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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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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 

  


