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๑๕๗ 
 



แบบรายงานขอมลูหลกัสตูร (MU Degree Profile) 

หลกัสตูรระดบั ปรญิญาตรี

๑. ช่ือหลกัสูตร 
               (ภาษาไทย)     หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตรการเกษตร 
               (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Agricultural 
Science 
 
๒. ช่ือปรญิญา  
            (ภาษาไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรการเกษตร) 
            (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Agricultural Science) 
   ภาพรวมของหลกัสตูร 
ประเภทของหลกัสูตร หลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาการ (๔ ป) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกติ

ระยะเวลาการศึกษา / 
วงรอบหลักสูตร 

 ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป/ วงรอบหลักสูตร ๕ ป 

สถานภาพของหลักสูตร 
และกําหนดการเปดสอน 

๑. เปนหลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑
เปนตนไป 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๕๘ 
 



การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว  

สถาบันผูประสาทปริญญา  
(ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

มหาวทิยาลัยมหิดล
 

องคกรทีใ่หการรบัรอง
มาตรฐาน 
 

- 

ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

เปาหมาย / วัตถุประสงค 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เปาหมายของหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ จ าก ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต ร
การเกษตรมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
การเกษตรแบบครบวงจรที่เปนมิตรตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต  และมี คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่พึ ง
ประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถดังน้ี 
๑ . มี ค วาม รู แ ล ะทั ก ษ ะด าน วิท ย าศ าส ต ร
การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแตวิทยาศาสตร
ดานการผลิตพืช เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จนกระทั่งอุตสาหกรรมการแปรรูป
ด าน พ ลั งงาน แ ล ะอ าห าร ท่ี ไม ก ระท บ ต อ
ส่ิงแวดลอม 
๒. วางแผนเปนผูประกอบการดานวิทยาศาสตร
การเกษตรโดยคํานึงถึงสังคมพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนโดย มีความ



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๕๙ 
 



ตระห นั กใน คุณ ธรรมและจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
๓. มีทักษะส่ือสาร แสดงออกถึงความความ
เขาใจผูอ่ืนและวางแผนการทํางานเปนทีมทั้งใน
บ ท บ าท ข องผู นํ าและผู ร วม ที มได อย าง มี
ประสิทธิภาพ 
๔. คิดวิเคราะห คนควาและแกปญหา เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 
๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล
ประมวลผล และกําหนดแนวการแกปญหาใน
ดานวิทยาศาสตรการเกษตรไดอยางเหมาะสม 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตรจัดการเรียน
การสอนมุงเนนผู เรียนเปนสําคัญ นักศึกษา
เรียนรูทฤษฎีและไดลงมือปฎิบัติจริง ฝกฝนจนมี
ทักษะทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรในพื้นที่
แปลงเกษตรและหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร
การเกษตรของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
กาญจนบุรี และไดออกไปฝกประสบการณที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพในสถานประกอบการจริง
เชน การฝกปฎิบัติระยะยาวในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
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๑๖๐ 
 



ระบบการศึกษา ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกติทวภิาคตาม
ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เสนทางความกาวหนาของผูสําเรจ็การศกึษา 
อาชีพสามารถประกอบได ประกอบอาชีพในสายงานตางๆ ที่สําคัญของ

องคกร ทัง้ในภาครัฐและเอกชน ในตําแหนง
ตางๆ ดงัน้ี  

๑. ผูปฎิบัตงิาน/เจาหนาที่/ผูควบคุมงานดาน
การเกษตรและวิทยาศาสตรการเกษตร 

๒. นักวิชาการ เชน นักวิชาการเกษตร นัก
สงเสริมการเกษตรนักวิจัย 

๓. ผูประกอบการธุรกจิดานการเกษตร  
สามารถประกอบอาชีพอ่ืนเม่ือไดรับ
ใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยไม
ตองเรียนเพ่ิมเติม เชน ครู  

การศึกษาตอ สามารถศึกษาตอระดับปรญิญาโท ไดทัง้ในและ
ตางประเทศในทกุหลักสูตรที่รองรับวฒุิวทิยา
ศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 

ปรชัญาการศกึษาในการบรหิารหลกัสตูร
ปรัชญาการศึกษา ห ลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาข าวิช า

วิทยาศาสตรการเกษตร มีความเช่ือวา ผูเรียน
ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู  และพัฒนา
ภายใตกระบวนการที่หลากหลาย เชน การ
เรียนรูผานการถายทอดสาระ (Content-based 
Education) แบบ Essentialism การเรียนรูผาน
การใชเหตุผล ทางดานวิทยาศาสตร(Logic-
based) แบบ Perenialism และการเรียนรูผาน
การลงมือ ปฏิบัติดวยตนเอง (Outcome-based) 
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๑๖๑ 
 



แบบ Progressivism ซ่ึงถูกนํามาออกแบบอยาง
เหมาะสม เพื่อทําใหเปนบัณฑิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน 

กลยทุธ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน  

เนนจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry approach) ซึ่งใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรยีนรูตลอดเวลา ทั้งจากกิจกรรม
ในช้ันเรยีน การทาํงานที่ไดรับมอบหมายหรอื
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยมีผูสอนเปนผูสอน
เปนผูกระตุนใหคําแนะนําชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกดานทรัพยากรและบรรยากาศการ
เรียนรู และมีการจัดการเรียนรูผานประสบการณ 
(Experience-based learning) ทั้งในสถานที่
ของวทิยาเขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการฝกประสบการณวิชาชีพ การ
จัดการเรยีนรูแบบเรียนรูจากสถานประกอบการ
จริง (work-place based learning) รวมถงึการ
เรียนรูผานการแกไขปญหา (Problem-based 
learning) ดวยตวัของผูเรียนเองอยางเต็ม
รูปแบบในการทําโครงการวิจัย 

กลยทุธ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศกึษา   

การประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินการ
แสดงออกในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
(Process performance) และคุณภาพของ
ผลงาน (Output) ที่นักศกึษาจัดทําขึน้ โดยมี
การประเมินผลเปนระยะๆระหวางเรยีน 
(Formative assessment) เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดพิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุง
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๑๖๒ 
 



แกไขขอบกพรองและพฒันาศักยภาพของ
ตนเอง และการประเมินผลสัมฤทธ์ิเม่ือส้ินสุดการ
จัดการเรยีนรู (Summative evaluation) เพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่คาดหวัง
ไว โดยเนนใหทัง้ผูเรียนและผูสอนมีการส่ือสาร
ถึงจุดมุงหมายในการเรียน และรายละเอียดของ
การประเมินผล (วิธีการ เกณฑ สัดสวนคะแนน) 
ที่ชัดเจน เพื่อใหเกดิความเปนธรรมและการ
จัดการเรยีนรูที่เปนไปตามจุดมุงหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  

สมรรถนะทีเ่สรมิสรางใหนกัศกึษาของหลกัสตูร

Generic Competences 
นักศึกษาของหลักสูตรจะ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑) คิดวเิคราะหหาทางแกปญหาโดยใช
วิจารณญาณอยางเปนระบบ ดวยหลกั
เหตุผล ตามกระบวนการสืบคนทาง
วิทยาศาสตรพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
และหม่ันแสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอ 

๒) คิดเช่ือมโยงความรูทางวทิยาศาสตรเกษตร 
เศรษฐศาสตรสังคมศาสตร และส่ิงแวดลอม 
อยางเปดกวาง ซื่อตรง ดวยการยอมรบัใน
มุมมองทีแ่ตกตางกัน 

๓) คนควาและใชส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมี
จริยธรรม 

๔) ส่ือสารกับผูรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของ และ
สาธารณชน  

๕) ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความเคารพใน
บทบาทหนาที่และสิทธิของสมาชิกในกลุม 
และผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตพื้นฐานทางดาน
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๑๖๓ 
 



จริยธรรมที่ดี
๖)  รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัตงิานตามที่

ไดรับมอบหมาย เปนไปตามมาตรฐานและ
ตามกรอบเวลาที่กาํหนดและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

Subject-specific 
Competences 
นักศึกษาของหลักสูตรจะ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

๑) วิเคราะหองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรการเกษตรแบบครบวงจร 
ตั้งแตวทิยาศาสตรดานการผลิตพืช 
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 
การปรับปรุงพนัธุพืชดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จนกระทัง่อุตสาหกรรมการแปร
รูปดานพลังงานและอาหารไดอยางถกูตอง 
ครบถวน ทันสมัย 

 Factual knowledge 
มีความรูวทิยาศาสตรพื้นฐาน เชนชีววิทยา 
ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร การเกษตรพื้นฐาน 
Terminology 

 Conceptual knowledge 
การจัดการการผลติพืชและสัตว เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

 Procedural knowledge 
ปฏิบัติการในแปลงทดลองเพื่อผลติ ปฏิบัติการใน
หองทดลอง 

 ๒) จัดทําแนวทางการประยุกตขอมูลและ
ทฤษฎีในดานวทิยาศาสตรการเกษตรเขา
กับ การปฎิบัตทิางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร การผลิต การจัดการ และสาขาที่
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๑๖๔ 
 



เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 
๓) พัฒนางานดานวทิยาศาสตรการเกษตร 

ดวยการวนิิจฉัย และสรางสรรคแนว
ทางการแกปญหาดานวิทยาศาสตร
การเกษตร กับการปฏิบัตทิางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร การผลติ การจัดการ 
และสาขาที่เกี่ยวของ โดยเนนพืชพลังงาน
และพืชอุตสาหกรรมไดอยางมีระบบและ
เหมาะสม บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

ผลลพัธการเรยีนรูของบณัฑติ
ผูสําเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรการเกษตร จะสามารถ 

PLOs PLO1: แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว์ การ

จัดการการเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง เน้นพืชพลังงานและพืชอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้องทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 

 PLO2: ออกแบบและบริหารโครงการที่แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
ได้ 
 

 PLO3: ปฎิบัติงานทางการเกษตรได้ทั้งในแปลงและห้องทดลอง โดยคํานึงถึงความถูกต้องตาม

มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย 

 

 PLO4: ส่ือสารขอมูลกับกลุมเปาหมาย ไดตรงตามวตัถปุระสงค โดย
ใชภาษาและส่ือทีเ่หมาะสม 

 PLO5: ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในบริบทของนักวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยความรับผิดชอบและยอมรับ

ความหลากหลากทางความคิดและวัฒนธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
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๑๖๕ 
 



 

 PLO6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


