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ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปาหมาย / วัตถุประสงค 
Purpose / Goals / Objectives 

เปาหมายของหลักสูตร 
บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตรมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตรการเกษตรแบบครบวงจรท่ีเปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงคท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถดังนี้ 
๑. มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรการเกษตรแบบครบวงจร ต้ังแต
วิทยาศาสตรดานการผลิตพืช เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
ปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จนกระท่ังอุตสาหกรรมการ
แปรรูปดานพลังงานและอาหารท่ีไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 
๒. วางแผนเปนผูประกอบการดานวิทยาศาสตรการเกษตรโดยคํานึงถึง
สังคมพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพ่ือความยั่งยืนโดย มีความ
ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 
๓. มีทักษะสื่อสาร แสดงออกถึงความความเขาใจผูอ่ืนและวางแผนการ
ทํางานเปนทีมท้ังในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. คิดวิเคราะห คนควาและแกปญหา เก่ียวกับวิทยาศาสตรการเกษตร 
๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบคนขอมูล ประมวลผล และกําหนดแนว
การแกปญหาในดานวิทยาศาสตรการเกษตรไดอยางเหมาะสม 

 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตรจัดการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ นักศึกษาเรียนรูทฤษฎีและไดลงมือปฎิบัติจริง ฝกฝนจนมีทักษะ
ทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรและหองปฎิบัติการ
วิทยาศาสตรการเกษตรของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี และ
ไดออกไปฝกประสบการณท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพในสถานประกอบการจริง 
เชน การฝกปฎิบัติระยะยาวในรายวิชาสหกิจศึกษา 

ระบบการศึกษา ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาคตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวา
ดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ 



เสนทางความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได ประกอบอาชีพในสายงานตางๆ ท่ีสําคัญขององคกร ท้ังในภาครัฐและ
เอกชน ในตําแหนงตางๆ ดังนี้  

๑. ผูปฎิบัติงาน/เจาหนาท่ี/ผูควบคุมงานดานการเกษตรและ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๒. นักวิชาการ เชน นักวิชาการเกษตร นักสงเสริมการเกษตรนักวิจัย 
๓. ผูประกอบการธุรกิจดานการเกษตร  
สามารถประกอบอาชีพอ่ืนเม่ือไดรับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพโดยไมตองเรียนเพ่ิมเติม เชน ครู  

การศึกษาตอ สามารถศึกษาตอระดับปริญญาโท ไดท้ังในและตางประเทศในทุกหลักสูตร
ท่ีรองรับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร มีความ
เชื่อวา ผู เรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู และพัฒนาภายใต
กระบวนการท่ีหลากหลาย เชน การเรียนรูผานการถายทอดสาระ 
(Content-based Education) แบบ Essentialism การเรียนรูผานการ
ใชเหตุผล ทางดานวิทยาศาสตร(Logic-based) แบบ Perenialism และ
การเรียนรูผานการลงมือ ปฏิบัติดวยตนเอง (Outcome-based) แบบ 
Progressivism ซ่ึงถูกนํามาออกแบบอยางเหมาะสม เพ่ือทําใหเปนบัณฑิต
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อีกท้ังสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 

กลยุทธ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

เนนจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry approach) ซ่ึงให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ท้ังจากกิจกรรมในชั้น
เรียน การทํางานท่ีไดรับมอบหมายหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี
ผูสอนเปนผูสอนเปนผูกระตุนใหคําแนะนําชวยเหลือ อํานวยความสะดวก
ดานทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูผาน
ประสบการณ (Experience-based learning) ท้ังในสถานท่ีของวิทยา
เขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการฝกประสบการณ
วิชาชีพ การจัดการเรียนรูแบบเรียนรูจากสถานประกอบการจริง (work-
place based learning) รวมถึงการเรียนรูผานการแกไขปญหา 
(Problem-based learning) ดวยตัวของผูเรียนเองอยางเต็มรูปแบบใน
การทําโครงการวิจัย 

กลยุทธ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   

การประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินการแสดงออกในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการ (Process performance) และคุณภาพของผลงาน 
(Output) ท่ีนักศึกษาจัดทําข้ึน โดยมีการประเมินผลเปนระยะๆระหวาง



เรียน (Formative assessment) เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดพิจารณานํา
ผลการประเมินมาปรับปรงุแกไขขอบกพรองและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และการประเมินผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู 
(Summative evaluation) เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานท่ี
คาดหวังไว โดยเนนใหท้ังผูเรียนและผูสอนมีการสื่อสารถึงจุดมุงหมายใน
การเรียน และรายละเอียดของการประเมินผล (วิธีการ เกณฑ สัดสวน
คะแนน) ท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและการจัดการเรียนรูท่ี
เปนไปตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences 
นักศึกษาของหลักสูตรจะไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานตางๆ ดังตอไปนี ้

๑) คิดวิเคราะหหาทางแกปญหาโดยใชวิจารณญาณอยางเปนระบบ 
ดวยหลักเหตุผล ตามกระบวนการสืบคนทางวิทยาศาสตร
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและหม่ันแสวงหาความรูอยาง
สมํ่าเสมอ 

๒) คิดเชื่อมโยงความรูทางวิทยาศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตร
สังคมศาสตร และสิ่งแวดลอม อยางเปดกวาง ซ่ือตรง ดวยการ
ยอมรับในมุมมองท่ีแตกตางกัน 

๓) คนควาและใชสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมี
จริยธรรม 

๔) สื่อสารกับผูรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของ และสาธารณชน  
๕) ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความเคารพในบทบาทหนาท่ีและสิทธิของ

สมาชิกในกลุม และผูมีสวนเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต
พ้ืนฐานทางดานจริยธรรมท่ีดี 

๖)  รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนไป
ตามมาตรฐานและตามกรอบเวลาท่ีกําหนดและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
Subject-specific Competences 
นักศึกษาของหลักสูตรจะไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานตางๆ ดังตอไปนี ้
 

๑) วิเคราะหองคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร
การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแตวิทยาศาสตรดานการผลิตพืช 
เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงพันธุพืชดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จนกระท่ังอุตสาหกรรมการแปรรูปดาน
พลังงานและอาหารไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันสมัย 

 Factual knowledge 
มีความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เชนชีววิทยา ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร 
การเกษตรพ้ืนฐาน Terminology 



 Conceptual knowledge 
การจัดการการผลิตพืชและสัตว เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 Procedural knowledge 
ปฏิบัติการในแปลงทดลองเพ่ือผลิต ปฏิบัติการในหองทดลอง 

 ๒) จัดทําแนวทางการประยุกตขอมูลและทฤษฎีในดานวิทยาศาสตร
การเกษตรเขากับ การปฎิบัติทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
การผลิต การจัดการ และสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

๓) พัฒนางานดานวิทยาศาสตรการเกษตร ดวยการวินิจฉัย และ
สรางสรรคแนวทางการแกปญหาดานวิทยาศาสตรการเกษตร กับ
การปฏิบัติทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การผลิต การ
จัดการ และสาขาท่ีเก่ียวของ โดยเนนพืชพลังงานและพืช
อุตสาหกรรมไดอยางมีระบบและเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณทางวชิาการ 

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต 
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร จะสามารถ 

PLOs PLO1: แกปญหาดานวิทยาศาสตรการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว การ

จัดการการเกษตร และสาขาท่ีเก่ียวของ เนนพืชพลังงานและพืชอุตสาหกรรมไดอยางเปนระบบ

และถูกตองทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการเกษตร 

 

 PLO2: ออกแบบและบริหารโครงการท่ีแกปญหาและสรางสรรคความรูทางวิทยาศาสตรการเกษตรได 
 

 PLO3: ปฎิบัตงิานทางการเกษตรไดท้ังในแปลงและหองทดลอง โดยคํานึงถึงความถูกตองตาม

มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย 

 
 PLO4: สื่อสารขอมูลกับกลุมเปาหมาย ไดตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษาและสื่อท่ีเหมาะสม 

 PLO5: ทํางานรวมกับผูอ่ืนในบริบทของนักวิทยาศาสตรการเกษตรดวยความรับผิดชอบและยอมรับความ

หลากหลากทางความคิดและวัฒนธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

 
 PLO6: ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร

การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 


