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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)           หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science Program in Plant Science 

๒. ชื่อปริญญา 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร)์ 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science (Plant Science) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร)์ (พิสิฐวิธาน) 
(ภาษาอังกฤษ)        Bachelor of Science (Plant Science) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพสิิฐ
วิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา/  
วงรอบของหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป ี

สถานภาพของหลักสูตรและ
ก าหนดเปิดสอน 

๑. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบนัผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน - 
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๘๔ 
 

 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
Purpose/Goals/Objectives 
 
 

เป้าหมาย 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางพฤกษศาสตร์ระดับมาตรฐานนานาชาติ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพและ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้  
๑) มีความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ กายวิภาคศาสตร์ สัณฐาน

วิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์
และโมเลกุล วิวัฒนาการ การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ และสามารถน า
ความรู้พื้นฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 

๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานทดลองทางพฤกษศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
ศักยภาพด้านการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๕) มีเจตคติที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ 

อย่างสม่ าเสมอ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ในรายวิชาที่มุ่งเน้นความเข้มข้นทางวิชาการ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากข้ึน 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์วิชาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อท างาน
วิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและน าเสนอ
ผลงาน 

๒. นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน มีโอกาสไป
ท างานวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ต้องผ่านระดับ
ปริญญาโท 

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 
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เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพที่สามารถประกอบได้ ๑. สายงานด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ อาจารย์สอนพิ เศษ และ
นักวิชาการ 

๒. สายงานด้านวิจัย เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต่าง ๆ และ
ในภาคอุตสาหกรรม 

๓. สายงานด้านบริการข้อมูล เช่น ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในบริษัทเอกชน 
มัคคุเทศก์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่ งแวดล้อม นักข่าว นักเขียนสารคดี 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 

๔. ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ เช่น ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผักเพื่อการ
ส่งออก เป็นต้น 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤกษศาสตร์ วิทยาการ
พืช พันธุศาสตร์และชีวโมเลกุล ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษเคมี เภสัช
พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและทักษะทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นอย่างดี 
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศ มีเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพตามสายงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นพลเมืองของประเทศที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม และมีพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ที่มุ่งท าคุณประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม ในขณะที่อาจารย์ปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุนและ
จัดเตรียมกิจกรรมที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

กลยุท ธ์ /แนวปฏิบั ติ  ในการ
จัดการเรียนการสอน 

เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐาน ความถนัด และความสนใจแตกต่าง
กัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด เช่น การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการ การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ ใช้ปัญหา-กรณีศึกษา-สถานการณ์ในการ
เรียนการสอน การใช้กิจกรรมกลุ่ม ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและโดยการน าด้วย
ตนเอง ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ น าเสนอผลงาน สัมมนา ท า
โครงงาน และการฝึกงาน เป็นต้น 
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กลยุทธ/์แนวปฏิบัต ิในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

ประเมินจากการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า/ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การ
น าเสนอผลงาน และอ่ืน ๆ ตามที่ ระบุไว้ใน มคอ ๓ ของแต่ละรายวิชา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามและก ากับการประเมิน โดยอาจารย์
ผู้สอนต้องส่งผลประเมินรวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อน าเข้าที่ประชุมและให้ความเห็นชอบในการ
ประเมินผลทุกรายวิชา 

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competencies ๑. Communication: เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
จุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 

๒. ICT: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการ
สืบค้น และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

๓. Critical thinking & Analysis: คิดอย่างมีวิจารณญาณบนหลักการและ
เหตุผลซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ  

๔. Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองไทย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๕. Collaboration: ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

๖. Creativity: สร้างสรรค์โครงการบริการสังคมด้วยพฤกษศาสตร์และ
โครงการวิจัยทางพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Subject-specific 
Competencies 

๑. สามารถท างานด้านพฤกษศาสตร์ และชีววิทยาได้ โดยใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และ
ชีววิทยา 

๒. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐาน และเทคโนโลยี 
เพื่อตอบปัญหาด้านพฤกษศาสตร์ได้ 

๓. มีทักษะในการท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการทั้ง ๒ แบบ 

PLO1 

แก้ปัญหาทางพฤกษศาสตร์ได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทาง
พฤกษศาสตร์ ที่ครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล การอนุรักษ์
และปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO2 
ท าการทดลองโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
งานวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าตามวัตถุประสงค์ของงาน 
และปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 



ระดับปริญญา    ตรี     โท     เอก                                      คณะวิทยาศาสตร์ 
มคอ.๒   หลักสูตรพฤกษศาสตร์                      ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

 
 

๘๗ 
 

PLO3 
สังเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO4 

สื่อสารความรู้ทางพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้ทักษะภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อการแลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูล แสดงความคิดเห็น น าเสนอ
ผลงาน และแสวงหาความร่วมมือได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

PLO5 
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ  ตามบทบาทแ ละหน้ าที่
นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์อย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มเติมของบัณฑิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

PLO6 
สร้างสรรค์และประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางพฤกษศาสตร์
โดยผสมผสาน/บูรณาการหลักการความรู้ข้ันพื้นฐานของระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


