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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

  

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร ์

 

หมวดท่ี ๑. ข้อมูลท่ัวไป 

 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม  

  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology  

  (International Program) 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)  

  ช่ือย่อ : วท.บ. (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)  

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Bioresources and Environmental Biology ) 

ช่ือย่อ : B.Sc. (Bioresources and Environmental Biology) 

 

๓. วิชาเอก ไม่ม ี

 

๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

 ๕.๑ รูปแบบ  

  แบบ ๑ หลักสตูรระดับปริญญาตรี  ๓ ปี ครึ่ง  

  แบบ ๒ หลักสตูรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ : ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี 
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 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  แบบ ๑ เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 

  แบบ ๒ ความร่วมมือกับ State University of New York, College of Environmental 

Science and Forestry ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีความรู้

ความสามารถตามเกณฑ์ข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ BACHELOR OF SCIENCE DUAL DEGREE 

PROGRAM AGREEMENT BETWEEN SUNY ESF AND MAHIDOL UNIVERSITY  

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : 

  แบบที่ ๑ ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  แบบที่ ๒ ให้ปริญญาสองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ State University of New 

York, College of Environmental Science and Forestry  

 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ๖.๓ คณะกรรมการประจํา คณะกรรมการส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖.๕ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบและให้ดําเนินการในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๖.๖ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที ่๔๘๕ เมื่อวันที่ ๑๘ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และคร้ังที่ ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๑ เมือ่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

๗. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 

 

๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังน้ี 
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 ๘.๑ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ทั้งในประเทศ และนานาชาติ 

๘.๒ อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาท้ังในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
๘.๓ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานต่างๆ 
๘.๔ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ทางวิทยาศาสตร์ในองค์กรต่างๆ 
๘.๕ ท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และวิชาใกล้เคียง 
๘.๖ เจ้าหน้าท่ีด้านการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม  
๘.๗ ผู้แทนฝ่ายขาย หรือผู้แทนจําหน่าย สินค้าทางวิทยาศาสตร์  
๘.๘ อาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจเกษตร (อินทรีย์), ธุรกิจการท่องเท่ียว (เชิงธรรมชาติ) ฯลฯ 
นอกเหนือจากการประกอบอาชีพดังกล่าว ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ท รั พ ย า ก ร ชี ว ภ า พ แ ล ะ ชี ว วิ ท ย า ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ) ยั ง ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า โ ท 
และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ  
 

๙. ชื่อ ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบนั :  ปีทีส่ําเร็จการศึกษา 

๑ ๓ ๗๔๙๘ ๐๐๐๐xxxx 
รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์  

Ph.D. (Chemical Engineering) University of Melbourne, 
Australia: 1999 
M.S. (Environmental Science and Engineering) Virginia 
Tech, USA: 1989 
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๔ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๒๑ 

๒ ๓ ๑๐๐๒ ๐๐๓๒xxxx  
อ.ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน 

Ph.D. (Biological Sciences) University of Exeter, UK: 
2004 
M.Sc. (Ecosystems Analysis and Governance) 
University of Warwick, UK: 1999 
วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑ 

๓ ๕ ๙๐๘๐ ๐๐๐๐xxxx 
อ.ดร.อลิสา เบธ สจ็วต 

Ph.D. (Biology), University of Maryland at College 
Park, USA: 2015 
B.S., (Biology, Hons.) University of North Carolina, 
USA: 2007 


