of morphology, anatomy, physiology, ecology, evolution, diversity and systematics 
of vertebrates; updated surveys and guidelines for conservation management of vertebrates; necessary 
field and laboratory techniques to vertebrates studies   

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๔๗ กีฏวิทยา ๓ (๒-๓-๕)
KACB 347 Entomology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๑๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 215 or received approval from Program Committee 

ลักษณะภายนอกและภายในของแมลง สรีรวิทยา การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การจัด
จําพวกแมลง การต้ังช่ือ และการพิสูจน์หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์ สัตว์ขาข้อชนิดอ่ืน ปฎิบัติการ
เก่ียวกับการเก็บรักษาและการจําแนกแมลง 
Insect morphology, physiology, reproduction, development and metamorphosis, taxonomy and 
nomenclature, theorem of human-insect relationship, and other arthropods, collection and taxonomy 
laboratories 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๕๐ นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ํา ๓ (๒-๓-๕)
KACB 350 Ecology of Wetlands 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๗ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 207 or received approval from Program Committee 

ขอบเขตและกรอบแนวคิดทางนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การถ่ายทอดพลังงาน การหมุนเวียนของสารอาหาร
และวัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ชีวนิเวศ การปรับตัวของพืชและสัตว์  นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างชุมชนสิ่งมีชีวิต พลวัตของชุมชนสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ นิเวศบริการ ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบ
นิเวศ 
The scope and conceptual framework of ecology, physical environment, energy flow, nutrient cycling 
and biogeochemical cycle, biomes, plant and animal adaptations, population ecology, species 
interactions, community structure, community dynamics, landscape ecology, ecosystem services, 
human impacts on ecosystems 
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๖๔ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๖๐ สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ ๓ (๒-๒-๕)
KACB 360 Environmental Education and Communication for Conservation 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

เป้าหมาย คําจํากัดความ และกรอบแนวคิดของสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ การสอนและการ
เรียนรู้ในเด็กและผู้ใหญ่ หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม  สิ่งแวดล้อมศึกษาในและนอกระบบการศึกษาสําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การตลาดเพ่ือสังคมสําหรับการ
อนุรักษ์ การออกแบบกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงงานการสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
Goals, definitions, and conceptual framework of environmental education and communication for 
conservation, teaching and learning in youth and adults, basic concepts in conservation behavior, 
knowledge- attitude- behavior relationship, formal and informal environmental education for both 
children and adults, social marketing for conservation, designing environmental education program, 
communication for conservation project 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๖๑ การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 361 Ecotourism Planning and Management 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ความหมายและความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนการอนุรักษ์พ้ืนที่ การประเมินพ้ืนที่เบ้ืองต้น การวินิจฉัยพ้ืนที่อย่างเต็มรูปแบบ การ
จําแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วงช้ันโอกาสนันทนาการ การวางแผนและออกแบบสถานที่ท่องเที่ยว การออกแบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ย่ังยืน กลไกการสร้างรายได้ มัคคุเทศก์ธรรมชาติวิทยา การติดตามตรวจสอบและการจัดการ
ผลกระทบจากนักท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แผนผ้าใบธุรกิจ แผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การนําแผนการจัดการไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลสําเร็จ 

Definition and importance of ecotourism, ecotourism participants, ecotourism management 
planning, site conservation planning, preliminary site evaluation, full site diagnosis, zoning for visitor 
use, recreation opportunity spectrum, visitor site planning and design, sustainable infrastructure design, 
revenue generating mechanisms, naturalist guide, visitor impact monitoring and management, 
ecotourism business development, business model canvas, ecotourism business model, 
implementation of the management plan and measure of success 

 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
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๖๕ 
 

กญชอ ๓๖๒ สื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้คุณค่าธรรมชาติ ๓ (๒-๒-๕)
KACB 362 Scientific Media for Nature Appreciation 3 (2-2-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: ไม่มี 
Prerequisite:  None 

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการวาดรูปภาพ การถ่ายรูป การถ่ายวิดีทัศน์ การสร้างภาพยนตร์ขนาดสั้น การ
เขียนบทความ การสร้างเวบไซต์ และเทคนิคอ่ืนๆ ที่ทันสมัยในการสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างความ
ประทับใจในสรรพชีวิตและองค์ประกอบของธรรมชาติ 
Principles and practices in scientific drawing, photography, video recording, short movie production, 
writing articles, website creation and other modern techniques for engaging appreciation in the 
diversity of life and composition of nature 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๙๕ อนุกรมวิธานของพืช ๓ (๒-๓-๕)
KACB 395 Plant Taxonomy 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205 or received approval from Program Committee 

ความหมายของอนุกรมวิธานของพืช ประวัติการต้ังช่ือวิทยาศาสตร์ กฎการต้ังช่ือพืช หลักฐานที่ใช้ในการจัดจําแนก 
วิธีการในการจัดจําแนก ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับพืชดอก อันดับและวงศ์ของพืชดอก วิวัฒนาการ ความแปรผัน ปฏิบัติการ
เก่ียวกับการเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและการจัดจําแนก 
Definition of plant taxonomy, history of plant taxonomy, plant nomenclature, terminology of flowering 
plants, orders and families of flowering plants, evolution, variation.  Laboratory exercises i. e.  plant 
collection, preservation, and classifications 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๙๖ ปักษีวิทยา ๓ (๒-๓-๕)
KACB 396 Ornithology 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๑๕ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 215 or received approval from Program Committee 

กําเนิดและวิวัฒนาการของนก การปรับตัวเพ่ือการบิน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม ประชากร การอพยพย้ายถิ่น 
การกระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ ความสําคัญของนกและการอนุรักษ์ การจัดจําแนกชนิดนกรวมถึงปฏิบัติการและ
ภาคสนาม 
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๖๖ 
 

Origin and evolution of birds, flight, morphology, physiology, behavior, population, migration, 
geographical distribution, importance and conservation of birds, bird identification, laboratory and field 
trips  

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๙๘ หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 398 Special Topics in Conservation Biology 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 301 or received approval from Program Committee 

หัวข้อพิเศษ หัวข้อในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาหรือ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คําถามหรือประเด็นที่ต้องการสืบค้น วิธีการสืบเสาะหาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะ การนําเสนอผลงานจากการค้นคว้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
Special topic, current topic, problem of interested in biodiversity conservation; questions or aspects 
needed for inquiry; information inquiry methods; literature reviews; data analysis; discussion; 
conclusion and suggestions; appropriate presentations  

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๓๙๙ การฝึกงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ (๐-๖-๒)
KACB 399 Training in Conservation Biology 2 (0-6-2)
วิชาท่ีต้องศึกษาพร้อมกัน: กญชอ ๓๐๑ 
Co-requisite KACB 301 

การฝึกปฏิบัติงานในฐานะพนักงานท่ีทํางานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผน
ปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน การระบุปัญหาและการแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม การประเมินผลการ
ดําเนินงาน การตัดสินใจ การสรุปผลการดําเนินงาน การจัดทํารายงานการดําเนินงาน 
Training to be an officer working related to biodiversity conservation, action planning, implementing, 
identifying and solving problems, team working, evaluating, deciding, concluding, assignment 
documentation writing 

 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๖๗ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๑๔ นิเวศวิทยาการฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖)
KACB 414 Restoration Ecology 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 301 or received approval from Program Committee 

นิยาม ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดของนิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู ความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยาการฟ้ืนฟูกับชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟูพืช สัตว์ ระบบนิเวศ ภูมิทัศน์ และทรัพยากรกายภาพ การฟ้ืนฟูระดับต่างๆ ผลกระทบของชนิดพันธ์ุ
ต่างถิ่น แนวทางสําหรับการวางแผนและการติดตามโครงการฟ้ืนฟู และ ประเด็นหรือการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
Definitions, significances, principles and concepts related to restoration ecology, relationships between 
restoration and conservation biology, restoration focused on plants, animals, ecosystems, landscapes, 
and physical resources, organization levels of restoration, impacts of invasive species, guidelines for 
planning and monitoring restoration program, and related current issues/studies 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๑๕ ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและการอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
KACB 415 Urban Biodiversity and Conservation 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 301 or received approval from Program Committee 

นิยามของพ้ืนที่ชุมชนเมือง; ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง; ความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยในเมือง; 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชิวิตกับสิ่งแวดล้อมในเมือง; ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง;
ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยในชุมชนเมือง; ประเด็นที่
น่าสนใจในการวางแผนจัดการชุมชนเมืองที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การพัฒนา การอนุรักษ์ ความย่ังยืน 
ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  
Definition of urban area; urban biodiversity; variation of urban habitats; the interactions of organisms 
in urban environments; interactions between human and nature in urban environments; The 
significance of urban biodiversity to quality of human life in the cities; some aspects of urban planning 
related to human health, development, conservation, restoration, sustainability of urban biodiversity 
and ecosystems      
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๖๘ 
 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๑๖ นิเวศวิทยาและการจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า ๓ (๓-๐-๖)
KACB 416 Wildlife Ecology and Conservation Management 3 (3-0-6)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๓๐๑ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 301 or received approval from Program Committee 

แนวคิดและหลักการทางชีววิทยาที่จําเป็นต่อการศึกษานิเวศวิทยาสัตว์ป่า; ประชากรสัตว์ป่า; ประชากรสัตว์ป่าใน
ธรรมชาติ; ประชากรสัตว์ป่าในสถานที่กักเลี้ยง; การติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรและนิเวศวิทยาของสัตว์ป่า; 
การฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ป่า; นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า; การจัดการอนุรักษ์สตัว์ป่าในปัจจุบัน 
Necessary concepts and principles of biology for studying wildlife ecology; wildlife population; wild 
population; captive breeding population; wildlife monitoring; wildlife population restoration; policy 
and legislation for conserving wildlife; updated wildlife conservation management 

 
 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

กญชอ ๔๖๔ นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน ๓ (๒-๓-๕)
KACB 362 Scientific Media for Nature Appreciation 3 (2-3-5)
วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน: กญชอ ๒๐๕ กญชอ ๒๐๗ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite:  KACB 205, KACB 207 or received approval from Program Committee 

ความสําคัญของป่าไม้เขตร้อน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้เขตร้อน ปัจจัยทางชีวภาพและ
กายภาพของป่าไม้เขตร้อน ผลกระทบของไฟป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับ
การสํารวจและจําแนกโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อน 
Importance of tropical forests, tropical forest ecosystem and biodiversity, biotic and abiotic factors in 
tropical forest ecosystem, structure and function of tropical forest ecosystem, impacts of forest fire, 
and biodiversity loss. Field laboratories on the survey and classification are included 
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๖๙ 
 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

  ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกลุ  ตําแหน่ง 
ทางวชิาการ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีที่สําเร็จการศกึษา

ผลงานทางวชิาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี

๑ นางจันทรเ์พญ็ ศรลัมพ ์
เลขประจําตัวบตัรประชาชน 
๓-๗๒๐๔-๐๐๔๙x-xx-x 

อาจารย ์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๑ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๓ 
 

Khiewbanyang,N., Khudamrongsawat, 
J., Saralamba, C., Nathalang, A. 
(2017). The relationships between 
host tree characteristics and liana 
climbing success at Mo Singto Forest 
Dynamics Plot, Khao Yai National 
Park, Thailand. Tropical Natural 
History, 17(1), 123-132.

๒ นางพินน์นรา โรจน์วิรตัน์
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๒-๔๘๐๕-๐๐๐๒x-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๔ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๗ 

 

Anyamaneeratch, K., Rojvirat, P., 
Sukjoi, W., Jitrapakdee, S. (2015) 
Insights into Transcriptional 
Regulation of Hepatic Glucose 
Production. Int Rev Cell Mol Biol. 
318, 203-253. 

๓ นายสัมพันธ ์ทองหนูนุย้ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
a-aaaa-aaaax-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา / ๒๕๖๐ 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา / ๒๕๕x 

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตตรัง / ๒๕๔x

Tongnunui, S., Beamish, F.W.H, 
Kongchaiya, C. (2016) Species, 
relative abundances and 
environmental associations in small 
rivers of the Mae Klong River basin in 
Thailand. Agriculture and Natural 
Resources. 50, 408-415. 

๔ นางสาวสุภัทรา ชื่นชอบ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๕-๑๒๐๒-๐๐๐๐x-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๓ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๔๕ 

 

Abdullohfakeeyah, M., Grams Hans 
R., Chunchob S., and Vichasri Grams 
S. (2017). Cloning and expression of 
recombinant Glutathione Peroxidase 
in Fasciola gigantica. PSAKU 
International journal of 
interdisciplinary research. 6(2), 120-
131. 

๕ นางสาวเสน่ห์ จิตต์กลาง 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓-๓๐๑๕-๐๐๒๑x-xx-x 

อาจารย์ - ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๕๑ 

- วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ๒๕๔๔

 

Kritasampan, K., Milne, J.R., 
Srikosamatara, S., Jitklang, S., 
Jeratthitikul, E. (2016). Flower-visiting 
Arthropods of the Invasive Weed, 
Lantana camara L. Tropical Natural 
History 16(1): 7–19. 
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๗๐ 
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๗๑ 
 

๓.๒.๒  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจําในสังกัดสํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 
๓.๒.๓  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจําที่สังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 

๑) คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) คณาจารย์จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓) คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔) คณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕) คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ  

 
แสดงในภาคผนวก ๖ 

 
 
๔.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามของหลกัสูตรซึ่งเป็นวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาบังคับ มี ๓ รายวิชา ได้แก่ 
กญชอ ๒๒๑ เทคนิคภาคสนามขั้นพ้ืนฐานในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
กญชอ ๓๒๑ ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
กญชอ ๔๐๔ ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ส่วนรายวิชาฝึกงาน กญชอ ๓๙๙ การฝึกงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ที่เป็นวิชา
เลือก ซึ่งทางหลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชาน้ีตามความสมัครใจ  
 
๔.๑.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๔.๑.๑ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑) ทักษะในทางปฏิบัติ ที่กําหนดให้นักศึกษาจะต้องสามารถลงมือปฏิบัติได้จะมีการทํารายการระบุไว้
ชัดเจนทุกทักษะ เน้นการวัดทักษะรายบุคคล การประเมินความสามารถรายบุคคล ให้โอกาสในการ
พัฒนาตนเองในช่วงกรอบเวลาที่รายวิชากําหนดจนสามารถลงมือปฏิบัติในทักษะเหล่าน้ันได้ตาม
มาตรฐานจึงถือว่าผ่าน โดยผู้ประเมินเป็นอาจารย์ผู้สอนและคณะอาจารย์ที่ร่วมสอนโดยใช้เกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจนที่มีการรับทราบร่วมกันทั้งคณะผู้ประเมินและนักศกึษา 

๒) ทักษะที่เน้นให้ชมการสาธิต ไม่ได้ลงมือปฏิบัติได้ทุกคน ใหถ้ือเป็นการวัดความรู้โดยการสังเกตและ
นํามาอธิบายหรือค้นคว้า  
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๗๒ 
 

๓) ความสามารถทางการสื่อสาร การแก้ปัญหาและค้นคว้าหาคําตอบ การทํางานร่วมกับผู้ร่วมงานและ
ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงการแสดงออกทางความคิดเห็นและทัศนคติ 

  
 
 

๔.๒.  ช่วงเวลา การจัดเวลา และตารางสอน 
กญชอ ๒๒๑  สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน 
  เริ่มเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นมิถนุายน 
กญชอ ๓๒๑ สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ ใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน  
  เริ่มเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 
กญชอ ๓๙๙  สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ ใช้เวลาอย่างน้อย ๑๕ วัน หรอืตามที่องค์กรที่รับฝึกงานเป็นผู้กําหนด  
  เริ่มหลังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชา กญชอ ๓๒๑ ประมาณตลอดเดือนกรกฎาคม 
กญชอ ๔๐๔ สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ ใช้เวลาประมาณ ๕ วัน  
  เริ่มเมื่อสิ้นสุดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประมาณกลางเดือนธันวาคม 
 

๕.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ ทุกคนได้ทําโครงงานวิจัยในรายวิชา กญชอ ๔๙๖ โครงงานทางชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์ จํานวน ๔ หน่วยกิต โดยลงทะเบียนเรียน ๒ ภาคการศึกษาต่อเน่ือง ในภาคการต้น นักศึกษาจะต้องกําหนด
โจทย์ปัญหาในการทํางานวิจัยเพ่ือนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research 
proposal) ภายใต้การกํากับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา
โครงงานวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ก่อนสิ้นภาคการศึกษาต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอโครงงานวิจัยให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อโครงงานวิจัยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วนักศึกษาจะได้รับผลการเรียนผ่านในการการศึกษาต้น และดําเนินงานวิจัยภายใต้การ
กํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ในข้อเสนอโครงงาน เมื่อนักศึกษาดําเนินงานวิจัยไป
ได้ระยะหน่ึงหลักสูตรมีการติดตามการทํางานของนักศึกษา โดยกําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานความก้าวหน้า
โครงงานวิจัยและนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ นักศึกษาจะต้องดําเนิน
โครงงานวิจัยให้เสร็จสิ้นและจัดทํารายงานก่อนสิ้นภาคการศึกษาปลาย และนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณา
โครงงานวิจัยเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายงานผลโครงงานให้มีความสมบูรณ์ และนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปลายจึงได้รับผลการศึกษา นอกจากน้ันนักศึกษาทุกคนจะมีโอกาสในการเข้าร่วม
การนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการที่หลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาที่กําลังจะจบ
การศึกษา 
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๗๓ 
 

๕.๑  คําอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เป็นรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการทําวิจัยระยะสั้น 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเร่ิมต้นจากการกําหนดโจทย์วิจัย วางแผนการดําเนินงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา และสามารถนําเสนอผลงานได้ ในการทําโครงงานวิจัยนักศึกษาจะต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานที่ได้ศึกษามาก่อน รวมท้ังทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ฝึกปฏิบัติมาจากการ
เรียนรายวิชาต่างๆ ต้ังแต่ช้ันปีที่ ๑ – ๓ นักศึกษาที่ผ่านการทําโครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์จะมีกระบวนคิดทาง
วิทยาศาสตร์ มีทักษะในการวางแผนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการ
หาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การทําโครงงานทางชีวิทยาเชิงอนุรักษ์จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปตาม
ความสนใจหรือความถนัดของนักศึกษา  
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
๑) นักศึกษาสามารถแสดงกระบวนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชํานาญ 
๒) นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือต้ังคําถามการวิจัยที่เก่ียวข้องกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
๓) นักศึกษาสามารถจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal) ซึ่งมีการวางแผนการทํางานวิจัย

ได้อย่างมีระบบ เหมาะสมกับระยะเวลา 
๔) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาภาคทฤษฎี และทักษะที่ได้จาก

การศึกษาปฏิบัติการในช้ันเรียน มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) นักศึกษาสามารถจัดทํารายงานผลโครงงานวิจัย (Research report) และนําเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 

 
๕.๓  ช่วงเวลา  จัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ ตลอดทั้งปีการศึกษา 
 
๕.๔  จํานวนหน่วยกิต    ๔ หน่วยกิต 
 
๕.๕  การเตรียมการ  

๑) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาแนะนําแผนการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการประเมินผลการ
เรียนรู้ และแนะนําการจัดทําข้อเสนอโครงงานวิจัย 

๒) นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือต้ังคําถามวิจัย กําหนดหัวข้อโครงงานวิจัย และนําเสนอหัวข้อโครงงาน
กับอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ  

๓) นักศึกษาดําเนินการขอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อหัวข้อโครงงานวิจัยที่นักศึกษาผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่นักศึกษาไปติดต่อนําเสนอแล้ว 

๔) นักศึกษาทบทวนความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาเพ่ือทดสอบประมวลความรู้ก่อนการทําโครงงานวิจัย  
๕) นักศึกษาจัดทาํข้อเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal) ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา และนาํเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
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๗๔ 
 

และนักศึกษาปรับปรุงข้อเสนอโครงงานวิจัยให้สมบูรณ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ นักศึกษา
จะต้องส่งข้อเสนอโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณใ์ห้กับผู้ประสานงานรายวิชาก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาต้น 
จึงจะได้รับผลการศึกษาผ่านในภาคการศึกษาต้น และเริ่มต้นดําเนินโครงงานวิจัยตามแผนงานที่
กําหนดไว้ได้ 

๖) นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าส่งให้ผู้ประสานงานรายวิชา และนําเสนอความก้าวหน้า
ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียน
การสอน 

๗) นักศึกษาดําเนินโครงงานวิจัยตามแผนงานที่กําหนดไว้ให้สิ้นสุดในภาคการศึกษาปลาย และจัดทํา
รายงานโครงงานวิจัยภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และนาํเสนอรายงานโครงงานวิจัยต่อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาให้คําแนะนํา
ในการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความสมบูรณ์ และนักศึกษาจะต้องดําเนินการปรับปรุงรายงานให้
เรียบร้อยและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย 

๘) นักศึกษาเข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ (งานนิทรรศการโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์) ที่หลักสูตรและสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือให้โอกาสกับนักศึกษาในการนําเสนอ
ผลงาน 

 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี  
๑) การทดสอบประมวลความรู้  
๒) การนําเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย  
๓) ข้อเสนอโครงงาน ฉบับสมบูรณ์ (Research proposal)  
๔) รายงานความก้าวหน้า  
๕) การนําเสนอรายงานโครงงานวิจัย  
๖) รายงานโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Research report)  
๗) การนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ  
๘) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดเวลา และการให้ความร่วมมือใน

การจัดการเรียนการสอน 
ในการประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์ผู้ประสานงานจะกําหนดสัดส่วนของการประเมินในแต่ละกิจกรรมและ

แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบต้ังแต่เปิดภาคการศึกษาต้น ในการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมอาจารย์ผู้ประสานงานจะ
กําหนดเกณฑ์ในการประเมินและผู้ทีจ่ะประเมินให้คะแนนในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม 
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๗๕ 
 

หมวดท่ี ๔. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๑) การ คิด เชื่ อม โยงความรู้ ท างวิทยาศาสตร์  

สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ อย่างเปิดกว้าง 
ซื่อตรง ด้วยการยอมรับในมุมมองที่แตกต่างกัน 

- จัดการเรียนรู้โดยการเสวนา/อภิปรายกลุ่ม/ศึกษาดูงานในพื้นที่จรงิ ใน
ประเด็นปัญหาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยที่มีผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายมีความชํานาญและมุมมองที่แตกต่างกัน
ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา/เป็น
วิทยากร โดยอาจจัดในรูปแบบของกิจกรรมในชั้นเรียน สัมมนาพิเศษ 
การศึกษาดูงานภาคสนาม ก็ได้ แต่ต้องมีการแสดงความคิดเห็นและ
สรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์   

๒) ค้นคว้าและใช้ส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม 

- จัดการเรียนรู้โดยการมอบหมายงานที่เป็นคําถามหรือกรณีศึกษาให้
ผู้เรียนรับผิดชอบในการค้นคว้าหาคําตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆด้วย
ตนเอง และให้มีการนําเสนอในรูปแบบต่างๆโดยคํานึงถึงการนําข้อมูล
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีจริยธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันถึงกระบวนการค้นคว้า นอกจากนี้อาจารย์
ต้องสามารถแนะนําแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับการค้นคว้าเพิ่มเติม
ให้แก่นักศึกษาด้วย  

๓) ส่ือสารกับผู้ร่วมงาน ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง และ
สาธารณชน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดให้มีช่องทางการแบ่งปันข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นทางใน
รูปแบบของ facebook group, google classroom ฯลฯ และมีการ
ชี้แจงแนะนํามารยาทและรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม 

- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมประสานงานส่ือสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดกิจกรรมพิเศษเสมอๆ เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการ
ติดต่อส่ือสารประสานงานกับผู้อื่น 

๔) มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญ และ
พร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

- จัดรายวิชาและกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมการมี
ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กระจายในทุกช่วงชั้นปี พร้อมประสานงานการทํากิจกรรมการอนุรักษ์
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการติดตาม
ประเมินผลในเรื่องทัศนคติและความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพ 
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๗๖ 
 

๒. ความสัมพนัธร์ะหว่าง ผลลพัธ์การเรียนรูร้ะดับหลกัสตูร กับมาตรฐานวิชาชพี หรอื มาตรฐานอุดมศกึษาแหง่ชาติ   

แสดงในภาคผนวก ๓ 
 

๓.  ผลลพัธ์การเรยีนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผล

PLO1: วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ 
และองค์ประกอบของปัญหาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกําหนด
แนวทางในการตรวจสอบติดตามการ
เปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหา 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ 
การปฏิบัติจริงในภาคสนาม การทํางานที่
ได้รับมอบหมาย การนําเสนอผลงานในช้ัน
เรียน การศึกษาดูงานในบริบทของพื้นที่จริง

- การสอบภาคบรรยายและปฏิบัติ 
- การประเมินผลจากงานที่ทํา 
- การประเมินผลจากรายงาน 
- การประเมินผลการนําเสนอ 
ทั้งนี้ต้องมีเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การให้
คะแนน (rubric scoring) สัดส่วนการให้
คะแนนที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ

PLO2: เชื่อมโยงความรูท้าง
วิทยาศาสตร์ กบัสังคมศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ทีม่ีความเกี่ยวข้องเข้า
ด้วยกัน เพื่อการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ 
การปฏิบัติจริงในภาคสนาม การทํางานที่
ได้รับมอบหมาย การนําเสนอผลงานในช้ัน
เรียน การศึกษาดูงานในบริบทของพื้นที่จริง

- การสอบภาคบรรยายและปฏิบัติ 
- การประเมินผลจากงานที่ทํา 
- การประเมินผลจากรายงาน 
- การประเมินผลการนําเสนอ 
ทั้งนี้ต้องมีเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การให้
คะแนน (rubric scoring) สัดส่วนการให้
คะแนนที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบ

PLO3: ออกแบบแผนการจัดการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพที่มี
การกําหนดเทคนิค/วิธีการ/แนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
ปัญหาและเงื่อนไขของการดําเนินงาน 

- การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problem-
based learning) ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา
ด้วย  problem tree และ solution tree 
และจัดทําแผนการจัดการอนุรักษ์ 

 

- ประเมินผลคุณภาพของแผนการจัดการ
อนุรักษ์ด้วยเกณฑ์ประเมิน/เกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจนและได้แจ้งให้ผู้เรียนได้รับ
ทราบซึ่งส่วนนี้อาจารย์เป็นผู้ประเมิน  

- กําหนดการประเมินผลการนําเสนอแยก
ออกมาต่างหาก และให้ประเมินด้วย
ตนเอง ด้วยผู้เข้าชมผลงานที่นําเสนอ และ
คณาจารย์ 

PLO4: พัฒนาและดําเนินโครงงานวจิัย
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน/แก้ไข/
บรรเทาปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problem-
based learning) ด้วยการทําโครงงานวิจัย
( เ ช่ น  senior project ห รื อ  individual 
project ในแต่ละรายวิชา) 

- ดูรายละเอียดในมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของโครงงานวิจัย 
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๗๗ 
 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารที่เหมาะสม เพือ่
สนับสนุนการจดัการอนุรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- มอบหมายงานให้รับผิดชอบที่ต้องค้นคว้า
หาข้อมูล/คําตอบด้วยตนเอง และให้มีการ
ส่ือสารนําเสนอผลงานด้วยรูปแบบและส่ือ
การนําเสนอที่หลากหลายเหมาะสมกับ
บริบทของผู้รับสารหรือผลจากการรับรู้
ข้อมูล 

- ประเมินผลคุณภาพของผลงานด้วยเกณฑ์
ประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
และได้แจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบ โดยมีการ
ร ะบุ เ กณ ฑ์ โ ด ย เ ฉพ า ะ สํ า ห รั บ ก า ร
กระบวนการค้นคว้า คุณภาพของข้อมูล 
และการให้เครดิตข้อมูล ซึ่งส่วนนี้อาจารย์
จะเป็นผู้ประเมิน 

- ควรกําหนดการประเมินผลการนําเสนอ
แยกออกมาต่างหาก และให้ประเมินด้วย
ตนเอง ด้วยผู้เข้าชมผลงานที่นําเสนอ และ
คณาจารย์ 

PLO6: ทํางานร่วมกับสมาชิกในทีมและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพ ดว้ยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม และเคารพใน
สิทธิของผู้อื่น 

- มอบหมายงานให้รับผิดชอบทํางานร่วมกัน
เป็นทีม 
 

- ประเมินผลคุณภาพของผลงานและการ
แสดงออกในการมีส่วนร่วมในการทํางาน
ของทีมด้วยเกณฑ์ประเมิน/เกณฑ์การให้
คะแนนที่ชัดเจนและได้แจ้งให้ผู้เรียนได้รับ
ทราบ ควรมีการระบุบทบาทหน้าที่ในการ
ทํางานที่ชัดเจน และให้สมาชิกในทีมมี
ส่วนร่วมในการประเมินสมาชิกแต่ละคน
ในทีมด้วย 

PLO7: แสดงออกซึ่งทัศนคติทีด่ีต่อการ
มีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในทอ้งถิ่น
และระดับโลก 

- บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ และศึกษาดูงาน
ภาคสนามให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ใน คุณ ค่ าและความ สํ า คัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- จัดกิจกรรมพิเศษที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- ส่วนของความรู้ความเข้าใจประเมินผล
การ เรี ยนรู้ ด้ วยข้อสอบ  งานที่ ได้ รับ
มอบหมาย รายงานการศึกษาดูงาน และ
การสังเกตพฤติกรรมในขณะศึกษาดูงาน 

- การประเมินผลจากกิจกรรมพิเศษใช้การ
สังเกตพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น 
และแบบทดสอบทางด้านทัศนคติ 
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๗๘ 
 

หมวดท่ี ๕.     
หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใช้การให้ระดับเกรดเป็นไปตามประกาศในภาคผนวก ๘ 
และจะต้องมีการเผยแพร่รายละเอียดของการประเมินผล (สิ่งที่ประเมิน วิธีการประเมิน สัดส่วน ช่วงเวลา) 
ที่ชัดเจน ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

 
๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้พิจารณา 
กําหนดช่วงเวลาและกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานของแต่ละรายวิชา ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเมื่อ
ทวนสอบมาตรฐานแล้ว แต่ละหลักสูตรจะนําผลจากการทวนสอบไปจัดทํา มคอ.๗ และรายงานต่อ
คณะกรรมการด้วย 

 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

โดยเน้นผลสัมฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและ
หลักสูตร โดยการประเมินผลดังน้ี 

  ๒.๒.๑ การได้งานทําของบัณฑิต 
  ๒.๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
๓.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร   
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๔.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือข้องใจในเร่ืองใดเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชา ในเบ้ืองต้นนักศึกษาสามารถขอข้อมูลและคําช้ีแจงได้โดยตรงจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์
ผู้สอน หรือเรียนปรึกษากับประธานหลักสูตร หากยังไม่ได้รับความกระจ่างนักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องขออุทธรณ์ได้ที่งาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  
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๗๙ 
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๘๐ 
 

หมวดท่ี ๖.  การพัฒนาคณาจารย ์
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

เมื่อมีการรับบุคลากรในตําแหน่งอาจารย์เข้ามาได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ดังน้ี 
 ๑.๑ งานทรัพยากรบุคคล สํานักงานวิทยาเขตกาญจนบุรี มีการจัดอบรมช้ีแจงสิทธิ บทบาท หน้าที่ และ

กฎระเบียบที่จําเป็นให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบหลังจากที่ได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 ๑.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีการจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับความรู้และทักษะที่จําเป็นในด้านหลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผล ให้กับ
อาจารย์ใหม่ทกุคน รวมถึงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ทํางานมาเป็นเวลานานมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรม
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ๆด้วย 

 ๑.๓ งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาในรูปแบบ และ
คู่มือนักศึกษา 

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร เป็นประจําทุกปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญทั้งจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นผู้ให้ความรู้ และการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เหล่าน้ี จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการประชุมจากหลักสูตรและคณะอ่ืนๆ ด้วย  

 
๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอ่ืนๆ  

เพ่ือเป็นการการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะทางด้านการวิจัย ซึ่งเช่ือมโยงกับการพัฒนาการ
สอนซึ่งเป็นภารกิจหลักของอาจารย์ สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยเก่ียวกับการวิจัยให้กับอาจารย์ และส่งเสริมให้
อาจารย์มีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือฝึกอบรมทักษะการวิจัยเฉพาะด้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ของ
อาจารย์ด้าน ยังเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับผู้ชํานาญการท่านอ่ืนๆ และการขยาย
เครือข่ายการวิจัยของอาจารย์อีกด้วย 
  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๘๑ 
 

หมวดท่ี ๗. การประกันคณุภาพหลักสูตร  
 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

๑.๑ กระบวนการบริหารหลักสูตร  
๑) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและดูแลรับผิดชอบทางด้านงานการศึกษาและหลักสตูรใน

ระดับหน่วยงาน/ส่วนงาน คือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒) คณะกรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรโดยตรง คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  

๓) การกระจายความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 
๔) การตรวจสอบภายในของหน่วยงานใช้การประเมินจากรายงานประเมินตนเอง (Self-evaluation 

Report – SAR) ประจําปีของแต่ละหลักสูตร โดยผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ในระดับส่วนงาน 
๕) การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การตรวจประเมินและเยี่ยมชมจากคณะผู้

ประเมิน EdPEx และ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย  
๖) การตรวจสอบมาตรฐานระดับประเทศด้วยการประเมินโดย สมศ.  
๗) การวางแผนมุ่งเป้าหมายในการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ในระดับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ตามเกณฑ์ข้อกําหนดของ AUN-QA 
๑.๒ ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

๑) ผลการประเมนิและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานจากผู้ประเมินในระดับต่างๆ 
๒) การได้รับการรับรองหลักสูตร 

 
๒.  บัณฑิต 

๒.๑ คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เมื่อพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.๑) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes – PLOs) 
๑) ขณะที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้ ยังไม่สําเร็จการศึกษา อธิบายประสิทธิผลการเรียนรู้ตามรายวิชาและ

กิจกรรมพิเศษที่หลักสูตรจัดขึ้น ตามแผนการศึกษาและแผนการดําเนินงานในแต่ละช่วงช้ันปี 
๒) เมื่อจบการศึกษาประเมินผลโดยตรงจากสภาวะการมีงานทํา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๒.๒ ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด สําหรับคุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
๑) อัตราการได้งานทํา 
๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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๘๒ 
 

๓. นักศึกษา 

๓.๑ กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร  
๑) การรับนักศึกษา 
๒) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๓) การสร้างความผูกพันกับสถาบันการศึกษา 
๔) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว 

๓.๒ ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด สําหรับการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร  
๑) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
๒) อัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓) ความพึงพอใจของนักศึกษา 
๔) การอุทธรณ์และร้องเรียนของนักศึกษา 

 
๔. อาจารย์ 

๔.๑ กระบวนการในการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
๑) ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์ 
๒) การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 

(ข้อมูลในหมวด ๖) 
๓) การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และความก้าวหน้าในอาชีพ 
๔) การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน 

๔.๒ ตัวบ่งช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของกระบวนการในการพัฒนาอาจารย์  
๑) ประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์ 
๒) ตําแหน่งทางวิชาการ 
๓) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
๔) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
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๘๓ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

๕.๑ กระบวนการในการจัดการหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผู้เรียน  
๑) การเรียนการสอน 
๒) การประเมินผู้เรียน 
๓) การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน มคอ.๒  มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

๕.๒ ตัวบ่งช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของกระบวนการในการจัดการหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
๑) ประสิทธิผล-ประสิทธิภาพการจัดการรายวิชา 
๒) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๖.๑ กระบวนการในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
๑) ความพร้อมของห้องเรียน (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๒) ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๓) ความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์ (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๔) ความพร้อมของห้องสมุด (กายภาพของห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๖.๒ ตัวบ่งช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของกระบวนการในการจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้   
๑) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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๘๔ 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระบุตัวบ่งช้ี/ตัววัดผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปี  

โดยสามารถใช้แนวทางของตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ในข้อ ๑ – ข้อ ๖) หรือตัวบ่งช้ี/
ตัววัดผลการดําเนินงานที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง และสอดคล้องกับ มคอ.๑ มาตรฐานสาขาวิชา  

 
หมายเหตุ  :   ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ข้อ ๓.  ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ ตัวบ่งชี้  (ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒)  
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น   โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง  ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการ
กําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวดท่ี ๑-๖  ของแต่ละหลักสูตร  ตามบริบท
และวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต   ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอ
ปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ  ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้  หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กําหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได้  กรณีหลักสูตรมีการปรับตัว
บ่งชี้ใหม่ ให้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป 

   
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัว

บ่งช้ีอ่ืนๆ ที่ทางหลักสูตรเลือกใช้ มีรายละเอียดและแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มคอ.๑ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.๓ และ ๔ อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.๕ และ ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน  

     

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามแบบ 
มคอ.๗ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(นับรวมภาคฤดูร้อน)  
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๘๕ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ ๔ อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  

     

(๗) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์การ
สอน/การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลในปีที่ผ่านมาและ
รายงานไว้ใน มคอ.๗  

     

(๘) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาที่เรียนโดยรวมมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ ทุกรายวิชา 

     

(๙) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยรวมมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ ทุกรายวิชา 

     

(๑๐) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ที่เข้า
ทํางานในช่วงสองปีแรกที่สําเร็จการศึกษามคี่าเฉล่ียไม่น้อย
กว่า ๓.๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   
  

(๑๒) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน      

(๑๓) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      

(๑๔) หลักสูตรได้รับการประเมินภายในเบ้ืองต้นด้วยรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยผู้ประเมินของส่วนงาน ภายใต้เกณฑ์
ของ AUN-QA เป็นประจําทุกปี 

     

(๑๕) หลักสูตรได้รับการประเมินด้วยรายงานการประเมินตนเอง
และการตรวจเย่ียม ของผู้ประเมินภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ภายใต้เกณฑ์ของ AUN-QA ทุก ๓ ปี 
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๘๖ 
 

หมวดท่ี ๘.   การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร  
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑.๑.๑  การประเมินรายวิชาโดยการจัดทํา มคอ.๕/ มคอ.๖ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา แล้วจึงจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือประมวลผลท้ังหมดทุกรายวิชามาจัดทํา มคอ.๗ พร้อมจัดทํา
แผนพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การสอนให้กับอาจารย์ในหลักสูตร  

๑.๒.๒ การทวนสอบของรายวิชาต่างๆ ตามกระบวนการที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้กําหนด 

 
๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

๑.๒.๑  การประเมินตนเอง โดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในที่มีต่อผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําสรุปผลการประเมินตนเองพร้อมแผนการ
พัฒนาการจัดการสอน แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๑.๒.๒ รายงานการประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือตรวจสอบและสังเกตการสอนสําหรับการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

๒.๑  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน 
  เก่ียวข้องดังน้ี 

๑) นักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินงานปัจจุบันของหลักสูตร  
๒) บัณฑิตของหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในการได้งานทํา/ เรียนต่อ 
๓) ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่มีต่อการทํางานของบัณฑิต 

 ๒.๒ การประเมินภายในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย และจากผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
๑) การรายงานผลการดําเนินงานตาม มคอ.๗ ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประจําทุกปีทุกปี 
๒) การตรวจรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบและเกณฑ์ของ AUN-QA โดยผู้ประเมินภายในส่วน

งานเป็นประจําทุกปี 
๓) การตรวจประเมินและการเย่ียมชมของผู้ตรวจประเมิน EdPEx ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 
๔) การตรวจประเมินและการเย่ียมชมของผู้ตรวจประเมิน AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย ในทุกวงรอบ

ของการปรับปรุงหลักสูตร/ ๒ ปี ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร 
๕) การตรวจประเมินตามมาตรฐานของ สมศ. 
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๘๗ 
 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและแผนงานที่ระบุไว้ใน หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ 
 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 ๔.๑  รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔.๒  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
 ๔.๓  จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร 
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๘๘ 
 

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยาเชงิอนรุักษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  ) MU Degree Profile( 
ภาคผนวก ๒   ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร และผลลพัธ์การเรียนรู้ย่อย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ  เปรียบเทียบกับ มคอ.๑
ภาคผนวก ๔   ๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M

ภาคผนวก ๕ สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ

มหาวิทยาลัย และ ประกาศ /ข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาของส่วนงาน  
ภาคผนวก ๘ คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการกลั่นกรอง

หลักสูตรของสว่นงาน  
ภาคผนวก ๙ เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ถ้ามี) 
ภาคผนวกอื่น  

 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 
 

แบบรายงานขอ้มลูหลกัสตูร 
(MU Degree Profile) 
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๙๐ 
 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Conservation Biology 

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

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
จํานวนหน่วยกิต 136 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบหลักสูตร ระยะเวลาเรียนปกติ 4 ปี/ ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
สถานภาพของหลักสูตรและกําหนดการเปิดสอน หลักสูตรปรับปรุง คาดว่าจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2561 
การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถาบันผู้ประสาทปริญญา  มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐาน -

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย /วัตถุประสงค์  เป้าหมาย: จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์และค้นหาแนวทางใน
การป้องกัน /บรรเทา/แก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสอดคล้องกับการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน ค้นคว้า สื่อสาร ทํางานร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีความตระหนักรู้
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์: บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์จะได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยความรู้ พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม  
2) พัฒนาแผนการจัดการอนุรักษ์ และดําเนินโครงงานวิจัยด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และการจัดการแบบปรับตัว เพ่ือแก้ปัญหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๙๑ 
 

4) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังท่ีเป็นผู้ร่วมทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และบนพ้ืนฐานของการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

5) ตระหนักรู้และพร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ให้ปริญญาใน
สาขาวิชานี้  

 เป็นปริญญาท่ีมีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ตาม
กรอบคุณวุฒิมาตรฐานระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ .ศ . 2554 

 ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะภาคสนามในการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพป่า
ธรรมชาติท่ีเป็นป่าแล้งเขตร้อนแบบป่าผสมผลัดใบ ชนิดป่าท่ีพบเป็นหลักใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 

เป้าหมาย /วัตถุประสงค์  เป้าหมาย: จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์และค้นหาแนวทางใน
การป้องกัน /บรรเทา/แก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสอดคล้องกับการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน ค้นคว้า สื่อสาร ทํางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความตระหนักรู้
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์: บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์จะได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยความรู้ พ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม  
2) พัฒนาแผนการจัดการอนุรักษ์ และดําเนินโครงงานวิจัยด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และการจัดการแบบปรับตัว เพ่ือแก้ปัญหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ท้ังท่ีเป็นผู้ร่วมทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และบนพ้ืนฐานของการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

5) ตระหนักรู้และพร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๙๒ 
 

เสน้ทางความก้าวหน้าของผู้สาํเร็จการศกึษา

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ สามารถประกอบอาชีพโดยตรงได้ดังต่อไปนี้

 ผู้ช่วยวิจัย /นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ โดยทํางานได้ท้ังในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานของโครงการเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ผู้จัดทํา ให้ข้อมูลความรู้ และพัฒนาสื่อกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 เจ้าหน้าท่ีนโยบายและแผนด้านเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

 เจ้าหน้า ท่ีฝ่ายกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม 
(corporate social responsibility) ขององค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ประกอบธุรกิจหรือธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) ท่ีมีความเป็นมิตรต่อ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

และหากมีความสนใจเฉพาะทางในการเป็น ครูวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา) 
นักวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนท่ี  (ก็สามารถใช้คุณวุฒิจากปริญญาท่ีรับไปสอบใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบอาชีพได้   

การศึกษาต่อ  สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรงทางด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา การจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 สามารถศึกษาต่อโดยนําชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ไปประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ศึกษาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา ธุรกิจเพ่ือสังคม หรือตามความสนใจและ
ศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานของบัณฑิต   
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๙๓ 
 

ปรัชญาการศกึษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบเสาะหาความรู้โดย
กระบวนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล เป็น
บัณฑิตท่ีมีทักษะและความรู้ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ท่ีทันสมัยเป็นสากล แต่สามารถ
เชื่อมโยงหาแนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเป็นปัญหาท่ีมีบริบท
เฉพาะของแต่ละพ้ืนท่ีและชุมชนได้ ด้วยการมีมุมมองท่ีเปิดกว้าง เชื่อมโยงท้ัง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ อย่างสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
อย่างย่ังยืน  

กลยุทธ์/แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เน้นจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry approach) ซ่ึงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ท้ังจากกิจกรรมในชั้นเรียน การทํางานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น ให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกด้านทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู้ และมีการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-based learning) ท้ังในสถานท่ีของ
วิทยาเขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการฝึกงาน รวมถึงการเรียนรู้
ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problem-based learning) ด้วยตัวของผู้เรียนเองอย่างเต็ม
รูปแบบในการทําโครงงานวิจัย 

กลยุทธ์/แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้โดยการประเมินการแสดงออกในการดําเนินงานตาม
กระบวนการ (Process performance) และคุณภาพของผลงาน (Output) ท่ี
นักศึกษาจัดทําข้ึน โดยมีการประเมินผลเป็นระยะๆระหว่างเรียน (Formative 
assessment) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาศักยภาพของตนเอง และการประเมินผลสัมฤทธิ์เม่ือ
สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ (Summative evaluation) เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานท่ีคาดหวังไว้ โดยเน้นให้ท้ังผู้เรียนและผู้สอนมีการสื่อสารถึงจุดมุ่งหมายใน
การเรียน และรายละเอียดของการประเมินผล (วิธีการ เกณฑ์ สัดส่วนคะแนน) ท่ี
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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๙๔ 
 

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลกัสูตร

Generic Competencies: นักศึกษาของหลักสูตร
จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และเชื่อมโยงความรู้และมุมมองท่ี
หลากหลายแตกต่างกัน  

2) ค้นคว้าและเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม 
3) สื่อสารกับผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความเคารพในบทบาทหน้าท่ีและสิทธิของสมาชิก

ในกลุ่มและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดการแบบ

ปรับตัว 
6) มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Subject-specific Competences: นักศึกษาของ
หลักสูตรจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถทํา
สิ่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และองค์ประกอบของปัญหาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือการตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลง (monitoring) และเลือกใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้เพ่ือพัฒนาและดําเนินงานตามแผนการจัดการอนุรักษ์
และโครงงานวิจัยเพ่ือป้องกัน /แก้ไข/บรรเทาปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของบัณฑิต Program Learning Outcomes (PLOs)
ผู้สําเ ร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จะสามารถ: 

PLO1: วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และองค์ประกอบของปัญหาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือกําหนดแนวทางในการตรวจสอบติดตามการเปล่ียนแปลง
และแก้ไขปัญหา

PLO2: เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

PLO3: ออกแบบแผนการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีการ
กําหนดเทคนิค /วิธีการ/แนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาท่ีมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของปัญหาและเงื่อนไขของการดําเนินงาน

PLO4: พัฒนาและดําเนินโครงงานวิจัยอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือป้องกัน/แก้ไข /บรรเทาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ

PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

PLO6: ทํางานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และเคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน

PLO7: แสดงออกซ่ึงทัศนคติท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลความหลากหลาย
ทางชีวภาพท้ังในท้องถ่ินและระดับโลก 
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๙๕ 
 

ภาคผนวก 
 

1. ข้อกําหนด: คุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ผลงานวิจัยภายใน 5 ปี* (ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2014)
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์  Ph.D. (Biology), Mahidol 

University 
 B.Sc. (Biology), Mahidol 

University 

 Khiewbanyang, N., Khudamrongsawat, J., 
Saralamba, C., Nathalang, A. (2017). The 
relationships between host tree characteristics 
and liana climbing success at Mo Singto 
Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, 
Thailand. Tropical Natural History, 17(1), 123-
132. 

อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วริัตน์  Ph.D. (Biochemistry), Mahidol 
University 

 B.Sc. (Biology), Mahidol 
University 

 Anyamaneeratch, K., Rojvirat, P., Sukjoi, W., 
Jitrapakdee, S. (2015) Insights into 
Transcriptional Regulation of Hepatic Glucose 
Production. Int Rev Cell Mol Biol. 318, 203-
253. 

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุย้  Ph.D. (Environmental Science), 
Burapha University 

 M.Sc. (Environmental Science), 
Burapha University 

 B.Sc. (Marine Science), 
Rajamangala Institute of 
Technology, Trang Campus

 Tongnunui, S., Beamish, F.W.H, Kongchaiya, C. 
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the Mae Klong River basin in Thailand. 
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415. 

อาจารย์ ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ  Ph.D. (Biology), Mahidol 
University 

 B.Sc. (Biology), Mahidol 
University 

 Abdullohfakeeyah, M., Grams Hans R., 
Chunchob S., and Vichasri Grams S. (2017). 
Cloning and expression of recombinant 
Glutathione Peroxidase in Fasciola gigantica. 
PSAKU International journal of 
interdisciplinary research. 6(2), 120-131. 

อาจารย์ ดร.เสน่ห์ จิตตก์ลาง  Ph.D. (Biology), Mahidol 
University 

 B.Sc. (Biology), Khon Kaen 
University 

 Kritasampan, K., Milne, J.R., Srikosamatara, S., 
Jitklang, S., Jeratthitikul, E. (2016). Flower-
visiting Arthropods of the Invasive Weed, 
Lantana camara L. Tropical Natural History 
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๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 
 

๒.๑ ผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร และผลลพัธก์ารเรยีนรูย้อ่ย 
(PLOs และ SubPLOs ของหลกัสตูร) 

 

๒.๒ ความสมัพนัธร์ะหวา่งผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร 
กบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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๙๗ 
 

ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ย่อย (SubPLOs) 
 

PLOs SubPLOs 

PLO1: วิเคราะห์คุณค่า สถานภาพ แนวโน้ม 
และภัยคุกคาม ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อนําไปสู่การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหา
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๑ ใช้ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในการอธิบายถึงปัจจัยและกลไกที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๑.๒ ใช้ทักษะพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการและภาคสนามที่ปลอดภัยและเป็น
มาตรฐาน ในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิต และติดตามการเปล่ียนแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๓ ประเมินคุณค่า สถานภาพ และแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่ออธิบายสถานการณ์ของปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.๔ ระบุชนิดของภัยคุกคาม ลักษณะการแสดงออก/อาการ และผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่างๆ เพื่ออธิบายถึงสาเหตุและ
ผลที่ทําให้เกิดปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ 

PLO2: เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับ
สังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มี
ความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒.๑ ใช้ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
อธิบายถงึปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ  

๒.๒ อธิบายหลักแนวคิดและยกตัวอย่างของการพฒันาอย่างยัง่ยนื

๒.๓ อธิบายความเช่ือมโยงความรูท้างวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ ที่เกีย่วขอ้งกับความสําเร็จในการจัดการอนุรักษค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ  

๒.๔ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

PLO3: ออกแบบแผนการจัดการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการ
กําหนดเทคนิค/วิธีการ/แนวทาง
ปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาที่ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
ปัญหาและเงื่อนไขของการดําเนินงาน 

๓.๑ สร้างแผนภาพการจัดจําแนกองค์ประกอบมาตรฐานในการอนุรักษ์ตาม
แนวทางของ IUCN Conservation Classification Schemes สําหรับ
แต่ละปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๒ อธิบายลักษณะ บทบาท และหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๓.๓ เลือกใช้เทคนิค วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมอืในการจดัการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพได้อย่างเหมาะสมในบรบิทที่
แตกต่างกัน 
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๙๘ 
 

PLOs SubPLOs 

๓.๔ จัดทําแผนการจัดการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยฐาน
จากแผนภาพการจัดจําแนกองค์ประกอบมาตรฐานในการอนุรักษ์และ
หลักการจัดการแบบปรับตัว 

PLO4: พัฒนาและดําเนินโครงงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน/แก้ไข/
บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๑ ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ ในการตั้งคําถามและกาํหนด
แนวทางในการหาคําตอบของปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๔.๒ เลือกใช้การเก็บข้อมูลที่ตอ้งการ วิธีวิเคราะหข์้อมูลทางวทิยาศาสตร์/
สถิติ/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ การอภิปรายและสรุปผลจากหลักฐานที่
ได้มาจากผลของโครงงานวิจัย ที่มีความเหมาะสมต่อการหาคําตอบของ
ปัญหาทีก่ําหนดขึ้น  

๔.๓ นําเสนอผลการดําเนินโครงการวิจัยสู่สาธารณชนด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
จัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๕.๑ ค้นหาข้อมูลที่ตอ้งการจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

๕.๒ ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม

๕.๓ ส่ือสารด้วยกระบวนการฟัง พดู อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยภาษาที่เหมาะสม ด้วยมารยาททีเ่ป็นที่ยอมรับของสังคม 

๕.๔ เผยแพร่ขอ้มูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพด้วยวธิีการส่ือสารทีเ่หมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

PLO6: ทํางานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 

๖.๑ แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบในการจัดการตนเองเพือ่ใหส้ามารถ
ทํางานไดร้ับมอบหมายให้สําเรจ็ตามมาตรฐานและกรอบเวลา 

๖.๒ แสดงออกถึงการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความมีคุณธรรม โดยการ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทํางานด้วยความเสียสละ ซื่อตรง และมีความ
พยายามในการทํางานจนสําเรจ็เรียบร้อย 

๖.๓ แสดงออกในการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเหมาะสมตามสถานะ 
บทบาท หน้าที่ และให้ความเคารพในสิทธิของแต่ละบุคคล  

PLO7: ๗.๑ แสดงออกซึง่ทศันคติเชิงบวกทีพ่ร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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๙๙ 
 

PLOs SubPLOs 

แสดงออกซึง่แนวคิดในการใส่ใจดูแล
ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ใน
ท้องถิ่นและระดบัโลก 

๗.๒ มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
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๑๐๐ 
 

 
ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) กับคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Program Learning Outcome/ 
4 Graduate Attributes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

T-shaped Breath & Depth – รู้แจ้งรู้จรงิทั้งด้าน
กว้างและด้านลึก        

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ 
สามารถแข่งขนัได้ระดับโลก 

       

Social Contribution – มีจติสาธารณะ สามารถทํา
ประโยชน์ให้สังคม 

       

Entrepreneurially Methods – กล้าคิด กล้าทํา กล้า
ตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 
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๑๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 
 

 ตารางแสดงความสมัพนัธ ์เปรยีบเทยีบระหวา่งผลลพัธก์ารเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร (PLOs)  

  กบัมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา (มคอ.) 
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๑๐๒ 
 

ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธร์ะหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.๑ 
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ใช้ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น
กรอบในการพัฒนาหลักสูตร) 

TQF1 Graduates Competencies/Skills/LOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morals) 
1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต   
1.2 มีระเบียบวินัย   
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ    
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นผู้อ่ืน   
1.5 มีจิตสาธารณะ   

2. ด้านความรู้  ) Knowledge)
2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์     
2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
       

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

       

2.4 มีความรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน    
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Intellectual skills)

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

       

3.2 นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

       

3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

       

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) Interpersonal and responsibility skills)
4.1 มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้นําและสมาชิกท่ีดี   
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน    
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
)Numerical and information-communication-technology skills(

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

       

5.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

       

5.3 มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น 

       

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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๑๐๓ 
 

 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก ๔ 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ 
 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
ระดบัหลกัสตูรสูร่ายวชิา 

(Curriculum Mapping) 
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๑๐๔ 
 

ตารางภาคผนวก ๔.๑    
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
I = PLO is Introduced and assessed R = PLO is reinforced and assessed      P = PLO is practiced and assessed
M = Level of mastery is Assessed  

 

รหัสวิชา – ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

 รายวิชาชั้นปีท่ี ๑     
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3) I    
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) I    
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3) I    
LATH 100 Art for Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)   I 
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)   I 
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)   I 
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)   R
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)   R
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) I/P  I/P  
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1) I/P  I/P  
SCBI 124 General Biology I 2 (2-0-4) I  I  
SCBI 125 General Biology II 3 (3-0-6) I  I  
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) I  I  
SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6) I  I  
SCCH 118 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) I/P  I/P  
SCMA 111 Calculus 2 (2-0-4) I    
SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1) I/P  I/P  
SCPY 167 Physics for Applied Science I 3 (3-0-6) I  I  
SCPY 168 Physics for Applied Science I 3 (3-0-6) I  I  
SHSS 161 Policy and Planning 2 (2-0-4) I    
KACB 101 Introduction to Conservation Biology 2 (2-0-4) I I   I I
KACB 102 Ordinary Differential Equations in Biological

Studies 
2 (2-0-4)

I       

 รายวิชาชั้นปีท่ี ๒    
KAID 200 Basic Biochemistry 3 (3-0-6) R    
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1) R/P  R/P  
KAID 220 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6) R    
KAID 221 Basic Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) R/P  R/P  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๐๕ 
 

รหัสวิชา – ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

KAID 242 English for Project Writing and Presentation 3 (3-0-6)   R
KAID 243 English for Research 3 (3-0-6)   R
KAID 270 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) I    
KAGE 261 Information Management and Computer 

Applications 
3 (3-0-6)

I   I I   

KACB 203 Earth Science 2 (1-2-3) R/P  R/P  
KACB 205 Botany 3 (3-0-6) R    
KACB 206 Botany Laboratory 1 (0-3-1) R/P  R/P  
KACB 207 Ecology 3 (3-0-6) R    
KACB 208 Ecology Laboratory 1 (0-3-1) I/P  R/P  
KACB 209 Genetics 3 (3-0-6) R    
KACB 215 Zoology 3 (3-0-6) R    
KACB 216 Zoology Laboratory 1 (0-3-1) R/P    
KACB 221 Basic Field Techniques for Biodiversity Survey 1 (0-6-4) R/P I  R/P R/P R/P
 รายวิชาชั้นปีท่ี ๓     
KAGE 301 Interdisciplinary Studies for Sustainable 

Development 
3 (3-0-6)

R R   R R  

KACB 301 Principles of Conservation Biology 3 (3-0-6) R R I R  R R
KACB 306 Basic Microbiology 3 (3-0-6) R  R  
KACB 307 Basic Microbiology Laboratory 1 (0-3-1) R/P  R/P  
KACB 308 Basic Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6) R  R  
KACB 309 Basic Cell and Molecular Biology Laboratory 1 (0-3-1) R/P  R/P  
KACB 311 Environmental Science 3 (3-0-6) R R  R  R R
KACB 315 Principles of Evolution 3 (3-0-6) R  R  
KACB 318 Biodiversity and Systematics 2 (1-2-3) R/P R  R/P  R/P
KACB 319 Biostatistics 3 (3-0-6) R  R  
KACB 320 Biostatistics Laboratory 3 (3-0-6) R  R/P R/P
KACB 321 Field Experience in Ecological Research for 

Conservation Biology 
1 (0-6-4)

R R  R/P R/P R/P R 

 รายวิชาชั้นปีท่ี ๔    
KACB 403 Conservation Biology in Practices 2 (1-2-3) M/P M/P M/P R/P M/P M/P M/P
KACB 404 Field Experience in Biodiversity Conservation 1 (0-6-4) M/P M/P   M/P M/P M
KACB 442 Geographic Information System in Conservation 

Biology 
3 (2-3-5)

M/P   R/P R/P M/P  
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๑๐๖ 
 

รหัสวิชา – ชื่อวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

KACB 493 Seminar in Conservation Biology I 1 (0-3-1) M M R R/P M/P
KACB 494 Seminar in Conservation Biology II 1 (0-3-1) M M R R/P M/P
KACB 496 Project in Conservation Biology 4 (0-12-4) M/P M R/P M/P M/P M/P M/P
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๑๐๗ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระสําคญัในการปรับปรงุหลกัสตูร 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์ 

ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๐๘ 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
----------------------------------------------  

 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือ……………..... วันท่ี………..........…  
๒. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมคร้ังท่ี xxx เม่ือวันท่ี xx เดือน xxx พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ มีสาเหตุหลักในการปรับปรุง ๓ ประการ ได้แก่ 
๑) เป็นไปตามวงรอบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ ท่ีว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตร หรือรอบ ๕ ปี  

๒) เป็นการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางของการศึกษาบนฐานของการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน Outcome-based 
Education (OBE) ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความสามารถของบัณฑิต และข้อคิดเห็นท่ีได้รับการสะท้อนจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์) ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในอนาคต 

๓) เป็นการพัฒนาหลักสูตรท่ี มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชี วิต (lifelong learning) ให้กับบัณฑิตเป็นหลัก 
นอกเหนือจากทักษะและเนื้อหาสาระความรู้เฉพาะทางของหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตสามารถค้นคว้าหาคําตอบด้วยตัวเอง 
ปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ตามบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ 

ซ่ึงทางหลักสูตรและทางมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่า การจัดการพัฒนาหลักสูตรตามแนวในข้อ ๒) และ ๓) นี้ จะเป็นผลดีต่อท้ัง
ผู้เรียน/บัณฑิต ความสอดคล้องของหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และ
ความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี บริบททางวัฒนธรรมและสังคม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

 
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๕.๑ รายวิชาท่ีขอเปิดใหม่ จํานวน ๔๐ รายวิชา (รายละเอียดดังแสดงในตารางเปรียบเทียบ) โดยจําแนกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ จํานวน ๑ รายวิชา 
   ๕.๑.๒ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ท่ัวไป จํานวน ๑ รายวิชา 
   ๕.๑.๓ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน ๔ รายวิชา 
   ๕.๑.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) จํานวน ๑๙ รายวิชา 
   ๕.๑.๕ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) จํานวน ๑๕ รายวิชา  
 
 ๕.๒  รายวิชาท่ียกเลิกการเรียน จํานวน ๒๖ รายวิชา (รายละเอียดดังแสดงในตารางเปรียบเทียบ) โดยจําแนกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์จํานวน ๑ รายวิชา 
   ๕.๒.๒ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ท่ัวไป จํานวน ๑ รายวิชา 
   ๕.๒.๓ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน ๓ รายวิชา 
   ๕.๒.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) จํานวน ๑๒ รายวิชา 
   ๕.๒.๕ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) จํานวน ๙ รายวิชา 
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๑๐๙ 
 

 
 ๕.๓  รายวิชาท่ีขอปิดรายวิชา จํานวน ๑๙ รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดและกลุ่มวิชาต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 ๕.๔  รายวิชาท่ีเปลี่ยนหมวดวิชา/กลุ่มวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
   กญชอ ๓๓๑ นิเวศวิทยาพืช หรือ KACB 331 Plant Ecology  หน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) 
   โดยย้ายจากหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) ไปเป็น กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 
 
 ๕.๕  รายวิชาท่ีเปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน ๗ รายวิชา (รายละเอียดดังแสดงในตารางเปรียบเทียบ) โดยจําแนกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
   ๕.๕.๑ รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา จํานวน ๒ รายวิชา 
   ๕.๕.๒ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ท่ัวไป จํานวน ๑ รายวิชา 
   ๕.๕.๓ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน ๔ รายวิชา 
 
 ๕.๖  รายวิชาท่ีขอเปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
   กญชอ ๒๐๓ วิทยาศาสตร์โลก หรือ KACB 203 Earth Science   
   จาก  จํานวนหน่วยกิต ๒ และมีจํานวนชั่วโมง (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) เท่ากับ (๑-๒-๓) 
   ไปเป็น จํานวนหน่วยกิต ๒ และมีจํานวนชั่วโมง (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) เท่ากับ (๒-๐-๔) 
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๑๑๐ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดและกลุม่วิชาต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมหมายเหตุสรุปการเปลี่ยนแปลง 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน ๑๒ หน่วยกิต 

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human Development 

๒
 (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human Development 

๒
 (๑-๒-๓)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
Social Studies for Human Development 

๓
(๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
Social Studies for Human Development 

๓
(๒-๒-๕)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
Arts and Science for Human Development 

๒
 (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
Arts and Science for Human Development 

๒
 (๑-๒-๓)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

กญศท ๒๖๐ 
KAGE 260 

การบริหารและการจัดการองค์การ 
Administration and Organization Management

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญศท ๓๐๑
KAGE 301 

สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Interdisciplinary Studies for Sustainable 
Development 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

สมสค ๑๖๑ 
SHSS 161 

นโยบายและการวางแผน 
Policy and Planning 

๒
(๒-๐-๔)

สมสค ๑๖๑
SHSS 161 

นโยบายและการวางแผน
Policy and Planning 

๒
(๒-๐-๔)

หลักสูตร
กําหนด 

  

กลุ่มวิชาภาษา จาํนวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา จาํนวน ๑๕ หน่วยกิต 

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
Art for Using Thai Language in 
Communication 

๓
(๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
Art for Using Thai Language in 
Communication 

๓
(๒-๒-๕)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑*  
English Level 1 

๓
(๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑*
English Level 1 

๓
(๒-๒-๕)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒*  
English Level 2 

๓
(๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒*
English Level 2 

๓
(๒-๒-๕)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓**  
English Level 3 

๓
(๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓**
English Level 3 

๓
(๒-๒-๕)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔**  
English Level 4 

๓
(๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔**
English Level 4 

๓
(๒-๒-๕)

มหาวิทยาลัย
กําหนด 

กญสห ๒๔๒ 
KAEL 211 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและนําเสนอโครงการ  
English for Project Writing and Presentation 

๓
(๓-๐-๖)

กญสห ๒๔๒
KAID 242 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและนําเสนอโครงการ  
English for Project Writing and Presentation 

๓
(๓-๐-๖)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

กญสห ๒๔๓ 
KAEL 212 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัย  
English for Research 

๓
(๓-๐-๖)

กญสห ๒๔๓
KAID 243 

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัย 
English for Research 

๓
(๓-๐-๖)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑๑ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยกิต

กญศท ๒๐๑ 
KAGE 201 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
Natural Resources and Environment 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญศท ๒๖๑
 
KAGE 261 

การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์  
Information Management and Computer 
Applications 

๓
(๓-๐-๖)

หลักสูตร
กําหนด 

  

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ัวไป ๗ หน่วยกติ กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ัวไป ๖ หน่วยกติ 

วทคณ ๑๑๑ 
SCMA 111 

แคลคูลัส 
Calculus 

๒
(๒-๐-๔)

วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

แคลคูลัส
Calculus 

๒
(๒-๐-๔)

คงเดิม

วทคณ ๑๖๖ 
SCMA 166 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

กญสห ๒๐๙ 
KAID 209 

สถิติขั้นแนะนํา 
Introduction to Statistics 

๒
(๒-๐-๔)

กญสห ๒๗๐
KAID 270 

สถิติขั้นแนะนํา
Introduction to Statistics 

๒
(๒-๐-๔)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

  กญชอ ๑๐๒
KACB 102 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญในการศึกษาทางชีววิทยา 
Ordinary Differential Equations in Biological 
Studies 

๒
(๒-๐-๔)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเคมีท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานเคมีท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต

  วทคม ๑๐๓
SCCH 103 

เคมีทั่วไป ๑
General Chemistry I 

๓
(๓-๐-๖)

หลักสูตร
กําหนด 

  วทคม ๑๐๔
SCCH 104 

เคมีทั่วไป ๒
General Chemistry II 

๓
(๓-๐-๖)

หลักสูตร
กําหนด 

วทคม ๑๐๙ 
SCCH 109 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒ 
Chemistry Laboratory II 

๑
(๐-๓-๑)

ยกเลิก
การเรียน 

วทคม ๑๑๘  
SCCH 118 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ 
Chemistry Laboratory I 

๑
(๐-๓-๑)

วทคม ๑๑๘  
SCCH 118 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑
Chemistry Laboratory I 

๑
(๐-๓-๑)

คงเดิม

วทคม ๑๓๕ 
SCCH 135 

เคมีทั่วไป ๑ 
General Chemistry I 

๒
(๒-๐-๔)

ยกเลิก
การเรียน 

วทคม ๑๓๖ 
SCCH 136 

เคมีทั่วไป ๒ 
General Chemistry II 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

  

กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานชีววิทยาท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานชีววิทยาท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จํานวน ๗ หน่วยกิต



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑๒ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ 
Biology Laboratory I 

๑
(๐-๓-๑)

วทชว ๑๐๒
SCBI 102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I 

๑
(๐-๓-๑)

คงเดิม

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ 
Biology Laboratory II 

๑
(๐-๓-๑)

วทชว ๑๐๔
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II 

๑
(๐-๓-๑)

คงเดิม

วทชว ๑๒๔ 
SCBI 124 

ชีววิทยาท่ัวไป ๑ 
General Biology I 

๒
(๒-๐-๔)

วทชว ๑๒๔
SCBI 124 

ชีววิทยาท่ัวไป ๑
General Biology I 

๒
(๒-๐-๔)

คงเดิม

วทชว ๑๒๕ 
SCBI 125 

ชีววิทยาท่ัวไป ๒ 
General Biology II 

๓
(๓-๐-๖)

วทชว ๑๒๕
SCBI 125 

ชีววิทยาท่ัวไป ๒
General Biology II 

๓
(๓-๐-๖)

คงเดิม

  

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานฟสิิกส์ท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จาํนวน ๗ หน่วยกติ กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานฟสิิกส์ท่ัวไป รวมปฏิบัติการ จาํนวน ๗ หน่วยกติ

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

คงเดิม

วทฟส ๑๖๗ 
SCPY 167 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑ 
Physics for Applied Science I 

๓ 
(๓-๐-๖)

วทฟส ๑๖๗
SCPY 167 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๑ 
Physics for Applied Science I 

๓ 
(๓-๐-๖)

คงเดิม

วทฟส ๑๖๘ 
SCPY 168 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒ 
Physics for Applied Science II 

๓ 
(๓-๐-๖)

วทฟส ๑๖๘
SCPY 168 

ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒ 
Physics for Applied Science II 

๓ 
(๓-๐-๖)

คงเดิม

  

กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน ๑๖ หน่วยกิต

กญสห ๒๓๑  
KAID 231 

ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Biochemistry 

๓ 
(๓-๐-๖)

กญสห ๒๐๐
KAID 200 

ชีวเคมีพ้ืนฐาน
Basic Biochemistry 

๓ 
(๓-๐-๖)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

กญสห ๒๓๒ 
KAID 232 

ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Biochemistry Laboratory 

๑ 
(๐-๓-๑)

กญสห ๒๐๑
KAID 201 

ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน
Basic Biochemistry Laboratory 

๑ 
(๐-๓-๑)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

กญสห ๒๑๖ 
KAID 216 

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
Basic Organic Chemistry 

๓
(๓-๐-๖)

กญสห ๒๒๐
KAID 220 

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry 

๓ 
(๓-๐-๖)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

กญสห ๒๑๘  
KAID 218 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

กญสห ๒๒๑
KAID 221 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 
Basic Organic Chemistry Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

เปลี่ยน
รหัสวิชา 

กญทอ ๓๔๗ 
KAFT 347 

จุลชีววิทยาท่ัวไป 
General Microbiology 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

กญทอ ๓๔๒ 
KAFT 342 

ปฏิบัติจุลชีววิทยาท่ัวไป 
General Microbiology Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญชอ ๓๐๖
KACB 306 

จุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน
Basic Microbiology 

๓ 
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๐๗
KACB 307 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Microbiology Laboratory 

๑ 
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๓๑๔ 
KACB 314 

ชีวสถิติ 
Biostatistics 

๓ 
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑๓ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
  กญชอ ๓๑๙

KACB 319 
ชีวสถิติ
Biostatistics 

๓ 
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๒๐
KACB 320 

ปฏิบัติการชีวสถิติ
Biostatistics Laboratory 

๑ 
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) จํานวน ๔๖ หน่วยกติ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) จํานวน ๔๘ หน่วยกติ 

  กญชอ ๑๐๑
KACB 101 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นแนะนํา 
Introduction to Conservation Biology 

๒
(๒-๐-๔)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๒๐๑ 
KACB 201 

นิเวศวิทยาท่ัวไป 
General Ecology 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๒๐๒ 
 
KACB 202 

เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์ ๑ 
Field Techniques in Ecology and 
Conservation Biology I 

๑
(๐-๕-๐)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๒๐๓ 
KACB 203 

วิทยาศาสตร์โลก 
Earth Science 

๒
(๑-๒-๓)

กญชอ ๒๐๓
KACB 203 

วิทยาศาสตร์โลก
Earth Science 

๒
(๒-๐-๔)

ปรับจํานวน 
ชม.บรรยาย

กญชอ ๒๐๔ 
KACB 204 

ความหลากหลายของพืชและการจัดระบบ 
Plant Diversity and Systematics 

๒
(๒-๐-๔)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญชอ ๒๐๕
KACB 205 

พฤกษศาสตร์
Botany 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๒๐๖
KACB 206 

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
Botany Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๒๐๗
KACB 207 

นิเวศวิทยา
Ecology 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๒๐๘
KACB 208 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๒๐๙
KACB 209 

พันธุศาสตร์
Genetics 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๒๑๑ 
KACB 211 

พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนํา 
Introduction to Botany 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๒๑๔ 
KACB 214 

สัตววิทยาท่ัวไป 
General Zoology 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญชอ ๒๑๕
KACB 215 

สัตววิทยา
Zoology 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๒๑๖
KACB 216 

ปฏิบัติการสัตววิทยา
Zoology Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 
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๑๑๔ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
  กญชอ ๒๒๑

 
KACB 221 

เทคนิคภาคสนามขั้นพ้ืนฐานในการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
Basic Field Techniques for Biodiversity 
Survey 

๑
(๐-๕-๐)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๓๐๑ 
KACB 301 

หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Principles of Conservation Biology 

๓
(๓-๐-๖)

กญชอ ๓๐๑
KACB 301 

หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Principles of Conservation Biology 

๓
(๓-๐-๖)

คงเดิม

กญชอ ๓๐๒ 
 
KACB 302 

เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์ ๒ 
Field Techniques in Ecology and 
Conservation Biology II 

๑
)๐-๕-๐(

 

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๓๐๓ 
KACB 303 

การสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ทั่วไป 
Reproduction and General Genetics 

๔
(๔-๐-๘)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๓๐๔ 
KACB 304 

ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Cellular and Molecular Biology 

๔
(๓-๓-๗)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๓๐๕ 
KACB 305 

ความหลากหลายของสัตว์และการจัดระบบ 
Animal Diversity and Systematics 

๒
(๒-๐-๔)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญชอ ๓๐๘
KACB 308 

ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน 
Basic Cell and Molecular Biology 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๐๙
KACB 309 

ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน
Basic Cell and Molecular Biology Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๓๑๑ 
KACB 311 

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
Environmental Science 

๓
(๓-๐-๖)

กญชอ ๓๑๑
KACB 311 

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
Environmental Science 

๓
(๓-๐-๖)

คงเดิม

กญชอ ๓๑๕ 
KACB 315 

หลักวิวัฒนาการ 
Principles of Evolution 

๓
(๓-๐-๖)

กญชอ ๓๑๕
KACB 315 

หลักวิวัฒนาการ
Principles of Evolution 

๓
(๓-๐-๖)

คงเดิม

  กญชอ ๓๑๘
KACB 318 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ 
Biodiversity and Systematics 

๒ 
(๑-๒-๓)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๒๑
 
KACB 321 

ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยากับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
Field Experiences in Ecological Research for 
Conservation Biology 

๑ 
(๐-๕-๐)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๓๓๑ 
KACB 331   

นิเวศวิทยาของพืช 
Plant Ecology 

๓
(๒-๓-๕)

ย้ายไปเป็น
วิชาเลือก 

  กญชอ ๔๐๓
KACB 403 

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ 
Conservation Biology in Practices 

๒ 
(๑-๒-๓)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๔๐๔
 
KACB 404 

ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุ รักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
Field Experiences in Biodiversity Conservation

๑ 
(๐-๕-๐)

รายวิชา
เปิดใหม่ 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑๕ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
  กญชอ ๔๐๕

KACB 405 
ภูมิสารสนเทศสําหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Geo-informatics for Conservation Biology 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๔๔๒ 
KACB 442 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
GIS in Conservation Biology 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๙๑ 
KACB 491 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ 
Seminar in Conservation Biology I 

๑ 
(๐-๓-๑)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๙๒ 
KACB 492 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ 
Seminar in Conservation Biology II 

๑ 
(๐-๓-๑)

ยกเลิก
การเรียน 

  กญชอ ๔๙๓
KACB 493 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ 
Seminar in Conservation Biology I 

๑ 
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๔๙๔
KACB 494 

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ 
Seminar in Conservation Biology II 

๑ 
(๐-๓-๑)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๔๙๕
KACB 495 

โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Project in Conservation Biology 

๔ 
(๐-๑๒-๔)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๔๙๖ 
KACB 496 

โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Project in Conservation Biology 

๔ 
(๐-๑๒-๔)

ยกเลิก
การเรียน 

  

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) จํานวน ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) จํานวน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

กญชอ ๓๒๕ 
KACB 325 

พฤติกรรมสัตว์ 
Animal Behavior 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๒๕
KACB 325 

พฤติกรรมสัตว์
Animal Behavior 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๒๖ 
KACB 326 

ชีวภูมิศาสตร์ 
Biogeography 

๓
(๓-๐-๖)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๓๒๗ 
KACB 327 

มลพิษส่ิงแวดล้อม 
Environmental Pollution 

๓
(๓-๐-๖)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๓๒๘ 
KACB 328 

ชีววิทยานํ้าจืด 
Freshwater Biology 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๒๘
KACB 328 

ชีววิทยานํ้าจืด
Freshwater Biology 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๒๙ 
KACB 329 

สังขวิทยา 
Malacology 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๓๓๐ 
KACB 330 

หลักสรีรวิทยาของสัตว์ 
Principles of Animal Physiology 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

  กญชอ ๓๓๑
KACB 331   

นิเวศวิทยาของพืช
Plant Ecology 

๓
(๒-๓-๕)

ย้ายมาจาก
วิชาบังคับ 

กญชอ ๓๓๒ 
KACB 332 

หลักสรีรวิทยาของพืช  
Principles of Plant Physiology 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๒ 
KACB 332 

หลักสรีรวิทยาของพืช 
Principles of Plant Physiology 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๓๓ 
KACB 333 

วิทยาสัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ํานม
Mammalogy 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 
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๑๑๖ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
กญชอ ๓๓๖ 
KACB 336 

อนุกรมวิธานปลา 
Fish Taxonomy 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

  กญชอ ๓๓๕
 
KACB 335 

โรคติดต่อจากสัตว์ สู่คนและความเ ก่ียวข้อง กับ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Zoonoses and Conservation Biology Concerns

๓
(๒-๒-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๓๓๗ 
KACB 337 

ปรสิตวิทยาท่ัวไป 
General Parasitoloty 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๓๓๘ 
KACB 338 

นิเวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๘
KACB 338 

นิเวศวิทยาทางทะเล
Marine Ecology 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๓๙ 
KACB 339 

ไมโครเทคนิคทางชวีวิทยา 
Microtechniques in Biology 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๓๙
KACB 339 

ไมโครเทคนิคทางชวีวิทยา
Microtechniques in Biology 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๔๐ 
KACB 340 

ปฏิบัติการคุณภาพน้ํา 
Water Quality Laboratory 

๑
(๐-๓-๑)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๓๔๑ 
KACB 341 

กฎหมายส่ิงแวดล้อมที่จําเป็น
Essential Environmental Law 

๓
(๓-๐-๖)

ปิดรายวิชา

  กญชอ ๓๔๒
KACB 342 

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน
Ethnobotany 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๔๓
KACB 343 

ชีววิทยาของพืชไม่มีท่อลําเลียง 
Non-vascular Plants Biology 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๔๔
KACB 344 

ชีววิทยาของพืชมีท่อลําเลียง 
Vascular Plants Biology 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๔๕
KACB 345 

สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
Invertebrate Zoology 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๔๖
KACB 346 

สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
Vertebrate Zoology 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๔๗
KACB 347 

กีฏวิทยา
Entomology 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๕๐
KACB 350 

นิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุ่มน้ํา
Ecology of Wetlands 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๖๐
KACB 360 

ส่ิงแวดล้อมศึกษาและการส่ือสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
Environmental Education and 
Communication 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๖๑
KACB 361 

การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
Ecotourism Planning and Management 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๖๒
KACB 362 

ส่ือทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการรู้คุณค่าธรรมชาติ 
Scientific Media for Nature Appreciation 

๓
(๒-๓-๕)

รายวิชา
เปิดใหม่ 
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๑๑๗ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
กญชอ ๓๙๕ 
KACB 395 

อนุกรมวิธานของพืช 
Plant Taxonomy 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๙๕ 
KACB 395 

อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๙๖ 
KACB 396 

ปักษีวิทยา 
Ornithology 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๓๙๖
KACB 396 

ปักษีวิทยา
Ornithology 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

กญชอ ๓๙๗ 
KACB 397 

อนุกรมวิธานของสัตว์ 
Animal Taxonomy 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

  กญชอ ๓๙๘
KACB 398 

หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Special Topics in Conservation Biology 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๓๙๙
KACB 399 

การฝึกงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Training in Conservation Biology 

๒
(๐-๖-๒)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๔๑๓ 
KACB 413 

ส่ิงแวดล้อมศึกษาและการส่ือสารเพ่ือการอนุรักษ์ 
Environmental Education and 
Communication 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๑๔ 
KACB 414 

นิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู 
Restoration Ecology 

๓
(๓-๐-๖)

กญชอ ๔๑๔
KACB 442 

นิเวศวิทยาการฟ้ืนฟู
Restoration Ecology 

๓
(๓-๐-๖)

คงเดิม

  กญชอ ๔๑๕
KACB 415 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
Urban Biodiversity Conservation 

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

  กญชอ ๔๑๖
KACB 416 

นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 
Wildlife Ecology and Conservation  

๓
(๓-๐-๖)

รายวิชา
เปิดใหม่ 

กญชอ ๔๒๐ 
KACB 420 

กีฏวิทยาท่ัวไป 
General Entomology 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๒๑ 
KACB 421 

นิเวศวิทยาของแมลง 
Insect Ecology 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๓๑ 
KACB 431 

รุกขวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของไม้ยืนต้น 
Dendrology and Economics of Woody Plant 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๒ 
KACB  432 

ความหลากหลายของละอองเรณูและสปอร์ 
Diversity of Pollen and Spore 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๓ 
 
KACB  433 

ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชคล้ายเฟิร์นในป่า
เขตร้อน 
Diversity of Fern and Fern Allies in Tropical 
Forest 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๔ 
KACB 434 

มีนวิทยา 
Ichthyology 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๕ 
KACB 435 

พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 
Conservation Genetics 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๖ 
KACB 436 

เทคนิคการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ป่าขั้นสูง 
Advanced Wildlife Research Techniques 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑๘ 
 

หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ
กญชอ ๔๓๗ 
KACB 437 

การจัดการลุ่มน้ํา 
River Basin Management 

๓
(๓-๐-๖)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๘ 
KACB 438 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 
Environmental Management 

๓
(๓-๐-๖)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๓๙ 
KACB 439 

ส่ือทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการรู้คุณค่าธรรมชาติ 
Scientific Media for Nature Appreciation 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิกการ
เรียน 

กญชอ ๔๔๐ 
KACB 440 

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านขั้นแนะนํา 
Introduction to Ethnobotany 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิกการ
เรียน 

กญชอ ๔๔๑ 
KACB 441 

การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
Ecotourism Planning and Management 

๓
(๓-๐-๖)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๔๓ 
KACB 443 

หัวข้อปัจจุบันในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Current Topics in Conservation Biology 

๒
(๒-๐-๔)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๔๔ 
KACB 444 

ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Special Problems in Conservation Biology 

๒
)๑-๓-๓(

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๔๗ 
KACB 440 

นิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุ่มน้ํา 
Ecology of Wetlands 

๓
(๒-๓-๕)

ยกเลิก
การเรียน 

กญชอ ๔๔๙ 
KACB 449 

วิทยาสัตว์เล้ือยคลานและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 
Herpetology 

๓
(๒-๓-๕)

ปิดรายวิชา

กญชอ ๔๖๔ 
KACB 441 

นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 
Ecology of Tropical Forests 

๓
(๒-๓-๕)

กญชอ ๔๖๔
KACB 441 

นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน
Ecology of Tropical Forests 

๓
(๒-๓-๕)

คงเดิม

 
 
๖.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข    

เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมของหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฎดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.๑
วท.บ.(ชีววิทยา)

วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐  ๓๐ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ไม่ได้ระบุ ๑๒ ๑๒
- กลุ่มวิชาภาษา ไม่ได้ระบุ ๑๕ ๑๕
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ได้ระบุ ๓ ๓
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐
- กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๒๔ ๒๘ ๒๗
- กลุ่มวิชาแกนพ้ืนฐานชีววิทยา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ๑๕ ๑๖
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) ไม่น้อยกว่า ๒๖ ๕๒ ๔๘
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) ไม่ได้กําหนดตายตัว ไม่น้อยกว่า ๑๒ ไม่น้อยกว่า ๙



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๑๙ 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ไม่น้อยกว่า ๑๔๐  ไม่น้อยกว่า ๑๓๖

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
รายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  

อาจารยป์ระจําหลกัสตูร  และอาจารยพ์เิศษ 
 

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารยพ์ิเศษ 

 
 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๑ 
 

ก.  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางจันทร์เพ็ญ ศรลัมพ ์
  ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
  สังกัด   สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
  สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

๒.  ประวัติการศึกษา (คณุวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร .ด.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑
วท .บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓

 
๓.  งานวิจัยทีส่นใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว์ 
๒)  นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 
๓)  นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของชะนีมือขาว 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 ผลงานทางวิชาการ      

 ผลงานวิจัย 
๑) Khiewbangyang, N., J, Khudamrongsawat, C. Saralamba, and A. Nathalang. (2017). The 

relationships between host tree characteristics and liana climbing success at Mo Singto 
Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand. Tropical Natural History, 17(1), 123-
132 

๒) McConkey, K.R., W.Y. Brockelman, C. Saralamba, and A . Nathalang (2015). Effectiveness of 
primate seed dispersers for an “over-sized” fruit Garcinia benthamii. Ecology, 96(10), 2737-
2747.  

๓) McConkey, K.R., W.Y. Brockelman, and C. Saralamba (2014). Mammalian frugivores with 
different foraging behavior can show similar seed dispersal effectiveness. Biotropica 46(6), 
647-651 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๒ 
 

 บทความทางวิชาการ 
McConkey, K.R., W.Y. Brockelman, C. Saralamba, A. Nathalang. (2015). Gibbon and elephant 
as seed dispersers. Bulletin of the Ecological Society of America, 96(4), 644-646 

 หนังสือ / ตํารา  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๑) Saralamba, C. and Menpreeda, W. 2018. Increasing connectivity through artificial bridge for 

the gibbons: a case study on the activity budget. AAPA conference in Austin, TX USA (April 
11-14, 2018): Virtual presentation 

๒) จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ (2557). เรื่องรักและเรื่องลับของชะนีที่เขาใหญ่. วารสารสารคดี, 355: 75-111 
 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๑ นิเวศวิทยาท่ัวไป ๓ (๒-๓-๕)
๒ กญชอ ๒๑๑ พฤกษศาสตร์ข้ันแนะนํา ๓ (๒-๓-๕)
๓ กญชอ ๒๑๔ สัตววิทยาท่ัวไป ๓ (๒-๓-๕)
๔ กญชอ ๓๐๑ หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
๕ กญชอ ๓๐๒ เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ (๐-๕-๐)
๖ กญชอ ๓๒๕ พฤติกรรมสัตว์ ๓ (๒-๓-๕)
๗ กญชอ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
๘ กญชอ ๔๖๔ นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน ๓ (๒-๓-๕)
๙ กญชอ ๔๙๑ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ )๐-๓-๑(
๑๐ กญชอ ๔๙๒ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ )๐-๓-๑(
๑๑ กญชอ ๔๙๖ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)
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มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๓ 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๕ พฤกษศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๒ กญชอ ๒๐๖ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑)
๓ กญชอ ๒๐๗ นิเวศวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
๔ กญชอ ๒๐๘ ปฏิบัติการนิเวศวิทยา ๑ (๐-๓-๑)
๕ กญชอ ๒๑๕ สัตววิทยา ๓ (๓-๐-๖)
๖ กญชอ ๒๑๖ ปฏิบัติการสัตววิทยา ๑ (๐-๓-๑)
๗ กญชอ ๓๐๑ หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
๘ กญชอ ๓๒๕ พฤติกรรมสัตว์ ๓ (๒-๓-๕)
๙ กญชอ ๓๓๑ นิเวศวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
๑๐ กญชอ ๓๒๑ ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจยันิเวศวิทยากับการอนุรักษ์ฯ ๑ (๐-๕-๐)
๑๑ กญชอ ๔๖๔ นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน ๓ (๒-๓-๕)
๑๒ กญชอ ๔๙๓ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ )๐-๓-๑(
๑๓ กญชอ ๔๙๔ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ )๐-๓-๑(
๑๔ กญชอ ๔๙๕ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)

 
๖.  อ่ืนๆ  

 

  



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๔ 
 

 

๑.  ชื่อ-นามสกุล นางพินน์นรา โรจนว์ิรัตน ์
  ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
  สังกัด   สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
  สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

๒.  ประวัติการศึกษา (คณุวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร .ด.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔
วท .บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗

 
๓.  งานวิจัยทีส่นใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  ศึกษาการควบคุมกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมขั้นพ้ืนฐานของยีนไพรูเวทคาร์บอกซิเลสในเซลลตั์บของ
มนุษย์ 

๒)  ศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดแบบหยาบจากเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ขี้เลื่อยกฤษณาในการต้านการ
เพ่ิมจํานวนและเหน่ียวนําให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 ผลงานทางวิชาการ      

 ผลงานวิจัย 
๑) Chavalit, T., Rojvirat, P., Muangsawat, S. and Jitrapakdee, S. (2013) Hepatocyte nuclear 

factor 4a regulates the expression of the murine pyruvate carboxylase gene through the 
HNF4-specific binding motif in its proximal promoter  Biochimica et Biophysica Acta 1829, 
987-999 

๒) Thonpho, A., Rojvirat, P., Jitrapakdee, S. and MacDonald, M.J. (2013) Characterization of the 
distal promoter of the human pyruvate carboxylase gene in pancreatic beta cells PLos 
One 8(1): e5513 

๓) Anyamaneeratch, K., Rojvirat, P., Sukjoi, W., Jitrapakdee, S. (2015) Insights into 
Transcriptional Regulation of Hepatic Glucose Production. Int Rev Cell Mol Biol. 318:203-53. 

๔) Wattanavanitchakorn, S., Rojvirat, P., Chavalit, T., MacDonald, M.J., Jitrapakdee, S. (2018) 
CCAAT-enhancer binding protein-a (C/EBPa) and hepatocyte nuclear factor 4a (HNF4a) 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๕ 
 

regulate expression of the human fructose-1,6-bisphosphatase 1 (FBP1) gene in human 
hepatocellular carcinoma HepG2 cells PLoS One Mar 22;13(3):e0194252 

 บทความทางวิชาการ 

 หนังสือ / ตํารา  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญสห ๒๓๑ ชีวเคมีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
๒ กญสห ๒๓๒ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)
๓ กญทอ ๓๔๗ จุลชีววิทยาท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)
๔ กญทอ ๓๔๘ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑)

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๓๐๖ จุลชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
๒ กญชอ ๓๐๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๓-๑)
๓ กญสห ๒๐๐ ชีวเคมีเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
๔ กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)

 
๖.  อ่ืนๆ 
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๑๒๖ 
 

 
๒. ชื่อ-นามสกุล นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย 

  ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
  สังกัด   สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
  สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

๒.  ประวัติการศึกษา (คณุวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร .ด.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๐
วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕xx
วท .บ.  วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันราชมงคลวิทยาเขตตรัง ๒๕xx

 
๓.  งานวิจัยทีส่นใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของปลาน้ําจืด 
๒)  ระบบนิเวศนํ้าจืดและระบบนิเวศชายฝั่ง 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 ผลงานทางวิชาการ      

 ผลงานวิจัย 
๑) Wattanakornsiri, A., & Tongnunui, S. (2014). Sustainable green composites of the 

thermoplastic starch and cellulose fibers. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology, 36(2), 149-161. 

๒) Tongnunui, S., Beamish, F. W. H., & Kongchaiya, C. (2016). Species, relative abundances and 
environmental associations in small rivers of the Mae Klong River basin in Thailand. 
Agriculture and. Natural Resources, 50, 408-415. 

 

 บทความทางวิชาการ 

 หนังสือ / ตํารา  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
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๑๒๗ 
 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๒ เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ (๐-๕-๐)
๒ กญชอ ๒๐๓ วิทยาศาสตร์โลก ๒ (๑-๒-๓)
๓ กญชอ ๓๒๘ ชีววิทยานํ้าจืด ๓ (๒-๓-๕)
๔ กญชอ ๓๓๘ นิเวศวิทยาทางทะเล ๓ (๒-๓-๕)
๕ กญชอ ๔๙๑ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ )๐-๓-๑(
๖ กญชอ ๔๙๒ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ )๐-๓-๑(
๗ กญชอ ๔๙๖ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๓ วิทยาศาสตร์โลก ๒ (๑-๒-๓)
๒ กญชอ ๒๒๑ เทคนิคภาคสนามข้ันพ้ืนฐานในการสํารวจความกลากหลายทางชีวภาพ ๑ (๐-๕-๐)
๓ กญชอ ๓๒๘ ชีววิทยานํ้าจืด ๓ (๒-๓-๕)
๔ กญชอ ๓๓๘ นิเวศวิทยาทางทะเล ๓ (๒-๓-๕)
๕ กญชอ ๔๙๓ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ )๐-๓-๑(
๖ กญชอ ๔๙๔ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ )๐-๓-๑(
๗ กญชอ ๔๙๕ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)

 
๖.  อ่ืนๆ  
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มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๒๘ 
 

 

๒. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสภุทัรา ชื่นชอบ 
  ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
  สังกัด   สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
  สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

๒.  ประวัติการศึกษา (คณุวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร .ด.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓
วท .บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๕

 
๓.  งานวิจัยทีส่นใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) 
๒)  ปรสิตวิทยา กลุ่มปรสิตภายใน (Parasitology; Endoparasite) 
๓)  วิทยาภูมิคุม้กัน และพิษวิทยา (Immunology and Toxicology) 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 ผลงานทางวิชาการ      

 ผลงานวิจัย 
๔) Muntana Abdullohfakeeyah, Hans Rudi Grams, Supatra Chunchob and Suksiri Vichasri 

Grams. 2017. Cloning and Expression of Recombinant Glutathione Peroxidase in Fasciola 
gigantica, Political Science Association of Kasetsart University International Journal of 
Interdisciplinary Research., Vol.6 No.2: 120-131. 

๕) Chadaporn Srisai, Phillip D" Round, Phirom Prompiram, Kuntida Ittiporn and Supatra 
Chunchob. 2016. Haematozoan infection in birds at Mahidol University Kanchanaburi 
campus, 10th ZOO & WILDLIFE SEMINAR, Bangkok, Thailand (full paper): 26-32. 

 บทความทางวิชาการ 

 หนังสือ / ตํารา  
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๑๒๙ 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๓) Supatra Chunchob, Wuthichai Promjit and Smarn Tesna. 2016. Detection of Trematode 

cercariae infection in freshwater snails from water bodies of Tumbol Hui Kayeng, 
Kanchanaburi province, The 6th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand. 
Khon Kaen University, Thailand. 

๔) Thanaphat Klubchum, Panadda Taweesak, Piyathip Piyapan and Supatra Chunchob. 2016. 
Helminthic infection of captive Indotestudo elongata (Blyth, 1853), 10th ZOO & WILDLIFE 
SEMINAR, Bangkok, Thailand: 66-73. 

 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๒ เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ (๐-๕-๐)
๒ กญชอ ๒๑๑ พฤกษศาสตร์ข้ันแนะนํา ๓ (๒-๓-๕)
๓ กญชอ ๒๑๔ สัตววิทยาท่ัวไป ๓ (๒-๓-๕)
๔ กญชอ ๓๐๓ การสืบพันธ์ุและพันธุศาสตร์ท่ัวไป ๔ (๔-๐-๘)
๕ กญชอ ๓๐๔ ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๔ (๓-๓-๗)
๖ กญชอ ๓๐๕ ความหลากหลายของสัตว์และการจัดระบบ ๒ (๒-๐-๔)
๗ กญชอ ๓๓๒ หลักสรีรวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
๘ กญชอ ๓๓๓ วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม ๓ (๒-๓-๕)
๙ กญชอ ๓๓๗ ปรสิตวิทยาท่ัวไป ๓ (๒-๓-๕)
๑๐ กญชอ ๓๓๙ ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา ๓ (๒-๓-๕)
๑๑ กญชอ ๔๙๖ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)
๑๒ กญทอ ๓๔๗ จุลชีววิทยาท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)
๑๓ กญทอ ๓๔๘ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑)
๑๔ กญศท ๒๐๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
๑๕ กญสห ๒๓๒ ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน ๑ (๐-๒-๑)
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๑๓๐ 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๕ พฤกษศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๒ กญชอ ๒๐๖ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑)
๓ กญชอ ๒๐๙ พันธุศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๔ กญชอ ๒๑๕ สัตววิทยา ๓ (๓-๐-๖)
๕ กญชอ ๒๑๖ ปฏิบัติการสัตววิทยา ๑ (๐-๓-๑)
๖ กญชอ ๓๐๖ จุลชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
๗ กญชอ ๓๐๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๓-๑)
๘ กญชอ ๓๐๘ ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
๙ กญชอ ๓๐๙ ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๓-๑)
๑๐ กญชอ ๓๑๘ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ ๒ (๑-๒-๓)
๑๑ กญชอ ๓๓๒ หลักสรีรวิทยาของพืช ๓ (๒-๓-๕)
๑๒ กญชอ ๓๓๙ ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา ๓ (๒-๓-๕)
๑๓ กญชอ ๓๓๕ โรคจากสัตว์สู่คนและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓ (๒-๒-๕)
๑๔ กญชอ ๓๔๕ สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ๓ (๒-๓-๕)
๑๕ กญชอ ๔๙๕ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)
๑๖ กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน ๑ (๐-๓-๑)

 
๖.  อ่ืนๆ  
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๑๓๑ 
 

 

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวเสน่ห์ จิตต์กลาง 
  ยศ. / ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 
  สังกัด   สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
  สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

๒.  ประวัติการศึกษา (คณุวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสดุ ถึงระดับปริญญาตรี)  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร .ด.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑
วท .บ.  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๔

 
๓.  งานวิจัยทีส่นใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  ปรสิตและซิมไบออนต์ที่พบในตัวอ่อนแมลงริ้นดํา (Diptera: Simuliidae) 
๒)  ซิสเตมาติกส์และนิเวศวิทยาของแมลงร้ินดํา (Diptera: Simuliidae) 
๓)  การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและแมลงนํ้า เพ่ือประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)   

 ผลงานทางวิชาการ      

 ผลงานวิจัย 
๑) Kritasampan, K., Milne, J.R., Srikosamatara, S., Jitklang, S. and Jeratthitikul, E. (2016). Flower-

visiting Arthropods of the Invasive Weed, Lantana camara L. Tropical Natural History 16(1): 7–
19. 

๒) Jitklang, S., Kuvangkadilok, C., Baimai, V. and Adler, P.H. Symbionts of larval black flies (Diptera: 
Simuliidae) in Thailand.The 1st Asian Simuliidae Symposium, Mahasarakham University, 
Thailand. 25-27 July 2016. (Oral presentation) 

๓) Jitklang, S., Kuvangkadilok, C. and Baimai, V. Parasites and Symbionts of Larval Black flies 
(Diptera: Simuliidae) and Environmental Factors Associated with their Distributions in Western 
Regions of Thailand. TRF-OHEC Annual Congress 13th The Regent Beach Cha-Um, Petchburi, 
Thailand. 16- 18 October 2013. (Poster Presentation) 

๔) Jitklang, S., Kuvangkadilok, C., Baimai, V. and Adler, P.H. Trichomycete gut fungi (Zygomycota) 
in larval black flies (Diptera: Simuliidae) in Thailand. The 39th Congress on Science and 
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๑๓๒ 
 

Technology of Thailand, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. 21-23 October 2013. (Oral 
presentation) 

๕) Jitklang, S., Kuvangkadilok, C. and Baimai, V. Diversity of Black flies (Diptera: Simuliidae) in 
Western Region of Thailand. Proceeding of Thai Journal of Genetics, S(1): 374-377. 18th 
Genetics toward Asian, Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand. 16-19 July 2013. 

 บทความทางวิชาการ 

 หนังสือ / ตํารา  

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
๑) เสน่ห์ จิตต์กลางและคณะ. 2557 คู่มือดูผีเสือ้กลางวัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพสธ.    
๒) เสน่ห์  จิตต์กลาง. 2559 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี (อพสธ.) ปกปักรักษา หน้า 8 ปีที่ 3 ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559 
 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๒ เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ (๐-๕-๐)
๒ กญชอ ๓๐๓ การสืบพันธ์ุและพันธุศาสตร์ท่ัวไป ๔ (๔-๐-๘)
๓ กญชอ ๓๑๕ หลักวิวัฒนาการ ๓ )๓-๐-๖(
๔ กญชอ ๔๔๗ นิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ๓ )๒-๓-๖(
๕ กญชอ ๔๙๑ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๑ ๑ )๐-๓-๑(
๖ กญชอ ๔๙๒ สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๒ ๑ )๐-๓-๑(
๗ กญชอ ๔๙๖ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)
๘ กญทอ ๓๔๗ จุลชีววิทยาท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)
๙ กญทอ ๓๔๘ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑)
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๑๓๓ 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรบัปรุง  ประกอบด้วย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

๑ กญชอ ๒๐๙ พันธุศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๒ กญชอ ๒๒๑ เทคนิคภาคสนามข้ันพ้ืนฐานในการสํารวจความกลากหลายทางชีวภาพ ๑ (๐-๕-๐)
๓ กญชอ ๓๐๖ จุลชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)
๔ กญชอ ๓๐๗ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๓-๑)
๕ กญชอ ๓๑๕ หลักวิวัฒนาการ ๓ )๓-๐-๖(
๖ กญชอ ๓๕๐ นิเวศวิทยาพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ๓ )๒-๓-๖(
๗ กญชอ ๔๙๕ โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๔ (๐-๑๒-๐)
๘ กญสห ๒๐๑ ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน ๑ (๐-๓-๑)

 
๖.  อ่ืนๆ  
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๑๓๔ 
 

ข. รายชื่ออาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และสังกัด 
๑ ศ .เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสด์ิ  ผู้ก่อต้ัง และที่ปรีกษา 

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
๒ รศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม อาจารย์ประจํา  

ภาควิชาชีววิทยาสัตว์ป่า คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓ ผศ.ดร.สุทิน ก่ิงทอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา
๔ ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง ข้าราชการบํานาญ ส่วนวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

ผู้เช่ียวชาญ IUCN Specialist Group – Elephants Specialist Group
๕ ดร.บริพัตร ศรีอรุณ ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและอนุรักษ์  

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
๖ ดร.อนรรฆ พัฒนพิบูลย์ ผู้อํานวยการ  

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า-สํานักงานประเทศไทย 
๗ คุณอังคณา เมฆวิลัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมอาสาสมัคร 

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า-สํานักงานประเทศไทย 
๘ คุณวัชระ สงวนสมบัติ ผู้อํานวยการกองวัสดุอุเทศก์และตัวอย่างอ้างอิง 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๙ คุณฑัตฑยา ทิพยาภา ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์  

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 
๑๐ คุณชิษณุวัฒน์ ศรีดีขํา ผู้ประสานงานการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

สํานักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย
๑๑ คุณชิษณุพงษ์ ปัญญาชัยรักษา ประธานเครือข่าย 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
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๑๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๗ 
 

- ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล  

วา่ดว้ยการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบบัที ่๑-๘)  

- ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ย วนิยันกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เร ือ่ง มาตรฐานความรูภ้าษาองักฤษของนกัศกึษา

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ๘ 
 

คาํส ัง่คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและคณะกรรมการ  

หรอืผูร้บัผดิชอบกระบวนการพจิารณากล ัน่กรองหลกัสตูรของสว่นงาน 

 

 



 
 
ระดบัปรญิญา   ตร ี  ป.บัณฑติ   โท    ป.บณัฑติชัน้สงู   เอก                     มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
มคอ.๒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์)                                                      สํานักวชิาสหวทิยาการ 

 

๑๓๗ 
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๑๓๘ 
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๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


