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หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

1. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science Program in SMART Farmer 

2. ช่ือปริญญา 
(ภาษาไทย)      ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรปราชญ/เปรือ่ง)  
                      ช่ือยLอ  : วท.บ. (เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง) 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (SMART Farmer)  
                     ช่ือยLอ  : B.Sc. (SMART Farmer) 

   ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสตูรปริญญาตร ี

จํานวนหนLวยกิต  ไมLน�อยกวLา 128 หนLวยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบ
หลักสตูร 

4 ปo 

สถานภาพของหลักสูตรและ
กําหนดการเป}ดสอน 

หลักสตูรเป}ดใหมL กําหนดเป}ดสอน ปoการศึกษา 2561 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (Single Degree) 

สถาบันผู�ประสาทปริญญา  
(ความรLวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

เปnนหลักสูตรเฉพาะของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค/กรท่ีให�การรับรอง
มาตรฐาน 

- 

ขBอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป�าหมาย / วัตถุประสงค/ 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เปiาหมาย / Goals 
มุLงสร�างบัณฑิตท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักดิ์ศรแีหLงวิชาชีพเกษตรกรรม มีจติสํานึก 
รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดล�อม คํานึงถึง “เกษตรปลอดภยั” เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได�โดยการน�อมนําและประยุกต/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต
และประกอบสมัมาชีพ ภายใต�คําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB ขายเปeน ปลอดภัย ย่ังยืน” และมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค� / Objectives  
โดยจัดการศึกษาเพ่ือให�บัณฑิตมีความรูความสามารถ ดังน้ี 

1) เปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนบนความ
หลากหลายทางชีวภาพในบริบทของความสัมพันธ/ระหวLางพ้ืนท่ี ชุมชน และฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตภิายใต�การจัดการและการใช�ประโยชน/อยLางชาญฉลาดและยั่งยืน  

2) เปnนผู�รู�รอบ มีความรู�ด�านวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร การ
บริหารจัดการ การตลาด และธุรกิจเกษตรอยLางเพียงพอและมดีุลยภาพพร�อมท่ีจะนําไปใช�ในการ
ประกอบสมัมาชีพได� 
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3) มีทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภมูิใจตLออาชีพเกษตรกรรม และมีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

4) น�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพได�อยLางเหมาะสม 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เปnนหลักสูตรท่ีผสมผสานความรู�และทักษะด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ 
เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการเข�าด�วยกัน มุLงเน�นการปฏิบัตจิริงเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายการเปnน
เกษตรกรปราชญ/เปรื่องท่ี ผลติได�-ขายเปnน โดยคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สังคม และ
สิ่งแวดล�อม  

ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแบบหนLวยกิต ทวิภาค  
มีการฝ�กงานในภาคฤดูร�อน แตLลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกต ิ

เสBนทางความกBาวหนBาของผูBสําเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได� 1) เปnนผู�ประกอบการอิสระด�านการเกษตรโดยสามารถผลติ แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคLาสินค�า และจําหนLาย
สินค�าได�ด�วยตนเอง 

2) นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน เชLน กรมวิชาการเกษตร และกรมสLงเสริม
การเกษตร เปnนต�น 

3) เจ�าหน�าท่ีสLงเสรมิการการเกษตรในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน 
4) พนักงานสLงเสรมิการขายผลติภณัฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสิ่งแวดล�อม 

การศึกษาตLอ ศึกษาตLอระดับหลังปริญญาในสาขาเกษตรศาสตร/ วิทยาศาสตร/เกษตร เกษตรและสิ่งแวดล�อม หรือสาขา
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงสาขาการบริหารจัดการ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ถูกสร�างข้ึนเพ่ือให�
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการ
สําคัญ คือ 1) น�อมนําและประยุกต/ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) คนเปnนศูนย/กลางของ
การพัฒนาอยLางมีสLวนรLวม นอกจากน้ียังตอบสนองตLอ “ไทยแลนด/ 4.0” “Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค/” รวมถึงภาคการเกษตรท่ีต�องเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดมิ ไปสูLการเกษตรสมัยใหมL (เกษตร 4.0) ท่ีเน�นการบริหารจัดการ และใช�เทคโนโลยี
เข�ามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกรต�องมีฐานะความเปnนอยูLท่ีดีข้ึนและเปnนเกษตรกรแบบท่ีเปnน
ผู�ประกอบการ (Entrepreneur) และยังสอดคล�องกับยุทธศาสตร/ท้ัง 4 ด�านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยLางยิ่ง ยุทธศาสตร/ 2 Excellence in outcome-based education for globally- competent 
graduates และยุทธศาสตร/ 3 Excellence in professional services and social engagement 
ท้ังน้ี หลักสูตรฯ มุLงเน�นให�เกิดผลสัมฤทธ์ิตLอผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
และเพ่ือให�บรรลเุป�าหมายของหลกัสูตรคือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ผลิตได�-ขาย
เปnน ปลอดภยั ยั่งยืน”  
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กลยุทธ/ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรยีนลงมือปฏิบัติและเรียนรู�ด�วยตนเองโดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย 
และมีคณาจารย/ (coaching) คอยให�คําแนะนํา ชLวยเหลือ ช้ีแนะแนวทางและโอกาสท่ีผู�เรยีนมองไมLเห็น
ด�วยตนเอง พัฒนาและค�นหาศักยภาพในตัวผู�เรียน และผลักดันผู�เรยีนสูLความสําเร็จและใช�ชีวิตอยLาง
สมดลุ 
1. จัดการเรียนการสอนให�นักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะสอดคล�องกับ MU Graduates Core 

Competencies ตลอดหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมให�นักศึกษามีประสบการณ/การเรยีนรู�ท้ังในลักษณะการทํางานกลุLมและรายบุคคลโดยมี

คณาจารย/ทําหน�าท่ีเปnนโค�ช (coaching) 
3. นักศึกษาได�ฝ�กประยุกต/ใช�ความรู�/ทักษะ ท้ังในสถานการณ/จําลองและสถานท่ีทํางานจริง 
4. จัดการเรียนรู�แบบมสีLวนรLวม (Participatory Learning : PL) ท่ีเน�นผู�เรยีนเปnนศูนย/กลาง 
5. การเรยีนรู�ผLานการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ท้ังในห�องปฏิบัติการและสถานท่ีจริง โดยฝ�ก

ปฏิบัติกับปราชญ/เกษตรหรือผู�เช่ียวชาญ 
6. การเรยีนรู�แบบบูรณาการหลายศาสตร/ (วิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ การตลาดและ

การบริหารจัดการ) เพ่ือเช่ือมโยงองค/ความรู�สูLการปฏิบัติผLาน Project based 
7. ใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เปnนสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช�ในการแสวงหาความรู� เก็บ

รวบรวมและประมวลผลข�อมูล นําเสนอและสื่อสารข�อมลูสารสนเทศ ตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 - 4 
8. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 - 4 

กลยุทธ/ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู�
ของนักศึกษา   

มีกลยุทธ/การประเมินผลท่ีหลากหลายข้ึนอยูLกับวัตถุประสงค/ท่ีใช�ในการจัดการเรยีนการสอน โดย 
- ประเมินจากการสอบหลากหลายวิธีการ (เชLน MCQ, MEQ, oral examination) 
- ประเมินจากการปฏิบัติ (การทําโครงงาน การทําฟาร/ม การฝ�กงาน สถานการณ/จําลองและจริง) 
- ประเมินจากการนําเสนอ รายงาน โครงงาน ผลการดําเนินงาน และ/หรือ ช้ินงาน 
- ประเมินจากการถอดบทเรียน (การทําโครงงาน การทําฟาร/ม การฝ�กงาน สถานการณ/จําลองและจรงิ) 

สมรรถนะท่ีเสริมสรBางใหBนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences สอดคล�องกับ MU Graduates Core Competencies และ MU Graduates Attributes ซ่ึงสอดคล�อง
กับสมรรถนะท่ัวไป (Generic Competency) ของหลักสูตร ดังน้ี 
1. แสดงออกการมีจติสํานึกท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อม 
2. วิเคราะห/ สังเคราะห/ ประเมินข�อมูลและความคิดจากหลากหลายทัศนมิติ (Critical thinking) 
3. สื่อสารกับกลุLมเป�าหมายในสถานการณ/ท่ีแตกตLางกันโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและ

วัฒนธรรม (Communication) 
4. เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู�อ่ืน (Interpersonal skills) และรับผิดชอบตLอ

สังคม 
5. ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได�อยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Interpersonal skills) 
6. อดทนอดกลั้นในการทํางานและในสถานการณ/ตLางๆ 
7. เลือกและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) อยLางเข�าใจและตระหนักในการสื่อสาร และประเมิน

บริบทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย วางแผน ผลติ และขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรปลอดภัย 
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8. กล�าคิด กล�าทํา กล�าตดัสินใจ สร�างสรรค/สิ่งใหมLในทางท่ีถูกต�อง (Creativity innovation) 

Subject-specific 
Competences 
 

1. ประยุกต/ความรู�ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลย ีเกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการ) ในการทําการเกษตร ผลิตและขายผลติภณัฑ/เกษตร
ปลอดภัย 

2. วางแผนและจัดการกระบวนการ (Process management) เพ่ือผลติและขายผลิตภณัฑ/ทาง
การเกษตรด�านเกษตรปลอดภยัท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อม 

3. ทําวิจัยเบ้ืองต�นเพ่ือแก�ป�ญหา พัฒนา และ/หรือสร�างสรรค/สิ่งใหมLด�านเกษตรปลอดภัย 
4. เปnนผู�ประกอบการสังคม (Social entrepreneur) ด�านเกษตรปลอดภัย 
5. มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใช�เครื่องมือได�ถูกต�องและเหมาะสมกับงานด�านการเกษตร 

และลงมือปฏิบัติงานด�านการเกษตรได� 

ผลลัพธ�การเรียนรูBของบัณฑิต 

PLOs 
 

PLO1  ประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตรเปiาหมายโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 
1.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการ

จัดการ ปรับปรุง แก�ป�ญหาพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 
1.2 ประยุกต/ความรู�การบรหิารจัดการความเสีย่งในพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 
1.3 สํารวจ เก็บ รวบรวมข�อมลูเพ่ือประเมินบรบิทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย โดยใช�เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 
1.4 วิเคราะห/ข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบรบิทพ้ืนท่ีเกษตร

เป�าหมาย 
PLO2  วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 

2.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรในการ
วางแผนการผลิตผลติภณัฑ/ทางการเกษตร 

2.2 ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบรหิารจัดการในการวางแผนการผลติ 
ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 

2.3 ประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการวางแผนการผลิตผลติภณัฑ/ทางการเกษตร 
2.4 วางแผนการผลิตผลติภณัฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยข�อมูลท่ีรวบรวมได�และวิเคราะห/ข�อมูล

ด�วยตนเอง 
2.5 วางแผนบริหารความเสี่ยงในการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรได�เหมาะสมกับสถานการณ//

บริบท 

PLO3  ผลิต ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัยไดBตามแผนการผลิต 
3.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร 

เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ข�อมูลท่ี
ได�จากการวางแผนเพ่ือผลติและแก�ป�ญหาการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตร
ปลอดภัยท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิง่แวดล�อม 

3.2 ประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร 
3.3 เลือกและใช�ป�จจัยการผลติได�อยLางเหมาะสมในการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 
3.4 เลือกและใช�กระบวนการผลติ ผลติภัณฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๐ 
 

และความปลอดภัยตามมาตรฐานใดมารตรฐานหน่ึง ได�แกL GAP PGS Organic IFOAM 
และ/หรือ อ่ืนๆ 

3.5 มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใช�เครื่องมือได�ถูกต�องและเหมาะสมกับงานด�าน
การเกษตร และลงมือปฏิบัติงานด�านการเกษตรได�    

PLO4  วางแผนการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร บนพ้ืนฐานหลักการเปeน
ผูBประกอบการสังคม (Social entrepreneur) 

4.1 ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและแก�ป�ญหา
การขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตรปลอดภัย 

4.2 ใช�เทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายได�อยLางเหมาะสม 
4.3 ขายผลติภณัฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อมอยLางมีธรรมาภิบาล 

PLO5  สื่อสารและนําเสนอขBอมลูวิชาการดBานการเกษตรและผลติภัณฑ�ทางการเกษตร กับ
นักวิชาการเกษตร กลุ8มเกษตรกร ผูBบริโภคท่ีคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย และบุคคลท่ัวไปไดB
อย8างเหมาะสม 

5.1 สื่อสารและนําเสนอผลติภณัฑ/ทางการเกษตรได�ตรงกลุLมเป�าหมายโดยใช�ข�อมูลท่ีเปnนจริง 
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผู�บรโิภคและบุคคลท่ัวไปในสถานการณ/ท่ี

แตกตLางกันได�อยLางเหมาะสม 
5.3 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสงัคมและวัฒนธรรม 
5.4 รู�เทLาทันและใช�สื่อออนไลน/อยLางมวิีจารณญาณ 

PLO6  แสดงออกคุณลักษณะของเกษตรกรปราชญ�เปร่ือง (SMART Farmer Characters) และ
ทํางานร8วมกับผูBอ่ืนไดB 

6.1 แสดงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู�อ่ืน อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน
สถานการณ/ตLางๆ 

6.2 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได�อยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 
6.3 สร�างและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 
6.4 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 

 

 
 
  


