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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อสถาบัน
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะเกษตรและชีวภาพ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
Bachelor of Science Program in Agriculture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
Bachelor of Science (Agriculture)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
B.Sc. (Agriculture)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
พืชศาสตร
สัตวศาสตร
สงเสริมและธุรกิจเกษตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว และสาขาวิชาสงเสริม
และธุรกิจเกษตร พ.ศ. 2549 เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
สภาวิชาการ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2556
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเกษตรหรือนักวิทยาศาสตรการเกษตร
(2) นักวิชาการเกษตร
(3) นักออกแบบจัดสวน
(4) นักขยายพันธุพืช
(5) นักธุรกิจนักคาสงพืชผัก ไมดอกไมประดับ พืชไร ไมผล และผลิตภัณฑจากสัตว
(6) เจาหนาที่บริหารงานดานพืชหรือดานเกษตร หรือสัตวบาล
(7) นักวิชาการประจําฟารมพืชและปศุสัตว
(8) นักวิจัย
(9) นักสงเสริมการเกษตร
(10) พนักงานขายดานผลิตภัณฑเกษตร และผลิตภัณฑจากสัตว
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับ ตําแหนงทาง
ชื่อ-นามสกุล
ที่
วิชาการ
1.
ผศ.
นางสุเมธี
กิตติพงศไพศาล
2.

ผศ.

นายโกเมนทร

3.

อาจารย

4.

อาจารย

5.

อาจารย

6.

อาจารย

7.

อาจารย

นายชินกร
จิรขจรจริตกุล
นางสาวสัณฐิตา
ตังคจิวางกูร
นายศิรส
ทองเชื้อ
นางสาวกัลยกร
วงศรักษ
น.สพ.ภูริทัต
ยอดเพ็ชร

8.

อาจารย

9.

อาจารย

คณะเกษตรและชีวภาพ

บุญเจือ*

นางสาวแวววรี
บุญเทียม
นายวิทูร
ภูระหงษ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.

สถาบัน

สงเสริมและนิเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตรเกษตร
วท.บ.
สัตเกษตร
วศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.ม.
การจัดการสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.บ.
ประมง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ
เกษตร
วท.ม.
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.
เกษตรศาสตร
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วท.ม.
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.
วิทยาศาสตรเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.ม.
ธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม
สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิเกษตรศาสตร
ทยาลัยเชียงใหม
วท.บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิ
ทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สพ.บ.
สัตวแพทยศาสตร
ป.บัณฑิต มหาวิทวิยาลั
ชาชียพเทคโนโลยี
ครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหานคร
วท.บ
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิเกษตรศาสตร
ทยาลัยเชียงใหม
วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.
ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.Sc.
Horticultural Sciences
Munich University
of Technology
Munich
University
of T
International Horticultural Sciences
The
University
of Bologna
Master
DiplomHorticultural Sciences University of Natural Resources
TTechnology
Ingenieur
and Applied Life Sciences
Master
ป.บั
ณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

* หมายถึงประธานหลักสูตร

ปที่จบ
2531
2526
2542
2535
2552
2544
2552
2550
2551
2549
2548
2543
2550
2544
2540
2553
2550
2553
2553
2553
2551
2550
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร โดยเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
และจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยกลยุทธที่จะดําเนินการ คือ การเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตสินคาเกษตรจากแผนดั้งเดิม ไปสูสินคาแบบใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของเกษตรกร ยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล ยกระดับการศึกษา
และพัฒนาทักษะใหกับแรงงานภาคเกษตร
พัฒนาระบบฐานขอมูล
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ําและปาไม เพื่อกําหนดขอบเขตการพัฒนาใหเกิดความสมดุลทุกภาค
สวน และนักเกษตรจะตองปรับกระบวนทัศนในการพัฒนาและการตื่นตัว ในการอนุรักษและ
คุมครองพื้นที่การเกษตร เพื่อใหความมั่นคงดานอาหารและอื่นๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โครงสรางประชากรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากจากอดีต ประชากรวัยเด็กลดลง
ขณะที่ประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงจากในอดีต ครอบครัวไทย
นิยมมีลูกหลายคน ปจจุบันครอบครัวหนึ่งมีลูกเพียง 1 ถึง 2 คน สาเหตุจากการศึกษาสูงขึ้นมีการ
ทํางานนอกภาคเกษตรมากขึ้นและจากการแพทยที่กาวหนาทําใหคนมีอายุยืน สงผลใหมีจํานวน
ผูสูงอายุมากขึ้น ผูทํางานภาคเกษตรยังไมมีหลักประกันดานรายได ในวัยสูงอายุ แมวาในปจจุบันจะ
มีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 500 บาทตอคน และมีกองทุนผูสูงอายุ แตเงินดังกลาวก็ไมเพียงพอตอการเลี้ยง
ชีพ การมีแรงงานผูสูงอายุในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในการรองรับ
สังคมผูสูงอายุในภาคเกษตรที่อาจจะสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรลดลง นอกจากนี้
วิกฤตการณทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
และทําให
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมถูกเลิกจางเปนจํานวนมาก
กลุมแรงงานที่ถูกเลิกจางสวนใหญเปน
แรงงานที่มีทักษะแรงงานนอยและสูงอายุ ซึ่งเปนแรงงานที่เคลื่อนยายจากภาคเกษตรหรือชนบท
เปนหลัก ถาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองรุนแรงมากขึ้น จะทําใหแรงงานไรทักษะและ
สูงอายุจากชนบทเคลื่อนยายเขาสูภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทําใหภาคเกษตรตองเรงหาแนวทางการ
บริหารจัดการแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตในภาคเกษตรอยางมีความสุขตามอัตภาพและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การจัด
คณะเกษตรและชีวภาพ
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สวัสดิการใหแรงงานผูสูงอายุภาคเกษตรเปนหนาที่ของสหกรณการเกษตรที่มีสมาชิก 10 ลานคน
อสม. อบต. และเครือขายแรงงานนอกระบบ ภาครัฐจะตองสนับสนุนใหเกิดการออมในระดับ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น อยางเปนรูปธรรมและสนับสนุนใหองคกรชุมชนจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
สรางความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย เศรษฐกิจและการดูแลตนเอง สงเสริมใหผูสูงอายุ
ใหมีสวนรวมดวยการใชศักยภาพของกลุมเกษตรกร ชมรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุในชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองได
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของการผลิตทางการเกษตร ที่นําไปสูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงดานอาหาร โดยการผลิตบุคลากรดานการเกษตรที่มีความพรอม
และปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม มีภูมิปญญาที่
มีศักยภาพสูมาตรฐานสากลแลว ยังมีการวิจัยและพัฒนาองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น บริการ
วิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและสงเสริม การพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับ
แนวพระราชดําริ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุงเนนสนองตามแนวนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยที่เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และนําภูมิปญญาสูสากล
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต (คณะวิทยาศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะศึกษาศาสตร )
2) หมวดวิชาเฉพาะ(คณะวิทยาศาสตร ) จํานวน 28 หนวยกิต
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชศาสตร สัตวศาสตร
สงเสริมและธุรกิจเกษตร) เปนหลักสูตรที่มีการใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควา เพื่อเพิ่มพูน
คณะเกษตรและชีวภาพ
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ทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อใชใน
การวิจัยและการศึกษาคนควาองคความรูใหม จึงจําเปนตองจัดใหนักศึกษาเรียนกับคณะดังกลาว
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
การบริหารจัดการเรียนการสอนรวมกับหลักสูตรอื่นขึ้นอยูกับ
ความจําเปนและ
มาตรฐาน ที่หลักสูตรนั้นกําหนดในการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแก
หลักสูตร ใชเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนกับคณะอื่นจะดําเนินการสอน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประสานกับอาจารยคณะอื่นในการจัดเนื้อหา สาระรายวิชาวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ
การจัดกลุมนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและทักษะดานการผลิตพืช การผลิตสัตว
สงเสริมและธุรกิจเกษตร และประยุกตใชอยางมีประสิ ทธิภาพ โดยเนนกระบวนการจัดการอยาง
เปนระบบและความยั่งยืนตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโดยมี คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดังนี้
1.2.1 เปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2.2 มีความรู ความสามารถทางการเกษตร และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม และแกไขปญหาดานการจัดการในองคกรธุรกิจและองคการ
ภาครัฐไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถศึกษาตอในระดับสูง
1.2.3 มีเปาหมาย หลักการในการดําเนินชีวิต มีพลังความมุงมั่นพัฒนาตนเพื่อสวนรวม
ชุมชนและทองถิ่น
คณะเกษตรและชีวภาพ
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1.2.4 มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
1.2.5 มีทักษะชีวิต คิดอยางมีเหตุผล ใช ปญญาในการแกปญหา การเผชิญสถานการณ
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
1.2.6 มีความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
เกษตรศาสตรใหไดมาตรฐานไมต่ํา
กวาเกณฑที่สกอ.กําหนด
1. ตระหนักและดํารงความทันสมัย
ของหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีการ
สนับสนุนใหอาจารย และนักศึกษา
พั ฒ นาสร า งสรรนวั ต กรรมต า งๆ
ทางการเกษตร
2. กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเป น ผู ใฝ
เรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาความรู
ในวิชาชีพทางการเกษตรอยูเสมอ
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
เปนประจํา
4. มี ร ะบบประเมิ น มาตรฐานของ
หลักสูตรเปนระยะๆ

คณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธ
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รเดิ ม ให ทั น สมั ย ตาม
มาตรฐานเกษตรศาสตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ป
3. หลั กสู ต รต องมี เ นื้ อ หา เหมาะสมทั้ ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ใหนักศึกษาติดตามขาวสารทันสมัยได
จากการเรียนรูดวยตนเอง
4. สนับสนุนการเรียนรู เพื่อชวยกระตุน
นักศึกษาใหเรียนรูไดดีขึ้น
5. อาจารยผูสอนตองจบปริญญาโท หรือ
สูงกวา และมีความเชี่ยวชาญในสาขา
6. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให อ าจารย ใ ฝ ห า
ความรู ทางการเกษตรหรือสาขาอื่นๆ ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง แ ล ะ ใ ห อ า จ า ร ย ไ ป ห า
ประสบการณ ทั้งภายในและตางประเทศ
7. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ภายในทุกๆ 2 ปและภายนอกทุกๆ 4 ป
8. รวมฐานขอมูลนักศึกษา อาจารย วิจัย
งบประมาณการ ความร ว มมื อ ทาง
วิชาการ ผลงานตีพิมพแตละปการศึกษา
เพื่อเปนขอมูลในการประเมิน
9. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาให ท ราบถึ ง ความพึ ง
พอใจตอการเรียนการสอนและหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เปรี ย บเที ย บการทํ า
หลักสูตรกับมาตรฐานใน
สาขาเกษตรศาสตร แ ละ
ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข อ ย า ง
สม่ําเสมอ
2. วิชาตางๆมีการสอนทั้ง
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เพื่ อ
นั ก ศึ ก ษาจะได เ รี ย นรู ไ ด
ดวยตนเอง
3. จํ า นวนอาจารย แ ละ
ประวั ติ ก ารทํ า งาน การ
ฝกอบรมของอาจารย
4. จํานวนผูสนับสนุนการ
เรียนรูหรือผูชวยสอน
5. ผลประเมิ น การเรี ย น
การสอนของอาจารย และ
ผู ช ว ยสอนหลั ง จบภาค
การศึกษา
6. มีหลักสูตรประเมินโดย
คณะกรรมการภายในทุกๆ
2 ป และภายนอกทุกๆ 4 ป
7. มี ร ะบบสํ า รวจความ
พอใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
จากบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มี ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
เครื อ ข า ย แม ข า ยและอุ ป กรณ สื่ อ
ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน
เพื่ อ ให ก ารเรี ย นการสอนภายใน
เวลาและนอกเวลามีประสิทธิภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธ
1. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ สื่ อ ต า งๆ ใน
หองเรียนเพื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อสรางสื่อการ
เรียนการสอนตามความตองการ
2. มีหองปฏิบัติการที่มีอุปกรณ ทีไ่ ด
มาตรฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียน
และฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมที่ดี
3. มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบเป ด 24
ชั่ ว โมง ที่ มี โ ครงสร า งพื้ น ฐาน ที่
เพียงพอสําหรับใหนักศึกษา คนควา
และเรียนรูดวยตัวเอง
4. จัด หองสมุดในสถานศึกษาและ
ห อ งสมุ ด เสมื อ นที่ มี ตํ า ราเรี ย น มี
หนังสืออางอิง และสื่อตางๆ อยาง
เพียงพอสําหรับการเรียนการสอน
เพิ่มเติม
5. มีหองปฏิบัติระบบเครือขายที่มี
อุปกรณตางๆ ที่ชวยใหนักศึกษาได
เรี ย นรู วิ ธี ก ารดู แ ล และควบคุ ม
ระบบเครื อ ข า ยในสภาพแวดล อ ม
จริง

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. มีการรวบรวมขอมูลและบันทึก
อั ต ร าส วน อุ ป กร ณ ต อ จํ าน ว น
นักศึกษาจํานวนชั่วโมงที่นักศึกษา
ใชหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือ
2. รวบรวมจํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
หรือวิชาฝกอบรม
3. มีการรวบรวมจํานวนตําราเรียน
และสื่ อ การสอนที่ มี และปริ ม าณ
การใชงาน
4. มี การสํ ารวจความพึง พอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการอุปกรณ
เพื่อการศึกษา
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2.3 การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือตอนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ผลิตนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ ตรง
ตามที่ตองการของ นายจางภายใน
ระยะเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถทางด า น
วิ ช าการ และทั ศ นคติ ที่ ดี จาก
กิจกรรมนอกหลักสูตร

คณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธ
1. มีชวงระยะเวลาที่แนนอนสําหรับ
ใหคําแนะนําปรึกษากับนักศึกษา
2. เตรียมประวัติทางการศึกษาและ
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ การ
ติดตอในอนาคต
3. ติ ด ตั้ ง ช อ งทางในการติ ด ต อ
ระหวางนักศึกษากับอาจารย
4. มีศูนยบริการ และสนับสนุนการ
เรียนภาษาอังกฤษ
5. มี ผู ป ระสานงานที่ ส นั บ สนุ น
บริการทางการเรียนการสอน และ
ใหคําแนะนําปรึกษาใหกับนักศึกษา
สนับสนุนคาใชจายกิจกรรมพิเศษ
นอกหลั ก สู ต ร และส ง เสริ ม ให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเหลานั้น
6. มี เ จ า หน า ที่ ค อยประสานงาน
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. กํ า หนดจํ า นวนชั่ ว โมงการให
คําปรึกษา
2. จํ า นวน อั ต ราส ว นนั ก ศึ ก ษาที่ มี
การ สํ าเ ร็ จ การ ศึ กษ า แ ต ล ะ ป
การศึกษา
3. ประวัติผลงานทางวิชาการ และ
พฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจารยที่
ปรึกษาสามารถคนหาได
4. จํ า นวนชั่ ว โมงของกิ จ กรรม
พิเศษนอกหลักสูตร นักศึกษาที่เขา
รวมในโครงการ และเงินสนับสนุน
ของนักศึกษาตอเงินบริหารทั้งหมด
5. มี เจา หนา ที่คุณ สมบั ติพร อมใน
การสนั บ สนุ น ด า นการเรี ย นการ
สอน และประสานงานการทํ า
กิจกรรม
6. ผลการสํ า รวจความพึ ง พอใจ
ของนั ก ศึ ก ษาต อ การสนั บ สนุ น
ตางๆ ในแตละภาคการศึกษา
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2.4 ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพ
บัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีความรู และทักษะที่
เหมาะสมตามความตองการของ
นายจาง
1.2 มีทัศนคติและสามารถเปน
ผู นํ า ไ ด ส า ม า ร ถ เ ข า ใ จ แ ล ะ
ดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คม ได อ ย า งมี
ความสุขและมีความรับผิดชอบตอ
สังคม

กลยุทธ
1. คํ า ปรึ ก ษาจากผู ป ระกอบการ
เกษตร เพื่ อ ใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรในอนาคต
2. มี ก ารประเมิ น ทั ก ษะความรู
จรรยาบรรณ และความสามารถใน
การทํ างานเป น ที ม ของนั กศึ ก ษาที่
จบการศึกษา
3. ฝ ก อบรม และเสวนาเพื่ อ ให
นักศึกษาเขาใจประสบการณ
4. มีการสอดแทรกจรรยาบรรณทั้ง
ใน และนอกหองเรียน
5. มีวิชาเรียนดานสังคมศาสตร ที่
เน น การพั ฒ นาความเฉลี ย วฉลาด
ทางอารมณในแงตางๆ
6. ช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต รโดย
เน น ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต อ สั ง คม
และวัฒนธรรมไทย

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. นํ า ขอ แนะนํ าของนายจ า งมา
พัฒนา และแกไขหลักสูตร
2. วิ เ คราะห ผ ลในการประเมิ น
ความพึ ง พอใจของนายจ า งต อ
บัณฑิต
3. จํานวนรายวิชาสังคมศาสตรที่
เนนจรรยาบรรณ หลักการทํางาน
รวมกัน
4. จํ า นวนชั่ ว โมงกิ จ กรรมหรื อ
โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความ
รั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม และแรง
บันดาลใจทางวัฒนธรรม
5. ระบบสถิติการทํางานในสาขา
เกษตรศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ
ของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
คณะเกษตรและชีวภาพ
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1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคเรียนฤดูรอน ไมมี
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3) ผูส ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาตองสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาการผลิตพืช สัตวศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการเกษตร
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผูเขาศึกษาไดรับการคัดเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมวาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาด า นการปรั บ ตั ว จากการเรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษามาเปนระดับมหาวิทยาลัย ทางคณะจะจัดใหมีการติดตามดูแลมากเปนพิเศษโดยอาจารย
ที่ปรึกษา นักกิจการนักศึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาด
วาจะจบการศึกษา

2554
90
90
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555
2556
2557
90
90
90
63
63
63
57
57
52
153
210
262
-

-

2558
90
63
57
52
262

52

104

2557
2,017,400
943,200
2,960,600

2558
2,017,400
943,200
2,960,600

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

คณะเกษตรและชีวภาพ

2554
693,000
324,000
1,017,000

ปงบประมาณ
2555
2556
1,178,100
1,617,000
550,800
756,000
1,728,900
2,373,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) +(ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2554

2555

2,052,500

2,134,600

2,650,000

ปงบประมาณ
2556

2557

2558

2,211,000

2,308,800

2,401,000

2,915,000

3,206,000

3,527,000

3,880,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000
500,000
5,202,500
90
57,806

500,000
500,000
5,549,600
153
36,272

500,000
500,000
5,917,000
210
28,176

500,000
500,000
6,335,800
262
24,182

500,000
500,000
6,781,000
262
25,882

หมายเหตุ คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 34,464 บาทตอป
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548

คณะเกษตรและชีวภาพ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแขนง
(เลือกเรียน แขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงวิชา
เดียว)
2.3.1 วิชาบังคับเรียน
2.3.2 วิชาเลือก
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เลือกเรียน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
คณะเกษตรและชีวภาพ

ไมนอยกวา

135 หนวยกิต
30
99
25
31
36

ไมนอยกวา

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

27 หนวยกิต
9 หนวยกิต
7 หนวยกิต

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
1.2 กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
Basic Korean for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
Basic Khmer for Communication
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
Basic Chinese for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
Basic Japanese for Communication
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
Basic French for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
Basic Vietnamese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิชาบังคับ
คณะเกษตรและชีวภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หนวยกิต
1 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information for Learning
วิชาเลือก
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law for Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life
1.5 กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
คณะเกษตรและชีวภาพ

1(1-0-2)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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APST1101
BIOL1101
BIOL2301
BIOL2302
BIOL2401
CHEM1101
CHEM1201
MATH1201
PHYS1301

AGLS1101
AGSC1201
AGSC1401
AGSC1402

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
หลักสถิติ
Principles of Statistics
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
พันธุศาสตร
Genetics
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
เคมีอินทรียพื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry
หลักการคณิตศาสตร
Principles of Mathematics
ฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Physics
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
เกษตรและชีวภาพ
Agriculture and Life Sciences
ปฐพีวิทยา
Soil Science
หลักการผลิตพืช
Principles of Plant Production
หลักการผลิตสัตว
Principles of Animal Production

ไมนอยกวา

99 หนวยกิต
25 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
31 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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AGSC1501 หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
AGSC2301 นิเวศวิทยาเกษตร
Agroecology
AGSC3101 เกษตรยั่งยืน
Sustainable Agriculture
AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร
Research Methodology in Agriculture
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร
Seminar in Agriculture
AGSC4902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
Special Problems in Agriculture
MNGT2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร
Farm and Agribusiness Management
2.3 กลุมวิชาแขนง
โดยใหเลือกเรียนจากแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งไมนอยกวา
2.3.1 แขนงวิชาพืชศาสตร
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาพืชศาสตร
BIOL2101 พฤกษศาสตร
Botany
BIOL2102 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
PLSC2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร
Agricultural Product Standards, Laws and Regulations
PLSC2102 งานชางเกษตรเบื้องตน
Basic Farm Mechanics
PLSC2501 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
คณะเกษตรและชีวภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
27 หนวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology
PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
Pest Management
PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช
Plant Breeding
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาพืชศาสตร
ไมนอยกวา
AGSC2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
Royal Theory for Agriculture
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร
Selected Topics in Agriculture
FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Principles of Agricultural Product Preservation and
Processing
PLSC2103 การผลิตเห็ด
Mushroom Production
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช
Plant Taxonomy
PLSC2201 การผลิตและการจัดการพืชผัก
Vegetable Production and Management
PLSC3202 การผลิตพืชอินทรีย
Organic Plant Production
PLSC3203 การปลูกพืชไรดิน
Soilless Culture
PLSC3301 การออกแบบจัดสวน
Landscape Design
PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
Plant Tissue Culture and Biotechnology
PLSC4101 พรรณไมน้ําและการเลี้ยงปลาสวยงาม
Aquatic Plant and Ornamental Fish
คณะเกษตรและชีวภาพ

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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PLSC4201 การผลิตไมผล
Fruit Crop Production
PLSC4202 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม
Controlled Plant Production
2.3.2 แขนงวิชาสัตวศาสตร
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาสัตวศาสตร
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวปก
Poultry Production and Management
ANSC2301 โภชนาศาสตรและการใหอาหารสัตว
Animal Nutrition and Feeding
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
Animal Anatomy and Physiology
ANSC2501 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม
Farm Animal Disease and Animal Health Management
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคา
ปศุสัตว
Laws and Regulations Relating to Livestock Production
and Trading
ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม
Beef and Dairy Cattle Production and Management
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
Swine Production and Management
ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว
Animal Breeding
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสัตวศาสตร
ไมนอยกวา
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
Agricultural Economics
คณะเกษตรและชีวภาพ

3(2-3-4)
3(2-3-4)
36 หนวยกิต
27 หนวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
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AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร
Selected Topics in Agriculture
ANSC2502 โรคและการสุขาภิบาลสัตว
Animal Diseases and Sanitation
ANSC2503 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว
Drugs and Usage in Livestock
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง
Selected Animal Production and Management
ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว
Animal Behavior and Restraint
ANSC3402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
Incubation and Hatchery Management
ANSC3501 โรคสัตวสูคน
Zoonosis
ANSC3502 ภูมิคุมกันวิทยา
Immunology
ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว
Veterinary Epidemiology
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว
Animal Reproductive Science and Artificial
Insemination
ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว
Animal Waste and By-product Management
ANSC4301 วิทยาการพืชอาหารสัตว
Forage Crop Science
2.2.3 แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance
คณะเกษตรและชีวภาพ

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-2-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
36 หนวยกิต
27 หนวยกิต
3(3-0-6)
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AGBE2201 เทคนิคการถายทอด
Agricultural Extension Techniques
AGBE2301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-industry Business
AGBE2501 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agritourism
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
Agricultural Economics
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
Agriculture for Community Development
AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร
Agribusiness Marketing
AGBE3401 การวางแผนและการประเมินโครงการ
Project Planning and Evaluation
AGBE3402 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production Management
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
AGBE2502 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agritourism Services
AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
Meteorology for Agritourism
AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agritourism Marketing
AGBE3502 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agritourism Development and Management
AGBE3503 การวางแผนและการจัดนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agritourism Planning and Operation
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
Agri-history and Culture
คณะเกษตรและชีวภาพ

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร
Selected Topics in Agriculture
COSC3602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
Information Technology for Agritourism
MKRT3301 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว
Sale and Advertising in Tourism
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ
ไมนอยกวา
AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
และ Preparation for Occupational Practicum in Agriculture
AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
Occupational Practicum in Agriculture
หรือ
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
และ Preparation for Co-operative Education
AGSC4804 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7 หนวยกิต
2(90)
5(350)

2(90)
6(600)
6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับรวมในเกณฑการสําเร็จของ
หลักสูตรนี้

คณะเกษตรและชีวภาพ
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3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน

2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ

รหัส
GESC1101
GETH1001
GEPA1001

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

BIOL1101
CHEM1101
AGLS1101
AGSC1401
AGSC1402

ชีววิทยาทั่วไป
เคมีพื้นฐาน
เกษตรและชีวภาพ
หลักการผลิตพืช
หลักการผลิตสัตว

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ

รหัส
GESC1103
GEEN1001
GEHS1101
GEPA1002

ชื่อวิชา
พืชพรรณเพื่อชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียภาพของชีวิต
กีฬาประเภทบุคคล

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

CHEM1201
MATH1201
AGSC1201
AGSC1501

เคมีอินทรียพื้นฐาน
หลักการคณิตศาสตร
ปฐพีวิทยา
หลักการสงเสริมการเกษตร

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

รหัส
GEEN1102

หนวยกิต
3(3-0-6)

GEHS1001
GEHS1103

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
สมัครงาน
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล

BIOL2401
PHYS1301

พันธุศาสตร
ฟสิกสเบื้องตน

3(3-0-6)
3(2-3-4)

BIOL2101
PLSC2101
PLSC2501
ANSC2201
ANSC2401
ANSC2501
AGBE2201
AGBE2501

พฤกษศาสตร
มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร
การขยายพันธุพืช
การผลิตและการจัดการสัตวปก
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม
เทคนิคการถายทอด
การทองเที่ยวเชิงเกษตร

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

AGBE2503

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร

3(3-0-6)

1(1-0-2)
3(3-0-6)

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร

แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ

รหัส
GESO1102
GESO1001

ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
พลวัตสังคมไทย

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

APST1101
BIOL2301
BIOL2302
AGSC2301

หลักสถิติ
จุลชีววิทยา
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
นิเวศวิทยาเกษตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

BIOL2102
PLSC2102
ANSC2301
CHEM2501
ACCT2301
AGBE2301

สรีรวิทยาของพืช
งานชางเกษตรเบื้องตน
โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว
ชีวเคมีพื้นฐาน
การบัญชีและการเงิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

22
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ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน

รหัส

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AGSC3101
MNGT2401

เกษตรยั่งยืน
การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)

CHEM2501
PLSC3401
ANSC3202
ANSC3601
AGBE3101
AGBE3102
AGBE3301

ชีวเคมีพื้นฐาน
การบริหารจัดการศัตรูพืช
การผลิตและการจัดการสุกร
การปรับปรุงพันธุสัตว
เศรษฐศาสตรเกษตร
เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
การตลาดธุรกิจเกษตร

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

PLSC3202
PLSC3601

การผลิตพืชอินทรีย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
โรคสัตวสูคน
ภูมิคุมกันวิทยา
การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร

3(2-3-4)
3(2-3-4)

2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
(เลือกเรียน 6 หนวยกิต)
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ

ANSC3402
ANSC3501
ANSC3502
AGBE3502

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)

รหัส

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร

3(3-0-6)

PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการ
ผลิตและการคาปศุสัตว
แขนงวิชาสัตวศาสตร
ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม
AGBE3401 การวางแผนและประเมินโครงการ
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
AGBE3402 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

แขนงวิชาพืชศาสตร

แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
(เลือกเรียน 3 หนวยกิต)

PLSC3203

การปลูกพืชไรดิน

3(2-3-4)

ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว

3(2-3-4)

ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว

3(2-3-4)

ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยได
จากสัตว
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2.4 กลุมวิชาชีพ
ทางการเกษตร
หรือ
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(90)
2(90)
14
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ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.4 กลุมวิชาชีพ
หรือ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะเกษตรและชีวภาพ

รหัส

AGSC4802
AGSC4804

ชื่อวิชา

การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การเกษตร
สหกิจศึกษา

หนวยกิต

5(350)
6(600)
5-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

32
ภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ

รหัส

AGSC4901
AGSC4902

2.1 กลุมวิชาแกน

ชื่อวิชา

สัมมนาทางการเกษตร
ปญหาพิเศษทางการเกษตร

หนวยกิต

1(0-2-1)
3(0-6-3)

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 กลุมวิชาแขนง (บังคับ)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.2 กลุมวิชาแขนง (เลือก)
แขนงวิชาพืชศาสตร
แขนงวิชาสัตวศาสตร
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.4 กลุมวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะเกษตรและชีวภาพ

รวม

6
10
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
Accounting and Finance
แนวคิดและหลักการบัญชีและการเงิน การทําบัญชีพื้นฐานเงินสด บัญชีรายรับ -รายจาย บัญชีเงิน
ลงทุน สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร วิธีการเงินและการบัญชีของกิจการตางๆ การ
วิเคราะห งบการเงิน กฎหมายทางบัญชี และระบบทางสังคม
AGBE2201 เทคนิคการถายทอด
3(2-3-4)
Agricultural Extension Techniques
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยี จิตวิทยา วิธีการ และศิลปะการถายทอด การพัฒนาบุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ ปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน
AGBE2301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Agro-industry Business
ประเภทของอุตสาหกรรมการเกษตร
การประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการเกษตร
บทบาทและนโยบายของรัฐ การวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ การลงทุน การจัดหาทุน
การตลาด การกําหนดราคา การขนสง กฎหมาย การดําเนินดานธุรกรรมดานธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตร
AGBE2501 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agritourism
ความหมาย ความสําคัญและแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ผลกระทบการทองเที่ยวเชิง
เกษตรตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบและองคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
เกษตร หลักการและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน หนวยงาน องคกร ธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร นโยบาย แผน และกรณีศึกษาในการพัฒ นาการทองเที่ยวเชิงเกษตร

คณะเกษตรและชีวภาพ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
AGBE2502 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
Agritourism Services
ประเภท รูปแบบ และหลักการใหบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การประยุกตแนวคิด
เกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และพฤติกรรมนักทองเที่ยวกับการจัดบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ วิธีการและเทคนิคการนําชม การสื่อความหมาย และการจัด
นันทนาการ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการและแนวทางการ
ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเปนของที่ระลึกและของฝาก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Meteorology for Agritourism
ความรูพื้นฐานดานอุตุนิยมวิทยา
ปจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกษตรชนิดและการใช
เครื่องมือตรวจอากาศ การวิเคราะหและการประยุกตขอมูลภูมิอากาศเพื่อการวางแผนทองเที่ยวเชิงเกษตร
และการจัดการใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural economics
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของทางการเกษตร การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
การผลิตสินคาเกษตร โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เชน ฟงกชันการผลิต หลักเศรษฐศาสตรเพื่อ
การแกปญหาดานการเกษตร
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Agriculture for Community Development
ความหมายและความสําคัญ นโยบายการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน หลักและวิธีการพัฒนา
การเกษตร
ความสําคัญของการพัฒนาการเกษตร
ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร
ความสําคัญของการเกษตรตอเศรษฐกิจและอาชีพการเกษตรของประเทศไทย โครงการพัฒนาการเกษตร
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปญหาการเกษตรและแนวทางการแกปญหา
AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Marketing
หลักการตลาดและธุรกิจเกษตร รูปแบบธุรกิจ ผูผลิต ผูบริโภค หนาที่ ชองทางการตลาด การ
กําหนด การเปลี่ยนแปลง ดัชนี และเทคนิคการพยากรณราคา บทบาทและนโยบายของรัฐ

คณะเกษตรและชีวภาพ
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
AGBE3401 การวางแผนและการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Evaluation
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผน การจัดทําโครงการ
สงเสริมและธุรกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการ หลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมินโครงการ
รูปแบบของการประเมินโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร
AGBE3402 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Production Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต และตนทุนการผลิต การบริหารจัดการ การผลิตและตนทุน การ
ผลิต การวางแผน การจัดองคกร การออกแบบขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตและตนทุนการผลิต
ปจจัยที่มีผลตอการผลิต การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการผลิต
AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agritourism Marketing
ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการตลาดในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ อุปสงคและอุปทานของการทองเที่ยวเชิงเกษตร และศักยภาพในการแขงขัน
การวิเคราะหสวนตลาดและกลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด หลักการและกระบวนการวางแผน
พัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส กฎหมายและการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE3502 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agritourism Development and Management
ประเภท ลักษณะ และจุดเดนของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ในประเทศไทย การประเมินศักยภาพ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กระบวนการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการ แนวทาง
วิธีการ และกลยุทธในการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการการบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวก และสื่อความหมายในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การประเมินผลกระทบ การวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร และกรณีศึกษา
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หนวยกิต (ท-ป-อ)
AGBE3503 การวางแผนและการจัดนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
Agritourism Planning and Operation
องคประกอบและกระบวนการวางแผนและการจัดนําเที่ยวเชิงเกษตร
การอานแผนที่และการ
สํารวจเสนทาง การออกแบบเสนทางการทองเที่ยว การติดตอและการตอรองกับผูจัดสงสินคา การ
คํานวณคาใชจายและราคา การเขียนรายการนําเที่ยว การประเมินผลรายการนําเที่ยวและการจัดนําเที่ยว
เชิงเกษตร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
3(3-0-6)
Agriculture and Life Sciences
หลักการดานการเกษตร หลักการผลิตสัตว ระบบมาตรฐานฟารม หลักการผลิตพืช การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี หลักการสงเสริมและธุรกิจเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานการผลิต
อาหาร
หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต
การผลิตอาหารปลอดภัย
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
3(3-0-6)
Agri-history and Culture
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมการเกษตร งานจัดระบบ และ
ใหบริการขอมูลทางวัฒนธรรม งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
AGSC1201 ปฐพีวิทยา
3(3-0-6)
Soil Science
การกําเนิดดิน การแบงชนิดและประเภท คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุ
อาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับการปลูกพืช การพังทลายของดิน
การอนุรักษดินและน้ํา
AGSC1401 หลักการผลิตพืช
3(2-3-4)
Principle of Plant Production
ปจจัยที่ผลตอการเจริญเติบโตของพืช หลักการและวิธีการปลูกพืช การขยายพั นธุพืช การปรับปรุง
พันธุพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดสินคาเกษตร
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รหัสวิชา
AGSC1402

AGSC1501

AGSC2101

AGSC2301

AGSC3101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
หลักการผลิตสัตว
3(3-0-6)
Principle of Animal Production
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว
ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตวกับสิ่งแวดลอม
พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของ การเลี้ยงสัตว พื้นฐานของการปรับปรุงสัตว
การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตว ในระยะตางๆอาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษา
โรคสัตว การจัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนาย และการทําผลิตภัณฑจากสัตว
บัญชีที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว
หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principle of Agricultural Extension
หลักและวิธีสงเสริมการเกษตร นโยบายของการสงเสริมการเกษตร การวางแผน การดําเนินงาน
และการประเมินผล หลักการทางจิตวิทยาที่ประยุกตใชใน งานสงเสริมการเกษตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมในชุมชนเกษตรและองคกร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของกับงาน
สงเสริมการเกษตร กรณีศึกษาการสงเสริมการเกษตรในตางประเทศ
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
Royal Theory for Agriculture
หลักการ แนวคิด วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอระบบเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน หลักการและความสัมพันธของพืชและสัตวในระบบ ศึกษากรณีตัวอยางของการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
นิเวศวิทยาเกษตร
3(3-0-6)
Agroecology
ความหมายของระบบนิเวศ ปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ การจําแนกระบบนิเวศเกษตร ปญหา
มลพิษในระบบนิเวศ การอนุรักษและบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตร
เกษตรยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Agriculture
สภาพการณทั่วไปของการทําเกษตร แนวคิด หลักการของการเกษตรยั่ งยืนประเด็นการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเกษตรกับเกษตรยั่งยืน แนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤฎีใหมตามแนวพระราชดําริ แนวทางในการจัดการเกษตรยั่งยืน เชน การปฏิบัติทาง
การเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน การจัดการของเสียทางการเกษตร
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
AGSC3102 วิธวี ิจัยวิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Agriculture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : APST1101 หลักสถิติ
การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ขอมูล หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยางวิธีการวางแผนการทดลองแบบตางๆ การวิเคราะห
และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย และการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะห
ขอมูล รูปแบบการเขียนรายงานและนําเสนอผลงานการวิจัย
AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
2 (ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
Preparation for Occupational Practicum in Agriculture
จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการเกษตรและชีวภาพ ใน
ดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางดานการเกษตรและชีวภาพตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดาน
การเกษตรและชีวภาพ
AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
5 (ไมนอยกวา 350 ชั่วโมง)
Occupational Practicum in Agriculture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด จนทํา
ใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพแลว
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2 (ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)
Preparation for Co-operative Education
จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการเกษตรและชีวภาพ ในดาน
เจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางดานการเกษตรและชีวภาพตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดาน
การเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-อ)
AGSC4804 สหกิจศึกษา
6 (ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง)
Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
ระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานดานการเกษตรและชีวภาพ ในสถานประกอบการขนาดตางๆ
อยางมีระบบ โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการที่ให
ความรวมมือโดยลักษณะการทํางานเต็มเวลา ระยะเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-2-1)
Seminar in Agriculture
การรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีและปญหาที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรและชีวภาพดวยวิธีการตางๆ
รวมถึงการศึกษาภาคสนาม การอภิปรายระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณและการนํา เสนอ
รายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ
AGSC4902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
3(0-6-3)
Special Problems in Agriculture
คนควา ทดลองและวิจัยงานทางการเกษตรที่มุงเนนดานการเกษตรและชีวภาพ ในระดับตางๆ
รวบรวมและอภิปรายผลสรุปผลและเสนอเปนรายงาน
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร
1(1-0-2)
Selected Topics in Agriculture
การศึกษากรณีศึกษา หัวขอหรือเรื่องตางๆ ที่นาสนใจทางการเกษตร
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวปก
3(2-3-4)
Poultry Production and Management
การผลิตสัตวปกเพื่อการคา การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวาง ผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ
การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจ
ฟารมสัตวปก กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลัก
ของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวปก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
ANSC2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว
3(2-3-4)
Animal Nutrition and Feeding
ระบบสรีรวิทยาของการยอยอาหารของสัตว การเปลี่ยนแปลงโภชนะ ภายหลังการยอย ความตอง
การโปรตีน พลังงาน แรธาตุ วิตามิน และสารเสริม หลักการและวิธีการใหอาหาร การคํานวณสูตร
อาหารสัตว การจัดการควบคุม การผลิตอาหารสัตวใหปลอดภัย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
3(2-3-4)
Animal Anatomy and Physiology
โครงสราง และหนาที่การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบกระดูกและขอตอ ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบปกคลุมรางกายและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบ
น้ําเหลือง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC2501 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม
3(2-3-4)
Farm Animal Disease and Animal Health Management
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและกําจัดโรคระบาดสัตวในปศุสัตว มาตรฐานฟารมสัตว
หลักการพยาบาลสัตว โรคที่สําคัญของสัตวปกสุกร และสัตวเคี้ยวเอื้อง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC2502 โรคและการการสุขาภิบาลสัตว
3(3-0-6)
Animal Diseases and Sanitation
โรคที่สําคัญของสัตว อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การปองกัน และการ
จัดการสุขาภิบาลสัตว
ANSC2503 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว
3(2-3-4)
Drugs and Usage in Livestock
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจนศาสตร เภสัชพลศาสตรของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา การ
เลือกใชยา การใหยาตามระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว รวมทั้งชีวภัณฑ เคมีภัณฑ และเวชภัณฑจาก
ธรรมชาติ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตว
3(3-0-6)
Laws and Regulations Relating to Livestock Production and Trading
ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา เชน การซื้อขาย เชา ทรัพยจํานอง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตวระหวางประเทศ
ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม
3(2-3-4)
Beef and Dairy Cattle Production and Management
การผลิตโคเนื้อ-นม การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การ
เลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจฟารมโค
เนื้อ-นม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของ
ระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตโคเนื้อ-นม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
3(2-3-4)
Swine Production and Management
การผลิตสุกรเพื่อการคา การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การ
เลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและจัดการธุรกิจฟารมสุกร
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบการวิ
เคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสุกร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง
3(2-3-4)
Selected Animal Production and Management
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวตามความสนใจ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ 
โรงเรือนและอุปกรณการใหอาหาร วิธีการเลี้ยงดู โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การจดสถิติและการ
ทําบัญชี ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว
3(2-3-4)
Animal Behavior and Restraint
พฤติกรรมสัตว อิทธิพลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมสัตว และประโยชนของ
พฤติกรรมสัตวที่แสดงออก หลักการควบคุมและการบังคับสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
ANSC3402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3(2-3-4)
Incubation and Hatchery Management
ปจจัยที่มีผลตอการมีเชื้อของไขฟก การพัฒนาการเจริญเติบโตภายในไขฟก การวางแผนและการ
จัดการสภาวะแวดลอมการฟกไข การสุขาภิบาลและการจัดการกําจัดเชื้อในโรงฟก แนวทางการใชระบบ
ประกันคุณภาพกับการฟกไขและการจัดการโรงฟก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3501 โรคสัตวสูคน
3(3-0-6)
Zoonosis
การจําแนกประเภทและชีพจักรของโรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคสัตวสูคนที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษย และกอใหเกิดปญหาสาธารณสุขมูลฐาน
ANSC3502 ภูมิคุมกันวิทยา
3(2-3-4)
Immunology
ศึกษากลไกและประเภทของภูมิคุมกัน แอนติบอดี คอมพลีเมนท การเกิดภูมิแพ ปฏิกิริยาทางซีรั่ม
วิทยา ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว
3(2-3-4)
Veterinary Epidemiology
นิยามและขอบเขตของระบาดวิทยา สิ่งที่ทําให เกิดโรค โฮสทและสิ่งแวดลอม หลักการปองกัน
และควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ความสัมพันธและความสัมพันธทางสาเหตุ การ
สืบสวนและการเฝาระวังโรคและสถิติทางระบาดวิทยา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding
วิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร
หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร การถายทอด
ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ การผสมในเครือญาติและสัมประสิทธิ์เลือดชิด หลักการปรับปรุง
พันธุสัตว หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุสัตว เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ
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หนวยกิต (ท-ป-อ)
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว
3(2-3-4)
Animal Reproductive Science and Artificial Insemination
กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ โรคและปญหาที่สําคัญในระบบสืบพันธุ การเปนสัด การ
ผสมพันธุ การคลอด การผสมเทียม การรีดน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การเจือจางและการเก็บรักษา
น้ําเชื้อ การยืนยันการผสมติด และการประเมินประสิทธิภาพการผสมเทียม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว
3(2-3-4)
Animal Waste and By-product Management
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียและผลพลอยไดจากฟารมเลี้ยงสัตว เชน มูล ซากสัตว
การจัดการของเสียและผลพลอยได การบําบัดและการนําไปใชประโยชน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC4301 วิทยาการพืชอาหารสัตว
3(2-3-4)
Forage Crop Science
ชนิด ประเภทและการเลือกใชพืชอาหารสัตว กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว การ
วางแผนดูแลรักษาพืชอาหารสัตว การจัดการถนอมพืชอาหารสัตว สารพิษและการปนเปอน ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน
APST1101 หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ หลักเบื้องตนของ ความนาจะเปน ตัวแปร
สุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม แบบปวสซอง และแบบปกติ การแจกแจงคาที่ไดจาก
ตัวอยาง หลักการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
General Biology
โครงสรางและการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตางๆของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ
การเจริญเติบโตของตัวออน การจําแนกสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม
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หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
BIOL2101 พฤกษศาสตร
3(2-3-4)
Botany
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL1102 หลักชีววิทยา
หรือ BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ
การจําแนก การใชประโยชน การรวบรวมและเก็บตัวอยางพืช
BIOL2102 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Physiology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2101 พฤกษศาสตร
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงสภาพของพืช
น้ํา แรธาตุ แสงและฮอรโมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะหดวยแสง การหายใจ
การขนสง การคายน้ํา กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
BIOL2401 พันธุศาสตร
3(3-0-6)
Genetics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1101ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL1102 หลักชีววิทยา
พื้นฐานทางพันธุศาสตร เซลลและออรแกเนลที่เกีย่ วของกับพันธุศาสตร การถายทอดพันธุกรรม
ระหวางไมโทซิสและไมโอซีส กฎเมนเดล ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ สารพันธุกรรม การจําลอง
และการซอมแซมดีเอ็นเอ การสังเคราะหโปรตีน การทํางานและการควบคุมการแสดงออกของจีน การกลาย
ระดับจีนและโครโมโซม การกําหนดเพศ การถายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตรเชิงปริมาณและ
คุณภาพ พันธุศาสตรประชากร พันธุวิศวกรรม และพันธุศาสตรที่คนพบใหม
BIOL2301 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1101ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL1102 หลักชีววิทยา
หรือ BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา เปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนกประเภทสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับอาหาร น้ํา อากาศ
การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอ และภูมิตานทาน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
BIOL2302 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาจุลชีววิทยา
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ โครงสรางเบื้องตน จลนพลศาสตร สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ
สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ไฟฟาเคมี
CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Organic Chemistry
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สเทอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเรียกชื่อ
สมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบแอโรมาติก และ
สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตางๆ เชน แฮไลด แอลกอฮอร อีเทอร แอลดีไฮด คีโทน
กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ เอมีน สารโมเลกุลใหญ เชนโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติ หนาที่ และบทบาทของเซลล และองคประกอบของ
เซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิปด วิตามิน ฮอรโมน การยอยและ
การดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
COSC3602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
Information Technology for Agritourism
องคประกอบ ความสําคัญ และแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
แหลงและวิธีการสืบคนขอมูล การรวบรวม การประมวล การวิเคราะห การนําเสนอ และการจัดระบบ
ขอมูลเพื่อทองเที่ยวเชิงเกษตร
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-4)
Pinciples of Agricultural Product Preservation and Processing
ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยตางๆ
ที่ใหผลิตผลการเกิดเสียหาย การควบคุมและปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิ คและวิธีการแปรรูป
อาหาร ประเภทตางๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
คณะเกษตรและชีวภาพ
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หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน การ
แนะนําตัว การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ การกลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูล
เกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน เนนการฟง การพูด เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน
และขอความสั้น ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร โดยใชศัพท
และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปรายโตตอบ การนําเสนอ การอานขอความที่
ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยคระดับซับซอน เขียนขอความ
ตั้งแตสองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน
การอานเอกสาร
ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่
เกี่ยวของ การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรียมตัวสัมภาษณและการติดตามผลการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย
ความสําคัญของสารสนเทศ
แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควาภายใน
สถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่ นๆ วิธีการสืบคนฐานขอมูลตางๆ การรวบรวมสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร และความงดงามของศาสตรทางดนตรี นาฏศิลปและศิลปะทั้ง
ไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทางความงาม สามารถวิเคราะห คุณคาทาง
สุนทรียศิลป โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา อันเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม สามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน องคประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่สงผลตอ
พฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมินตนเองเพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางบุคลิกภาพ มนุษย
สัมพันธในการทํางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสรางเสริมชีวิตใหมีความสุข
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย โลกทัศน ชีวทัศน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม การใชเหตุผลอยางสรางสรรค เพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีสันติสุข และสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุนเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

คณะเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

48
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หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย การ
ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกาย
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเลนกีฬา
และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความตองการของ
ผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ใหสามารถนําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม
และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใชงานโปรแกรม
ระบบ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา
การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพโดยเคารพ
ในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หนวยกิต (ท-ป-อ)
GESC1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสัมพันธของ
สุขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและ
เหมาะสม ความสําคัญของพลังงานตอโลกและชีวิต ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การสงเสริม
สุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตางๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resource and Environmaent for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอทรัพยากรทางดานกายภาพ ชีวภาพ และการดํารงชีวิตของมนุษยการ
มีสวนรวมในการจัดการฟนฟู สงเสริม บํารุงรักษา คุม ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต
บทบาทและผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอวิถีชีวิต เทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย รูปแบบการคิด กระบวนการคิดทางคณิตศาสตรและการ
ใหเหตุ การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร การเปรียบเทียบหนวยวัด อัตราการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการตัดสินใจ การ
คาดการณ และการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-อ)
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษ
ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
ปลูกฝงแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อรักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษยและสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และระบบเมือง
การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตระบอบประชาธิปไตยเนนหลักสิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาคและหนาที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะหสถานการณความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคมโลก
และมีผลกระทบตอสังคมไทย เพื่อใหรูจัก เขาใจ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพและมีความ
เขาใจในโลกปจจุบันและอนาคตไดอยางมีสํานึกและความรับผิดชอบตอความเปนสังคมพลเมือง (Civil
society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกตอไป
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่พึงทราบ ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และประเทศ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
เห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่เปนกติกาของสังคม
และปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Applications
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะหสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหวิวัฒนาการของ
สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเนนใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มี
ตอระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพีย ง และวิธีการนําไปประยุกตใชกับ
เศรษฐกิจและสังคมไทย
เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน
นอกจากนี้การศึกษายัง
ครอบคลุมถึงการวิเคราะหผลสัมฤทธิก์ รณีศึกษา (Case Studies) ตางๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหมไปใชกับเหตุการณจริง
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสรางของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแกการจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหารสํานักงาน การ
บริหารการผลิต ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารธุรกิจประเภทตางๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
ศึกษาปญหาและประโยชนที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณนักธุรกิจเพื่อสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใช ในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา
สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบ
จากหัวขอตอไปนี้ เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน
MNGT2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Farm and Agribusiness Management
หลักการบริหารจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร ปจจัยการผลิต การวางแผนการผลิต การคาดการณ
ตลาด การซื้อขายตลาดลวงหนา ลักษณะของธุรกิจเกษตร การสรางเครือขายธุรกิจ กลไกการตลาดเกษตร
แหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรที่สําคัญ
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รหัสวิชา
MRKT3301

PHYS1301

PLSC2101

PLSC2102

PLSC2103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-อ)
การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Sale and Advertising in Tourism
ระบบงานในสํานักงานขาย การขายประเภทตางๆ เชน การขายตรง การขายทางโทรศัพท การ
ขายภายในสํานักงาน การขายนอกสถานที่ การโฆษณา การติดตอทางไปรษณีย การกระจายเสียง การ
ประชาสัมพันธสวนแบงการตลาด ดานธุรกิจ ตัวแทนการทองเที่ยว การวางแผนการประชุมและ
การตลาด
ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
Introduction to Physics
การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร จลนพลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัม
พลังงานกล คลื่น สถิตศาสตรของของไหลและการประยุกตใช ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎี
พื้นฐานทางไฟฟา กัมมันตภาพรังสี
มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Product Standards, Laws and Regulations
มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร มาตรฐานและการรับรองผลิตผลทางการเกษตร
ของไทยและตางประเทศ ระเบียบ ขั้นตอนการสงออกและนําเขาผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษา
เกี่ยวกับมาตรการกีดกันสินคาเกษตรทางการเกษตร
งานชางเกษตรเบื้องตน
3(2-3-4)
Basic Farm Mechanics
ศึกษาพื้นฐานงานชางที่มีความจําเปนตองใชในฟารม ไดแก ชางไม ชางปูน ชางไฟ ชางประปา
ฯลฯ การใชเครื่องมือชาง การบํารุงดูแลรักษา และความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน
การผลิตเห็ด
3(2-3-4)
Mushroom Production
ลักษณะทางชีววิทยาและประเภทของเห็ด คุณคาทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา เห็ดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด วัสดุเพาะ วิธีการ
เพาะเลี้ยงเห็ด ศัตรูเห็ด ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4)
Plant Taxonomy
หลักและวิธีการปฏิบัติในการจัดหมวดหมูพืช
เนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพททาง
อนุกรมวิธานพืชการใชไดโคโตมัสคีย ในการระบุชนิดพืชและพืชวงศสําคัญของประเทศไทยและของ
โลก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC2201 การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-3-4)
Vegetable Production and Management
ประเภทของพืชผัก ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิ ธีปลูก การปองกันกําจัดศัตรูพืชและการ
ดูแลรักษา การวางแผนการผลิตและการตลาดพืชผัก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC2501 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Propagation
ชีววิทยาของการขยายพันธุพืช สภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช หลักการ
และเทคนิคการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการ
ขยายพันธุพืช ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Post-harvest Technology
สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่เกี่ยวของและการควบคุม การประเมิน
การสูญเสีย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การบรรจุ บรรจุภัณฑและหีบหอ การกระจาย
สินคาและการขนสง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3202 การผลิตพืชอินทรีย
3(2-3-4)
Organic Plant Production
ความสําคัญ หลักการผลิตพืชแบบอินทรีย พืชสําหรับใชบริโภค เชน พืชผัก ไมผลและพืชประดับ
มาตรฐานและขอกําหนดสําหรับเกษตรอินทรีย ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการผลิตพืชอินทรีย การใช
ธรรมชาติในการผลิต การตลาดและธุรกิจพืชอินทรีย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
PLSC3203 การปลูกพืชไรดิน
3(2-3-4)
Soilless Culture
เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกแบบไมใชดิน การจําแนกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ
ปลูก การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การจัดการโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและการขนสง ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน
PLSC3301 การออกแบบจัดสวน
3(2-3-4)
Landscape Design
ทฤษฎีและหลักการของการออกแบบ รูปแบบและประเภทการจัดสวน การวางองคประกอบการ
จัดสวน ประเภทของพืชที่ใชในการจัดสวน การเลือกใชวัสดุ ระบบน้ําและการจัดการ การจัดวางระบบ
ไฟฟา ระบบการเคลื่อนยายและขนสง การดูแลรักษา การประเมินราคา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
3(2-3-4)
Pest Management
ประเภทและการจําแนกศัตรูพืช เชน โรค แมลงและวัชพืช แนวทางการควบคุม รูปแบบการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช แนวทางการบูรณาการจัดการศัตรูพืชความปลอดภัยและผลกระทบของสารกําจัด
ศัตรูพืชตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Breeding
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร
หลักการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดลอม พันธุกรรมที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงพันธุพืช การอนุรักษพันธุกรรมพืช การปรับปรุงพันธุพืชรูปแบบตางๆ
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพืช ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
3(2-3-4)
Plant Tissue Culture and Biotechnology
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสวนตางๆ เชน การ
เพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณูโพรโตพลาสตและยายปลูก การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุกรรมพืช ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิ ต (ท-ป-อ)
PLSC4101 พรรณไมน้ําและการเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-4)
Aquatic Plant and Ornamental Fish
ชีววิทยาของปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา คุณภาพน้ํา ชนิดปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา เทคนิค
การจัดตูปลาและตูพรรณไมน้ํา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC4201 การผลิตไมผล
3(2-3-4)
Fruit Crop Production
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไมผล การจําแนกประเภทของไมผล ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตไมผล การ
วางแผนการผลิตไมผล การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไมผลนอกฤดู การ
เก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการสงเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน
PLSC4202 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม
3(2-3-4)
Plant Production under Controlled Conditions
ปจจัยที่เกี่ยวของทางสรีรวิทยาที่มีตอการเจริญเติบโตของพืช
หลักการผลิ ตพืชภายใตสภาวะ
ควบคุม การควบคุมขนาดและรูปทรงของตนพืช การบังคับการออกดอกและติดผล การดูแลรักษา
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนง
ทาง
ชือ่ -นามสกุล
วิชาการ
ผศ.
นางสุเมธี
กิตติพงศไพศาล
ผศ.

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

นายโกเมนทร
บุญเจือ
นายชินกร
จิรขจรจริตกุล
นางสาวสัณฐิตา
ตังคจิวางกูร
นายศิรส
ทองเชื้อ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปที่จบ

วท.ม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2531

วท.บ.
วท.ม.

สงเสริมและนิเทศ
ศาสตรเกษตร
สัตเกษตร
วศาสตร
การจัดการสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วท.บ.

ประมง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ

2526
2542
2535

วท.ม.

เกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.บ.

เกษตรศาสตร

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

วท.ม.

เกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.บ.

วิทยาศาสตรเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศศ.ม.

ธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.บ.

เกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Munich University of Technology

นางสาวกัลยกร
วงศรักษ

วท.บ

สัตวศาสตร
มหาวิเกษตรศาสตร
ทยาลัยเชียงใหม

นายวิทูร ภูระหงษ

M.Sc.

มหาวิทยาลัยเชีSciences
ยงใหม
Horticultural

International Horticultural Sciences
Master

8.

อาจารย

น.สพ.ภูริทัต
ยอดเพ็ชร

อาจารย

นางสาวแวววรี
บุญเทียม

คณะเกษตรและชีวภาพ

The University of Bologna

DiplomIngenieur

Horticultural Sciences

University of Natural Resources
and Applied Life Sciences

2553

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.บ.

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สพ.บ.

สัตวแพทยศาสตร
มหาวิ
วิชาชีทพยาลั
ครูย
เทคโนโลยีมหานคร
เกษตรศาสตร
มหาวิเกษตรศาสตร
ทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2551
2550
2550
2544
2540
2553
2550

ป.บัณฑิต
วท.บ

9.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2552
2544
2552
2550
2551
2549
2548
2543
2553
2553

วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาระการสอน
ชม. ตอ
สัปดาห
20

20

20
20
20
20
15

20

15
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
1.

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
รศ.
นางนาฏสุดา เชมนะสิริ

2.

ผศ.

3.

ผศ.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

คณะเกษตรและชีวภาพ

น.สพ.สุรพล พหลภาคย

นางสุเมธี กิตติพงศไพศาล

นายโกเมนทร บุญเจือ
นายชินกร จิรขจรจริตกุล
นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร
นายศิรส ทองเชื้อ
นางสาวกัลยกร วงศรักษ
นายวิทูร ภูระหงษ

ภาระการสอน ชม.
ตอสัปดาห
20

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Dev.Com.

วท.ม.
วท.บ.

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

กศ.ด.

วิทยาศาสตรศึกษา

ส.ม.

การบริหารสาธารณสุขทั่วไป

สพ.บ.

สัตวแพทยศาสตร

วท.ม.

20

วท.บ.

สงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร
สัตวศาสตร

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดลอม

20

วท.บ.

ประมง

วท.ม.

เกษตรศาสตร

วท.บ.

เกษตรศาสตร

วท.ม.

เกษตรศาสตร

วท.บ.

วิทยาศาสตรเกษตร

ศศ.ม.

ธุรกิจการเกษตร

วท.บ.

เกษตรศาสตร

วท.ม

15

วท.บ

สัตวศาสตร
มหาวิเกษตรศาสตร
ทยาลัยเชียงใหม

M.Sc.

มหาวิทยาลัยเชีSciences
ยงใหม
Horticultural

15

International
Master

Horticultural Sciences

DiplomIngenieur
ป.บัณฑิต

Horticultural Sciences

วท.บ.

ชีววิทยา

20

20
20
20

วิชาชีพครู
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ลําดับที่

ตําแหนง
ทางวิชาการ

8.

อาจารย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

น.สพ.ภูริทัต ยอดเพ็ชร

สพ.บ.

สัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัวิยเทคโนโลยี
ชาชีพครู มหานคร

ป.บัณฑิต
วท.บ
9.
10.

11.

อาจารย
อาจารย

อาจารย

คณะเกษตรและชีวภาพ

นางสาวแวววรี บุญเทียม
นายปญญา ไวยบุญญา

นายอํานาจ ภักดีโต

วท.ม.

เกษตรศาสตร
มหาวิเกษตรศาสตร
ทยาลัยเชียงใหม

วท.บ.

ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

M.Sc.

Applied Ecology-European programme

European Master

Applied Ecology

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

วท.บ.

ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

ชีววิทยา

ภาระการสอน
ชม. ตอ
สัปดาห
20

15
15

5
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรไดกําหนด
รายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาชีพ แตในทางปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษา
ทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
สหกิจศึกษาจึงอนุญาตใหเรียนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ และใหตระหนักและมีความเขาใจ
ในหลักการ การปฏิบัติการ ที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพในอนาคต
2) รูจักการบูรณาการความรูเกษตรศาสตรมาใชเพื่อนําไปแกปญหาตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
3) เสริมสรางมนุษยสัมพันธ โดยมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได
4) มีความอดทน อดกลั้นตอการทํางาน และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มกําลังและความสามารถ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชนแกตนเองและสวนรวม
5) เครงครัดตอระเบียบวินัยมีความ ตรงเวลา เขาใจและเคารพตอวัฒนธรรมขององคกร
และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
6) มีความกลาในการแสดงออกความคิดเห็นที่เปนประโยชน และนําความคิดสรางสรรค
ไปใชไดเพื่อชวยในการพัฒนาองคกรที่ไดไปฝกประสบการณวิชาชีพ
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 16 สัปดาห
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําปญหาพิเศษทางดานเกษตรศาสตร ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
สาขาพืชศาสตร สัตวศาสตร หรือ สงเสริมธุรกิจเกษตร โดยทั้งนี้ใหอยูบนพื้นฐานตามความตองการ
ของชุมชน จากการใชความรูพื้นฐานหรือประยุกตเนื้อหาวิชาที่ไ ดเรียน การสรางองคความรู
ทางดานเกษตรศาสตร ความตองการวิจัยดานทางการเกษตรของประเทศ ตลอดจนแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทางดานการเกษตร โดยที่นักศึกษา 1 คนมีการทํางานภายใต
คําปรึกษาของประธานงานวิจัย 1 ทานและกรรมการ 2-3 ทาน หรืออาจเชิญผูทรงคุณวุฒิจากทั้ง
คณะเกษตรและชีวภาพ
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ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ก็ได โดยตองมีการเสนอโครงราง
งานวิจัยตอประธาน โดยอาจมีการเสนอขอทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือตอแหลงทุนภายนอก แลวแตสมควร โดยเมื่อแลวเสร็จงานวิจัยแลว ใหมีการสง
รายงานฉบับเต็มพรอมกับนําเสนอดวยวาจาตอคณะกรรมพิจารณาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
อยางเครงครัด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานหรืองานวิจัยทางเกษตรศาสตร ที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีแนว
สมมติฐานที่นํามาใชในการทําโครงงาน เพื่อใหเกิดประโยชนและเปนองคคามรูที่สามารถนําไปใช
ได โดยมีขอบเขตการทํางานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) นั ก ศึก ษามี ค วามรูค วามเขา ตอกระบวนการการวิ จัย และสามารถสร างงานวิ จัย ที่ มี
คุณภาพ
2) สามารถวิเคราะห แปรผลขอมูลและสรุปผลของการทําวิจัยไดอยางถูกตอง
3) ใช แหลง ข อมู ล ไดอย างถู ก ตอง และเป นประโยชน ตองานวิจัย โดยที่ส ามารถใช
แหลงขอมูลจากทั้งในและตางประเทศใหเกิดคุณคาสูงสุด
4) ตระหนักและเห็นคุณคาตองานวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาดานการเกษตร
5) มีความใฝรูและมุงที่จะใชวิธีการการวิจัยมาแกปญหาทางดานการเกษตร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ใหนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1-3 คนควาหางานวิจัยและมานําเสนอ ทั้งนี้เพื่อฝกใหนักศึกษา
ศึกษาแบบแผนงานวิจัยจากเอกสาร และมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย ในสาขาเพื่อพูดสัมมนา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู จ ากนั ก วิ จั ย เป ด โอกาสในนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1 -3 เข า ฟ ง การนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สอนเรื่องการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ อีกทั้งการคํานวณคา
ทางสถิติเพื่อใหเกิดความชํานาญแลวสามารถนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลได ตลอดจนการ
จัดเตรียมตัวอยางโครงงานใหไดศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การเขียนโครงรางงานวิจัย และกรอบแนวคิดการทําวิจัย ความสมบูรณของเนื้อหา และ
ความเอาใจใสตองานวิจัย การนําเสนอดวยวาจาเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัย อีกทั้งรายงานฉบับสมบูรณ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณลักษณะพิเศษ
1. แตงกายเหมาะสม วาจาสุภาพ แข็งแรง มีความ
ผูกพันตอทองถิ่น ภูมิใจในคุณคาของความเปน
ไทยและมีจิตสํานึกความเปนคนดีของสังคม
2. ใชภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา
3. มีจิตสํานึกตอสาธารณะ
4. มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนกลุม
5. มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

คณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
1. กวดขันระเบียบการแตงกาย
2. แสดงบทบาทสมมุติในหองเรียน ในแตละดาน
3. กรณีศึกษาบุคคลสําคัญตางๆ
จัดใหมีวิชาเลือกในภาษาตางๆ นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ
1. การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
2. การทําโครงงานกลุม
1. การสอดแทรกในวิชาเรียน
2. มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบกิจกรรมตางๆ
การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน
การคนควาขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยูเสมอ เปนตน
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1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานบุคลิกภาพ

2. ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

3. ดานทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

คณะเกษตรและชีวภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มี ก ารเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ อบรมเรื่ อ งการแต ง กาย และ
มารยาทที่ เ หมาะสมในสถานการต า งๆ รวมถึ ง การ
วางตัวที่ดีในสังคม
1. กําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองรวมกันทํางาน มี
การแบงหนาที่ มีหัวหนากลุมในการทํางานตลอดจนมี
การนําเสนองานเพื่อสรางภาวะผูนําใหแกนักศึกษาได
และเปนการฝกการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
2. จัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสให นักศึกษาหมุนเวียน
เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษา
มีความรับผิดชอบและมีภาวะผูนํา
3. เสริมสรางการมีวินัยในตนเองใหกับนักศึกษาโดย
การสรางกติกาในชั้นเรียน เชน การเขาเรียนตรงเวลา
การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
และ การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาสม่ําเสมอ
1. มี ก ารจั ดให วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร และ ชีวิตกับเทคโนโลยีเปนวิชาทั่วไป
2. มีการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
เกษตรศาสตร และหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
1. จัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ให
นักศึกษาหาความรู และสรางองคความรูดวยตนเอง
2. จัดอบรมการสืบคนขอมูลงานวิจัยทางเกษตรศาสตร
เพื่อเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักศึกษา
3. สรางเจตคติที่ดีในการเรียนเกษตรศาสตรเพื่อให
ผูเรียนเกิดความสนใจและคิดจะคนควาหาความรูดวย
ตนเองซึ่งอาจนํามาสูการเรียนรูตลอดชีวิต
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมและเปน
ประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดาน
คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อแสดงตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาดวย
1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ตระหนักและซาบซึ้งในคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติเปนนิสัยและ
ถายทอดแกผูอื่นได
2) มีความซื่อสัตยสุจริต สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมได
3) แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตอผูอื่น
อยางสม่ําเสมอ
4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเป นทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญได
5) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
6) มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและ
สังคม
7) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
8) มีความเขาใจในคานิยมที่แตกตางไปตามพลวัตสังคม
2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแตงกายใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการ
เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
คณะเกษตรและชีวภาพ
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4) ปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือการลอก
การบานของผูอื่น
5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
7) สอนโดยการอางอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณแตละวิชาชีพ
8) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
2) การประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) จํานวนผูกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
7) การทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
2.1.2 ดานความรู
1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใชในการดํารงชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู
ตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีองคความรูพื้นฐานทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบและเขาใจหลักการใน
การดํารงชีวิต
2) สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู และทักษะที่เหมาะสมในการ
แกไขปญหา
3) สามารถบูรณาการความรูในแตละศาสตรเขากันได
4) มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน และตระหนักถึง
งานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวกับการแกปญหา
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5) ตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ

2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
2) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
3) สอนใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
4) เปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับประสบการณการปฏิบัติงานจริง
3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและใหคะแนน
2) ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
3) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินดวยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.1.3 ทักษะทางปญญา
สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติไดอยางสอดคลองกับเนื้อหา
วิชาการสามารถบอกเลาดวยการวินิจฉัยอยางผูรู และสถานการณที่ขาดขอมูลขาวสารที่สมบูรณ
สามารถสังเคราะหและประยุกตใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ / สื่อตาง ๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผน
อยางเปนอิสระ
และดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ
โดย
ประยุกตใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1 ผลการเรียนรูทางดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมิน แนวคิดและหลักฐานใหมๆ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง
2) สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกไขไดอยาง
สร างสรรค โดยคํา นึ งถึ ง ความรู ทางภาคทฤษฎี ประสบการณท างภาคปฏิบั ติ และผลกระทบ
ทางการตัดสินใจ
3) สามารถใชทักษะความเขาใจเนื้อหาสาระในการแกไขปญหาไดอย างเหมาะสม
4) สามารถประยุกตใชความรู / นวัตกรรมจากศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาทักษะ
การทํางานและองคกรใหเกิดประสิทธิผล
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2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเรียนรูจากการแกปญหา (PBL)
2) การเรียนรูรายบุคคล (IS)
3) การเรียนรูจากการทํางาน (WBL)
4) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (RBL)
5) การอภิปรายกลุม
6) การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2) การสอบขอเขียน
3) การเขียนรายงาน
4) การสัมมนา
5) การวิเคราะห / วิจารณ
6) การแสดงความคิดเห็นในและหนาชั้นเรียน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเริ่มอยางสรางสรรคและจัดการแกไขขอโตแยงปญหาที่ยุงยากซับซอน มี
ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกั บผูอื่นอยางเต็มที่ แสดงออกซึ่ง
ทักษะการเปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
1 การเรี ยนรูด า นทั กษะความสั ม พั นธ ระหวา งตั ว บุค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของ
ตนไดอยางเหมาะสม
3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
4) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
5) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร
6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
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7) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) กําหนดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม
2) กํ า หนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ค น คว า หาข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ ห รื อ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่น
3) การเรียนรูโดยโครงการ (Project Base)
4) การเรียนรูเชิงบริการ
5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ
6) ศึกษาโดยใชกรณีศึกษา
3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4) ใชผลการประเมินจากการเรียนรูเชิงบริการ
5) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
2.1.5 ทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูฟง นําเสนอรายงานทั้งรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการจากสิ่งตีพิมพ / สื่อตางๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการประเมินผลอยางมีวิจารณญาณ โดยใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบปญหาไดอยางมี ประสิทธิภาพ
1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และการนําเสนอความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลเพื่อแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการฟง การพูด การอาน
และการเขียน
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4) สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณวัฒนธรรมและ
กลุมบุคคลที่แตกตางกันได
2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ
2) แกปญหาโจทยโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
3) ฝกใชสถิติประมวลผลขอมูลในการวิจัย
4) ใชตําราภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนการสอน
5) ฝกใหคนควาหาขอมูลจากระบบสารสนเทศ
6) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในรูปแบบตางๆ
7) บูรณาการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตางๆ ในทุกรายวิชาที่
สามารถทําได
8) ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในรูปแบบตางๆ
3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา
2) ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร
4) ผลการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตร
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรมเพื่อใชในการดํารงชีวิต โดยสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยาง
มีความสุขและรูจักการใชคุณธรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิต
และประกอบสัมมาชีพทาง
เกษตรศาสตร มีจิตสาธารณะในการชวยเหลือผูอื่นและสังคม อีกทั้งรูจักเอื้ออาทร เมตตาตอผูอื่นใน
ฐานะเปนเพื่อนมนุษย นักศึกหลักสูตรเกษตรศาสตร ควรที่จะมีคุณธรรมและจริยธรรมดังตอไปนี้
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจาการผลิตการเกษตร ตอประชาชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสรางความมีระเบียบวินัยใหกับนักศึกษา โดยมีการตรวจสอบความตรงตอเวลา
ในการเขาเรียนสงงาน และการทํากิจกรรมตางๆรวมถึงมีการตักเตือนและอบรมเมื่อนักศึกษาละเมิด
กติกาในชั้นเรียนและกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย มีการปลู กฝงและสรางเปนวัฒนธรรมองคกร
เรื่องความซื่อสัตย จัดใหมีบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับนักศึกษาที่ทุจริต อาจารยผูสอนในทุกรายวิชา
ตองสอดแทรกเรื่องการมีจิตสํานึกที่ดี การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเคารพสิทธิและ
ความเห็นของผูอื่น รวมถึงการมีจิตสาธารณะและการเปนคนดีของสังคม
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาโดยเนนความตรงตอเวลาในการเขา
เรียน สงงาน และการทํากิจกรรมตาง และ การปฏิบัติตนตามกติกาในชั้นเรียนและกฎระเบียบของ
ทางมหาวิทยาลัย
2) ประเมินจากความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาจากความรับผิดชอบ และคุณภาพ
ของงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานตางๆ เชน ความซื่อสัตย จิตสํานึก
ที่ดี การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเคารพสิทธิและความเห็นของผูอื่น
4) ประเมินความซื่อสัตยจากการทําทุจริตในการสอบ และงานอื่นๆ
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจหลักการและความสําคัญของเนื้อหาวิชา แนวคิด
ทฤษฏีวิธีการศึกษา วิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนการปฏิบัติ เพื่อสรางองคความรู ได
อยางลึกซึ้งและเขาใจอยางทองแท
โดยทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถนํา ความรูดังกลาวไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอประกอบอาชีพทางเกษตรศาสตรหรือวิชาชีพอื่นใด ไดเปนอยางดี
โดยนักศึกษาควรที่มีคุณสมบัติในดานความรูดังนี้
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1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คั ญในเนื้อหาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางเกษตร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการทางการเกษตร รวมทั้ง
การนําไปประยุกตใช
4) รูเ ขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการเกษตรอยางถองแท
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งใหเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
การเรียนการสอนมุงเนนสรางการสรางความรูความเขาใหกับนักศึกษาเพื่อเปน
พื้นฐานความคิด ในเรื่องตางๆ การนําเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อให
นักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ฝกฝนใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่ศึกษา นอกจากนี้ยังให
รูจักการทํางานวิจัยและฝกฝนการนําเสนองานทางวิชาการทางเกษตรศาสตร
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบเนื้อหา วิชาทฤษฎี โดยแบงการทดสอบยอย และทดสอบกลางภาค
และปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากการนําเสนอ
3) ประเมินจากผลงานวิจัยของนักศึกษา
4) ประเมินจากการศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน
5) การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั ก ศึ ก ษาควรมี ร ะบบความคิ ด และรู จั ก การพั ฒ นาทั ก ษะทางป ญ ญาควบ คู กั บ
คุณธรรมและจริยธรรม โดยนักศึกษาตองรูจักการคิดและพิจารณาอยางเปนเหตุเปนผล สามารถที่จะ
วิเคราะหและสังเคราะหความรูแลวนํามาแกไขปญหาทั้งทางเกษตรศาสตรและการดํารงชีวิต ทั้งนี้
นักศึกษาควรที่จะมีทักษะทางปญญาดังนี้
คณะเกษตรและชีวภาพ
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1)
2)
3)
4)

คิดอยางมีเหตุผล
สืบคน ตีความ และประเมินผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการเกษตรไดอยาง

เหมาะสม
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การเรียนการสอนในดานนี้จะเนนใหนักศึกษาสามารถที่คิดวิเคราะห วิพากษ
และวิจารณบทความและเอกสารทางดานเกษตรศาสตร
2) ใหนักศึกษาปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาวิชา ทั้งนี้ใหเห็นถึงสภาพปญหา
และสามารถพัฒนาศักยภาพในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ใชแบบทดสอบเพื่อประเมินผล
2) ประเมินจากการนําเสนอ
3) ประเมินจากผลงานวิจัยของนักศึกษา
4) ประเมินจากการศึกษาคนควาและการเขียนรายงาน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรมิไดมุงเนน แตความสามารถทางวิชาการเทานั้น
หากแตยังคงตองอาศัยทักษะการสื่อสาร การแกปญหา โดยทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาถายทอดความรูและ
สรางความเขาใจใหเกิดประโยชนกับผูอื่นและตนเอง
ตลอดจนใหนักศึกษาตระหนักรูและ
รับผิดชอบตอหนาที่การงานและสังคม นักศึกษาควรที่จะมีคุณสมบัติดังนี้
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาการอยางตอเนื่อง
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2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สอนใหนักศึกษารูจักความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย
2) ใหนักศึกษารูจักการทํางานเปนกลุมรวมกับผูอื่น โดยทั้งนี้เพื่อใหเกิดทักษะในการ
สื่อสารระหวางกันและใหตระหนักรูในการแกไขปญหารวมกัน และรูจักการแบงหนาที่ในการ
ทํางาน
3) ใชประเด็นหรือปญหาใหนักศึกษารวมอภิปราย และคนควาหาความรูเพื่อเติม
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยสังเกตภาวะ
การเปนผูนํา การรูจักการแกปญหา และการจัดการภายในกลุม
2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรายงานและการนําเสนองาน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูที่ศึกษาทางดานเกษตรศาสตรนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งในตองเขาใจ เรื่องการคํานวณ
และวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถอธิบายและแปรผลจากงานวิจัยของทั้งตนเองและผูอื่น อีก
ทั้งควรที่จะสามารถ รูจักการใชเทคโนโลยีที่ปจจุบันนับวามีความสําคัญมากในการสืบคนขอมูล
และสื่อสารกับบุคคลในสังคมภายนอก และทั้งภายในและตางประเทศไดอย างมีประสิทธิภาพ โดย
ที่นักศึกษาควรที่จะมีทักษะดังตอไปนี้
1) มีทักษะในการใชเทคนิคหรือการนําสารสนเทศ เปนเครื่องมือชวยสื บคนขอมูลและ
วิเคราะหที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางาน
2)สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา การวิเคราะหขอมูล โดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการดาน
การเกษตรและวิจัยอยางถูกตอง
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดอยา งเหมาะสม
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2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝกปฏิบัติใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห และแปรผลขอมูลไดอยางถูกตอง โดยใช
การตั้งปญหาหรือการใชขอมูลที่ไดจากการทดลองของนักศึก ษาเอง
2) ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหนักศึกษาใชคนควาหาขอมูล
3) การใชสื่อตางประเทศ บทความ เอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใหนักศึกษาคุนเคยและ
สามารถฝกฝนภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร อีกทั้งยังสามารถคนควาแหลงขอมูลภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีอยางกวางขวางได
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากบททดสอบ
2) การนําเสนองาน
3) งานที่มอบหมายใหทํา เชน การคนหาขอมูลเพื่อเขียนบทความ การเขียนรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่อสัตยสุจริต
2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3) มีวินัย รูหนาที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รูกาลเทศะ
4) เสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ
5) กตัญู มีจิตสํานึกรักทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6) สุภาพ ออนนอม
7) รูรักสามัคคี และมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
8) มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
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ดานความรู

1) มีความรูและประสบการณ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝรูในสถานการณตางๆ
2) มีความรูในหลักการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาของตน
3) มีความรูและประสบการณในการแกปญหาการทํางานได
ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคนควาหาความรูขอเท็จจริง และเขาถึงแหลงขอมูลที่ตองการ
2) สามารถใชขอมูลที่ไดจากการคนความาศึกษาปญหาและเสนอแนวทางแกไขได
อยางสรางสรรค
3) สามารถใชความรูจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชปฏิบตั ิในงานประจําและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําไดอยางเหมาะสม
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
2) มีภาวะผูนําในการทํางานของกลุม
3) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํา งานของกลุม
4) มีความรับผิดชอบตออาชีพมีน้ําใจและเสียสละ พรอมอุทิศ ตนทํางานเพื่อสวนรวม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตรอยางมีวิจารณญาณเพื่อนําไปประยุกตใ ชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
2) มีความรูและทักษะทางภาษาตางประเทศและสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูเพื่อ
นําไป ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
คณะเกษตรและชีวภาพ
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4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจาการผลิตทางการเกษตร ตอประชาชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ ําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางการเกษตร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการทางการเกษตร รวมทั้ง
การนําไปประยุกตใช
4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางการเกษตรอยางถองแท
5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อเล็งใหเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ดานทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีเหตุผล
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินผลทางการเกษตร เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการเกษตรไดอย าง
เหมาะสม
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
คณะเกษตรและชีวภาพ
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5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเทคนิคหรือการนําสารสนเทศ เปนเครื่องมือชวยสื บคนขอมูล
และวิเคราะหที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางาน
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา การวิเคราะหขอมูล โดยใชสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการ
ดานการเกษตรและวิจัยอยางถูกตอง
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลื อกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

คณะเกษตรและชีวภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

GESC1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร
ในชีวิตประจําวัน

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง ตัวเลขการสื่อสารและ
บุคคลและความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4
1
2
3



















































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร

GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

GEKR1101 ภาษาเกาหลี
เบื้องตนเพื่อการ
สื่อสาร

GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องตน
เพื่อการสื่อสาร

GECN1101 ภาษาจีนเบื้องตน
เพื่อการสื่อสาร

คณะเกษตรและชีวภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
GEJP1101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
เพื่อการสื่อสาร

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4



















































































































































































































GEVN1101 ภาษาเวียดนาม
เบื้องตนเพื่อการ
สื่อสาร

GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศส
เบื้องตนเพื่อการ
สื่อสาร

GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารขั้นสูง

GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพรอม
สําหรับการสมัคร
งาน

คณะเกษตรและชีวภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3









































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู

GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต

GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและ
การใชเหตุผล

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

















































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
GESO1102 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
GESO1103 กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกตใช

GESO1105 ธุรกิจสําหรับ
ชีวิตประจําวัน

GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

82

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4









































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
AGBE2201 เทคนิคการถายทอด
AGBE2301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
AGBE2501 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE2502 การบริการในแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนา
ชุมชน
AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร
AGBE3401 การวางแผนและการ
ประเมินโครงการ
AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยว
เชิงเกษตร

คณะเกษตรและชีวภาพ

2.ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1

2
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1
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4

1

2

3

4

5

6

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4





















































































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
AGBE3502 การพัฒนาและการจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE3503 การวางแผนและจัดนําเที่ยว ในแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
AGSC1201 ปฐพีวิทยา
AGSC1401 หลักการผลิตพืช
AGSC1402 หลักการผลิตสัตว
AGSC1501 หลักการสงเสริมการเกษตร
AGSC2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริ
AGSC3101 เกษตรยั่งยืน
AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การเกษตร
AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การเกษตร
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
AGSC4804 สหกิจศึกษา
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร
AGSC4902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวปก
ANSC2301โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ANSC2501 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวใน
ฟารม
ANSC2502 โรคและการสุขาภิบาลสัตว
ANSC2503 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การผลิตและการคาปศุสัตว
ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
ANSC3203 การผลิตและจัดการสัตวเฉพาะอยาง
ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับ
สัตว
ANSC3402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
ANSC3501 โรคสัตวสูคน
ANSC3502 ภูมิคุมกันวิทยา
ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู

ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียม
สัตว
ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยได
จากสัตว
ANSC4301 วิทยาการพืชอาหารสัตว
COSC3602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู

FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
MKRT3301 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว
PLSC2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมาย
สินคาเกษตร
PLSC2102 งานชางเกษตรเบื้องตน
PLSC2103 การผลิตเห็ด
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช
PLSC2201 การผลิตและการจัดการพืชผัก
PLSC2501 ขยายพันธุพืช
PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
PLSC3202 การผลิตพืชอินทรีย

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4



























































































































































































































































































































































































































































































































มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

88

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ ( ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู

PLSC3203 การปลูกพืชไรดิน
PLSC3301 การออกแบบจัดสวน
PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช
PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
PLSC4101 พรรณไมน้ําและการเลี้ยงปลาสวยงาม
PLSC4201 การผลิตไมผล
PLSC4202 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม

คณะเกษตรและชีวภาพ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินจากภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน
ในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ขอสอบโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบประจําสาขาวิชา
การทวนสอบหลักสูตรสามารถทําได
โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตภายหลังจากการสําเร็จการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพโดยทั้งนี้ตองมีการทําวิจัยเพื่อติดตามผลจากภาคสวนๆ เพื่อนําผลของการวิจัยสํารวจ
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยและเปนไปตามความตองการของภาค
สวนตางๆ การทําวิจัยยังชวยในการสะทอนความคิดเห็นจากทั้งตั วบัณฑิตเอง และสวนของสังคมที่
มีความเกี่ยวของ ซึ่งงานวิจัยสํารวจตองมีความครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้
1) การประเมินจากตัวบัณฑิต เพื่อสะทอนเรื่องความรู การพัฒนาตามหลักสูตรหรือ
การฝกประสบการณภายในและนอกมหาวิทยาลัยนั้น มีความเพียงพอตอการประกอบอาชีพหรือ
อาจมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรอยางไร โดยที่ตองมีการสํารวจความคิดของบัณฑิต
ทุก 1 ป เพื่อติดตามและประเมินผล
2) การประเมินจากผูประกอบการเพื่อสํารวจความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิต และรับฟง
ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอควรปรับปรุงเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
3) การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟงแนวความคิดใน
เรื่องคุณสมบัติของการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ตลอดจนขอเสนอแนะที่มีตอหลักสูตรที่ใช
คณะเกษตรและชีวภาพ
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4) การประเมินจากความกาวหนาของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ ทั้ง การไดเลื่อน
ตําแหนงหนาที่การงาน และรางวัลที่ไดรับจากการทํางาน
5) ประเมินจากโอกาสในการศึกษาตอ หรือจากสถานศึกษาที่บัณฑิตกําลังศึกษาตอ
ตอความพึงพอใจของสถานศึกษา หรืออาจารยจากสถาบันนั้นๆ เพื่อชี้ใหเห็นถึงวาบัณฑิตสามารถที่
จะศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาไดดีหรือไมอยางไร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษามีสิทธิไดรับการอนุมัติปริญญาบัตรตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้
1) มีความประพฤติดี
2) เรียนครบหนวยกิตและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
4) ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
5) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆกับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การจัดเตรียมความพรอมใหกับอาจารยที่ไดรับเขามาในหลักสูตร มีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การทํางานและการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณสมบัติใหเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยอาจารย
ใหมตองไดการอบรมและพัฒนาเพื่อใหมีการทํางานที่สอดคลองกัน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาดังนี้
1) จัดการอบรมอาจารยใหมใหทราบถึงแนวนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย และคณะ
ตลอดจนหลักสูตรเพื่อใหเกิดความเขาใจแลวสามารถพัฒนาการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) สงเสริมอาจารยใหมใหเพิ่มพูนความรู ประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษา
ตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเกษตรศาสตร
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพทั้ง
วารสารในและตางประเทศ
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ
7) จัดการบริการในเรื่องการเขาถึงแหลงขอมูลและแหลงทุนเพื่อใหเกิ ดความสะดวกในการ
ทํางานวิจัย
8) จัดนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อชวยแนะนําใหคําปรึกษากับอาจารยใหมในเรื่องของงานวิจัยและ
เรื่องอื่นๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย รองคณบดีฝาย
วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ดูแล และใหคําแนะนําใน
การกําหนดนโยบายการบริหารใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่วางแผนจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะผูบริหารและ
อาจารย โดยคอยติดตามและรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
เปาหมาย
1. มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให
ทั น สมั ย เพื่ อ ให อ าจารย แ ละ
นั ก ศึ ก ษาสามารถเป น ผู นํ า การ
สรางองคความรูใหมการวิจัยทาง
การเกษตร
2. มีการกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝ รู โดยจั ดการเรี ยนการ
สอนเพื่ อพัฒนาองคความรูทาง
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3. ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลั ก สู ต รให ไ ด ม าตรฐานอย า ง
สม่ําเสมอ

การดําเนินงาน
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ ง
มาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตร ทั้งใน
ระดั บ ชาติ ระดั บ สากลหากมี ก าร
กําหนดและความตองการของสถาน
ประกอบการ
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ทุกๆ 3 ป

การประเมินผล
1. เนื้ อ หาหลั ก สู ต รที่ นํ า มาใช
สามารถอ า งอิ ง กั บ มาตรฐานซึ่ ง
กํ า หนดไว โ ดยองค ก รวิ ช าชี พ ทาง
การเกษตร ให ทั น สมั ย และมี ก าร
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
2. จํ า นวนของรายวิ ช ามี ทั้ ง ภาค
ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ บ ท ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ใ ห
นักศึกษาไดคนควาหาความรูใหม
ดวยตัวเอง
3. จํ า นวนและรายชื่ อ คณาจารย
ประจํ า ประวั ติ ก ารทํ า งาน และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และการ
ฝกอบรม

3. จัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ต า ง ๆ ใ ห มี ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ
ปฏิบัติการ หรือจัดกิจกรรมการเรียน
เพื่อใหนักศึกษาสนใจศึกษาหาความรู
ด ว ยตั ว เอง เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในสาย
วิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
4. มีร ะบบประเมิ นมาตรฐาน 4. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทํ า 4. ใหสายสนับสนุนการเรียนรู และ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
กิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษา เชน บันทึกกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนการ
ผูชวยสอน ผูชว ยวิจัย เพื่ อกระตุนให เรียนรู การเรียนของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล วิ ช าการใน
วิชาชีพจากฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ โดย
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
คณะเกษตรและชีวภาพ
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เปาหมาย

การดําเนินงาน
5. กําหนดใหคณาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ไมต่ํา กวาระดับปริญญาโท และหรื อ
เ ป น ผู มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร ส อ น
นอกจากนี้ จํ า นวนคณาจารย ต อ งไม
น อ ยกว า เกณฑ ม าตรฐานที่ ห ลั ก สู ต ร
กําหนด
6. สนับสนุนใหคณาจารยประจําเปน
ผู นํ า ทางวิ ช าการ ผู เ ชี่ ย วชาญทาง
การเกษตร โดยการเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารทั้งใน และตางประเทศ
7. ส ง เสริ ม ให ค ณาจารย ป ระจํ า ไป
ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร หรื อ
วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตางประเทศ
8. มีระบบการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในเปน
ประจํ า ทุ ก ป และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภายนอกอยางนอยทุกๆ 4 ป

การประเมินผล
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของคณาจารย กิจกรรมที่สนับสนุน
การเรียนรูสําหรับนักศึกษา

6. มี ร ะบบการประเมิ น ผลโดย
คณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย
คณาจารยภายในคณะทุกๆ 2 ป
7. มี ร ะบบการประเมิ น ผลโดย
คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภายนอก เปนประจําทุกๆ 4 ป
8. มี ก ารประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดิน และเงินรายได เพื่อดําเนิน
โครงการพัฒนาคณาจารย และนักศึกษา
โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑใหเพียงพอ เพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมในแหลงทรัพยากรความรูดานตางๆ เชน หนังสือ ตําราเรียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการสืบคนขอมูลทางวิชาการ งานวิจัย ผานฐานขอมูลออนไลน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระบบการบริการหนังสือ และฐานขอมูลที่ชวย
ใหสามารถสืบคนแหลงขอมูลทั้งภายในและตางประเทศ นอกจากนี้ ทางคณะมีความพรอมดาน
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อุปกรณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในการรองรับการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตําราเรียนที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการแกอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผสู อนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้ อาจารยพิเศษที่เชิญสอนบางรายวิชาและบาง
หัวขอมีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศดําเนินการจัดซื้อหนังสือดวย ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อใหบริการหนังสือ
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ทางคณะยังจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอน เชน
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา
นอกจากนี้ ยังมีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ แปลงทดลอง
และฟารมเลี้ยงสัตวทดลอง
ทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการใชสื่อประกอบการสอนของ
อาจารย และประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดัง
แสดงในตาราง ตอไปนี้
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เปาหมาย
จัดใหมีความพรอมดาน
สถานที่ ไดแก หองเรียน
หองปฏิบัติการ ฟารม
เลี้ยงสัตวทดลอง
โรงพยาบาลสัตว แปลง
ทดลองสาธิตการปลูกไม
ดอกไมประดับ พืชไร
สถานฝกประสบการณ
วิชาชีพฐานขอมูลงาน
งานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศและสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการคนควาหา
ขอมูลทางวิชาการ
งานวิจัย ใหแกนักศึกษา
และคณาจารยเพื่อพัฒนา
ทักษะ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน
1. ใหหองสมุดคณะจัดบริการคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหมอี ปุ กรณเครื่องมือ
วิทยาศาสตรที่ทนั สมัย และมีนักวิทยาศาสตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานประจําเพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบตั ิการใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง
3. จัดเตรียมแปลงทดลองปลูกไมดอกไมประดับ พืชไร
เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชพื้นทีท่ ํางานทดลองไดอยาง
เพียงพอ
4. จัดเตรียมฟารมเลี้ยงสัตวทดลองและโรงพยาบาลสัตว
เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชพื้นทีท่ ํางานทดลอง และฝก
ประสบการณวิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย
5. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทีเ่ ปนที่
ยอมรับในการสงนักศึกษาเขารวมฝกประสบการณวิชาชีพ
สหกิจศึกษา โดยจัดทําสัญญาความรวมมือระหวางคณะกับ
หนวยงานนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

การประเมินผล
1. รวมรวมขอมูลและ
ทําสถิติการใช
เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณตอหัวของ
นักศึกษา และชั่วโมง
ใชงานหองปฏิบัติการ
2. จํานวนของ
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับบทปฏิบัติการ
3. ทําสถิติจํานวน
หนังสือสั่งซื้อทั้งตํารา
ภาษาไทยและ
ตางประเทศ การใช
บริการยืม - คืนตํารา
ซีดี วีดีโอ และ
คอมพิวเตอรเปนตน
4. ผลสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาตอ
การใชบริการสื่อตางๆ
ของคณะ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารยใหมจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาทางการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําสาขาวิชา
ประชุมรวมกันเพื่อ
วางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดย
จะเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนรวมประชุม
และปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร เพื่อใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยพิเศษตามคําแนะนําของคณะ โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ) และมีประสบการณทํางาน
ตรงจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณวุฒิตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะ
และมหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได
โดยคณาจารยประจําสาขาวิชาทุกคน
จะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา
และทุ กคนตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขาพบได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารอง
ขอดูรายละเอียดการประเมินผลของอาจารยผูสอนได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต และความตองการของตลาดแรงงานเปนประจําทุกป พรอมทั้งนําผลการวิจัย
มาปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ
1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.34 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
(10)จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12)ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(13)นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80
(14)บัณฑิตไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไม
ต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร กํ า หนดให ผู ส อนจั ด การเรี ย นการสอนตาม มคอ. 3
ของแตละรายวิชา และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน
โดยจะตองพิจารณาจากตัวผูเรียน และอาจารยผูสอนซึ่งจะตองประเมินผูเรียนในทุกหัวขอวามีความ
เขาใจในบทเรียนหรือไม อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้น
เรี ย น การอภิ ป รายโต ตอบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบคํ า ถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ นเรี ย น ซึ่ ง สามารถ
ประเมินในเบื้องตนได หากพบปญหาใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการ
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานกลยุทธการสอน สื่อการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงวัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑในการวัดผลและประเมินผล โดยทุก ทักษะ
ดังกลาวสามารถกระทําได ดังนี้
1. ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
2. ประเมินตนเองโดยอาจารยผูสอน
3. การประเมินจากผูทรงวุฒิภายนอก
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เปนการรวบรวมขอมูล ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและใน
แตละรายวิชา โดยสํารวจขอมูลจาก
1) นักศึกษาและบัณฑิต
2) ผูใชบัณฑิต
3) ผูทรงคุณวุฒิ
4) อาจารยผูสอน
5) กรรมการบริหารหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผานการประเมินจากหนวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิ ช าตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดั บ ปริ ญญาตรี จากคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะอยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลใน ขอ 2 ทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ
ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลา
ที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาเกษตรศาสตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 137-140 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135
หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาพลานามัย 2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 101104 หนวยกิต
- สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 106 - 109 หนวยกิต
สาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 104-107 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
2.1.1 สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
33 หนวยกิต
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
BIOL2101 พฤกษศาสตร
3(2-3-4)
BIOL2102 สรีรวิทยา
3(2-3-4)
BIOL2401 พันธุศาสตร
3(2-3-4)
BIOL2601 จุลชีววิทยา
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร
PHYS1301 ฟสิกสเบื้องตน
STAT1101 หลักสถิติ

เหตุผล

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวย
กิต
1.2 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาพลานามัย 2 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกน
สาขาเกษตรศาสตร 25 หนวยกิต
APST1101 หลักสถิติ
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
BIOL2301 จุลชีววิทยา
BIOL2302 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
BIOL2401 พันธุศาสตร
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร
PHYS1301 ฟสิกสเบื้องตน

ปรับลดจํานวนหนวยกิต ตามมติที่
ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝาย
วิชาการ ครั้งที่1/2554 โดยไมเกิน
135 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตไมเปลี่ยนแปลง

ปรับลดจํานวนหนวยกิตลงเหลือ
99 หนวยกิต เพื่อใหรายวิชามี
ความกระชับและสอดรับกับ
จํานวนหนวยกิตรวม

คงเหลือวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เปนวิชาแกน ปรับเปลี่ยนวิชา
3(3-0-6) ทางดานเกษตรเปนวิชาเฉพาะดาน
3(2-3-4) และวิชาเฉพาะทางแตละสาขาไป
3(3-0-6) เปนแขนงวิชาบังคับ คือ
1(0-3-0) BIOL2101พฤกษศาสตร เปนวิชา
บังคับของแขนงพืชศาสตร
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

2.1.2สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 30 หนวยกิต
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
3(3-0-6)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
คณะเกษตรและชีวภาพ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
BIOL2401 พันธุศาสตร
3(2-3-4)
BIOL2601 จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-3-4)
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร
3(3-0-6)
PHYS1301 ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
STAT1101 หลักสถิติ
3(3-0-6)
2.1.3 สาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 33 หนวยกิต
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
3(3-0-6)
AGSC1101 หลักการผลิตพืช
3(3-0-6)
AGSC1201 หลักการปฐพีวิทยา
3(3-0-6)
ANSC1101 หลักการผลิตสัตว
3(3-0-6)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-3-4)
FDST2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
3(3-0-6)
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร
3(3-0-6)
PHYS1301 ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
STAT1101 หลักสถิติ
3(3-0-6)
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 สาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 39
หนวยกิต
AGBE2402 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
3(3-0-6)
AGSC1102 การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง
3(2-3-4)
AGSC2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร
2(2-0-4)
AGSC2202 ดิน ปุยและน้ําเพื่อการผลิตพืช
3(2-3-4)
AGSC2301 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
AGSC2601 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง
3(3-0-6)
AGSC3101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อ
ชุมชนเมือง
3(3-0-6)
AGSC3102 การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
AGSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
3(2-3-4)
AGSC4304 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
คณะเกษตรและชีวภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาเกษตรศาสตร

เหตุผล

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
สาขาเกษตรศาสตร 31 หนวยกิต

-วิชาเฉพาะดานใชรหัสใหมเปน
AGSC (เอกสารหมายเลข 3 เรื่อง
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
3(3-0-6) การกําหนดรหัสวิชา)
AGSC1201 ปฐพีวิทยา
3(2-3-4) -ปรับวิชาเฉพาะดานของ 3
AGSC1401 หลักการผลิตพืช
3(2-3-4) สาขาวิชาใหคงเหลือเปนวิชา
AGSC1402 หลักการผลิตสัตว
3(3-0-6) เกษตรศาสตร ลดจํานวนหนวยกิต
เปน 31 หนวยกิต ปรับวิชาเฉพาะ
AGSC1501 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6) ดานของแตละสาขาวิชาไปเปน
AGSC2301 นิเวศวิทยาเกษตร
3(3-0-6) แขนงวิชาบังคับและแขนงวิชา
AGSC3101 เกษตรยั่งยืน
3(3-0-6) เลือก
AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6) - AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการ
เกษตร (รวมรายวิชา AGSC3101
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-2-1) ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและ
AGSC4902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
3(0-6-3) การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
ANSC3102
MNGT2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
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AGSC4901 สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชน
เมือง
1(0-3-3)
AGSC4902 ปญหาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อ
ชุมชนเมือง
3(1-6-3)
2.2.2 สาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 47 หนวยกิต
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดี่ยว
3(2-3-4)
ANSC2202 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม
3(2-3-4)
ANSC2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 3(2-3-4)
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1
3(2-3-4)
ANSC2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2
3(2-3-4)
ANSC2502 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม 3(2-3-4)
ANSC2503 โรคสัตวสูคน
2(2-0-4)
ANSC2504 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว
3(2-3-4)
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต
และการคาปศุสัตว
2(2-0-4)
ANSC3102 ระเบียบวิธีวิจัยทางผลิตและสุขภาพสัตว
3(3-0-6)
ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
ANSC3603 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว
3(3-0-6)
FDST3605 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4)
AGBE2103 การจัดการฟารม
3(3-0-6)
AGBE2206 หลักธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
ANSC4901 สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว 1(0-3-3)
ANSC4902 ปญหาพิเศษทางผลิตและสุขภาพสัตว 3(1-6-3)
2.2.3 สาขาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 48 หนวยกิต
AGBE1101 หลักการสงเสริมการเกษตร
AGBE2101 เทคนิคการถายทอด
AGBE2102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
AGBE3102 สถิตแิ ละระเบียบวิธีวิจัย
AGBE3301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
AGBE3302 การตลาดธุรกิจเกษตร
AGBE3401 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
AGBE4101 การวางแผนและการประเมินโครงการ

คณะเกษตรและชีวภาพ

เหตุผล
ระเบียบวิธีวิจัยทางผลิตและ
สุขภาพสัตว AGBE3102 สถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัย )
- AGSC4901 สัมมนาทางการ
เกษตร(รวมรายวิชา AGSC4901
สัมมนาทางการผลิตและการ
จัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
ANSC4901 สัมมนาทางผลิตและ
สุขภาพสัตว และ AGBE4901
สัมมนา)
- AGSC4902 ปญหาพิเศษทาง
การเกษตร(รวมรายวิชา ปญหา
พิเศษทางการผลิตและการจัดการ
พืชเพื่อชุมชนเมือง ปญหาพิเศษ
ทางผลิตและสุขภาพสัตว และ
AGBE4902 ปญหาพิเศษ)

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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COMM2201 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
3(2-3-4)
COSC3601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ
3(2-3-4)
COSC3603 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
ECON2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
ECON2102 เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
LAWS2401 กฎหมายธุรกิจ
2(2-0-4)
AGBE4901 สัมมนา
1(0-3-3)
AGBE4902 ปญหาพิเศษ
3(1-6-3)
2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 สาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
2.3.1.1 กลุมวิชาแขนงการผลิตพืช ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
บังคับ 15 หนวยกิต
AGSC2203 เทคโนโลยีเครื่องปลูก
3(2-3-4)
AGSC3304 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืช
3(2-3-4)
AGSC4302 การจัดการพืชในรม
3(3-0-6)
AGSC4303 การผลิตพืชอินทรีย
3(2-3-4)
AGSC4305 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม

3(2-3-4)

เลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
AGBE2601 การทองเที่ยวเชิงเกษตร

3(3-0-6)

เหตุผล

2.3 กลุมวิชาแขนง
2.3.1 แขนงวิชาพืชศาสตร 36 หนวยกิต
บังคับ 27 หนวยกิต
BIOL2101 พฤกษศาสตร
BIOL2102 สรีรวิทยาของพืช

-ยุบรวมแขนงวิชาการผลิตพืช
และ แขนงวิชาธุรกิจและการ
3(2-3-4) จัดการพืชเปนแขนงวิชา
3(2-3-4) พืชศาสตร
-เปลี่ยนรหัสใหมเปน PLSC
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-4) (เอกสารหมายเลข 3 เรื่องการ
PLSC2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร กําหนดรหัสวิชา)
3(3-0-6) - -เพิ่มจํานวนหนวยกิตและเปลี่ยน
PLSC2102 งานชางเกษตรเบื้องตน
3(2-3-4) รหัสของรายวิชา AGSC2101
PLSC2501 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4) มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมาย
PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4) สินคาเกษตร จากเดิม 2(2-0-4)
PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
3(2-3-4) เปน PLSC2101 จํานวน 3(3-0-6)
เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
-เพิ่มรายวิชาในแขนงวิชา (เลือก)
เลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช และ
AGSC2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
PLSC4201 การผลิตไมผล
3(3-0-6)
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร 1(1-0-2)

AGLS2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
AGSC2304 วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-3-4) FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
3(2-3-4)
AGSC2305 วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ
PLSC2103 การผลิตเห็ด
3(2-3-4)
3(2-3-4)
AGSC2306 วิทยาการผลิตและการจัดการไมกระถาง
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4)
3(2-3-4)
AGSC2307 วิทยาการผลิตเห็ด
3(2-3-4) PLSC2201 การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-3-4)
คณะเกษตรและชีวภาพ
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AGSC3103 พืชพรรณเพื่อการบําบัด
3(2-3-4) PLSC3202 การผลิตพืชอินทรีย
3(2-3-4)
AGSC3104 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
3(2-3-4) PLSC3203 การปลูกพืชไรดิน
3(2-3-4)
AGSC3105 พืชพรรณและคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(3-0-6) PLSC3301 การออกแบบจัดสวน
3(2-3-4)
AGSC3307 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม 3(2-3-4) PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืช
3(2-3-4)
AGSC3402 ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
PLSC4101 พรรณไมน้ําและการเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-4)
3(2-3-4)
AGSC3501 การออกแบบจัดสวน
3(2-3-4) PLSC4201 การผลิตไมผล
3(2-3-4)
AGSC3502 การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ
PLSC4202 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม 3(2-3-4)
3(2-3-4)
AGSC3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ
3(3-0-6)
AGSC3702 การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและ
นันทนาการ
3(3-0-6)
AGSC4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน
3(2-3-4)
AGSC4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมน้ํา
3(2-3-4)
FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-4)
FDST3604 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากพืช
3(2-3-4)
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษ
1(1-0-3)
2.3.1.2 กลุมวิชาแขนงธุรกิจและการจัดการพืช ไมนอยกวา 24
หนวยกิต
วิชาบังคับไมนอยกวา 15 หนวยกิต
AGBE2301 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
3(3-0-6)
AGBE2401 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3302 การตลาดธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3305 ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช
3(3-0-6)
AGBE3402 การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร
3(3-0-6)
เลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
AGBE2601 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGLS2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
AGSC2304 วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-3-4)
AGSC2305 วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ
3(2-3-4)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
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AGSC2306 วิทยาการผลิตและการจัดการไมกระถาง
3(2-3-4)
AGSC2307 วิทยาการผลิตเห็ด
3(2-3-4)
AGSC3103 พืชพรรณเพื่อการบําบัด
3(2-3-4)
AGSC3104 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
3(2-3-4)
AGSC3105 พืชพรรณเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
AGSC3303 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม 3(2-3-4)
AGSC3402 ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
3(2-3-4)
AGSC3501 การออกแบบจัดสวน
3(2-3-4)
AGSC3502 การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ
3(2-3-4)
AGSC3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ
3(3-0-6)
AGSC3702 การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬา
3(3-0-6)
AGSC4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน
3(2-3-4)
AGSC4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมน้ํา
3(2-3-4)
FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-4)
FDST3604 สุขศาสตรผลิตภัณทอาหารจากพืช
3(2-3-4)
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษ
1(1-0-3)
2.3.2 สาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว
2.3.2.1 กลุมวิชาแขนงผลิตสัตวปลอดภัย ไมนอยกวา 24
หนวยกิต
วิชาบังคับไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ANSC3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก3
3(2-3-4)
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
3(2-3-4)

2.3.2 แขนงวิชาสัตวศาสตร 36 หนวยกิต

วิชาบังคับ 27 หนวยกิต
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวปก 3(2-3-4)
ANSC2301 โภชนาศาสตรและการใหอาหารสัตว
3(2-3-4)
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ
3(2-3-4) ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3(2-3-4)
ANSC3204 การผลิตและการจัดการสัตวใหนม
3(2-3-4) ANSC2501 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม
3(2-3-4)
ANSC3301 วิทยาการอาหารสัตว
3(2-3-4) ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต
และการคาปศุสัตว
3(3-0-6)
ANSC3702 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว
ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม 3(2-3-4)
3(2-3-4)
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
3(2-3-4)
ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
คณะเกษตรและชีวภาพ

- ยุบรวมแขนงวิชาผลิตสัตว
ปลอดภัยและแขนงวิชาสุขภาพ
สัตวเปนแขนงวิชาสัตวศาสตร
- ANSC2401 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว (รวม
ANSC2401 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว 1 และ
ANSC2402 กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของสัตว 2 เพื่อให
เนื้อหาตอเนื่อง
- เพิ่มจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคา
ปศุสัตว จากเดิม 2(2-0-4) เปน
3(3-0-6) เพื่อให
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เลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ANSC2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว
3(2-3-4)
ANSC3205 การผลิตและการจัดการโค – กระบือเนื้อ
3(2-3-4)
ANSC3206 การผลิตและการจัดการโค – กระบือนม
3(2-3-4)
ANSC3207 การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3(2-3-4)
ANSC3208 การผลิตและการจัดการกระตาย
3(2-3-4)
ANSC3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง
ANSC3302 สารพิษในอาหารสัตว
ANSC3303 มาตรฐานอาหารสัตว
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

ANSC3703 มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตว
ANSC4201 การผลิตไขและการจัดการ

3(2-3-4)
3(2-3-4)

ANSC4301 โภชนศาสตรสัตวประยุกต

3(2-3-4)

ANSC4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว
3(2-3-4)
ANSC4401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว
3(2-3-4)
ANSC4402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3(2-3-4)
2.3.2.2 กลุม วิชาแขนงสุขภาพสัตว ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
วิชาบังคับไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ANSC3501 เชื้อโรคและการกอโรคในสัตว
3(3-0-6)
ANSC3502 โรคและการจัดการทางระบบสืบพันธุ 3(2-3-4)
ANSC3504 ภูมิคุมกันวิทยา
3(2-3-4)
ANSC3505 ระบาดวิทยาในสัตว
3(2-3-4)
ANSC3506 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก
2(2-0-4)
ANSC3507 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
2(2-0-4)
ANSC3508 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง 2(2-0-4)

คณะเกษตรและชีวภาพ
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CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
เลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร

เหตุผล

3(2-3-4) สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
- ANSC3201 การผลิตและการ
3(3-0-6) จัดการโคเนื้อ-นม
1(1-0-2) (รวมรายวิชา ANSC3205 การผลิต
และการจัดการโค – กระบือเนื้อ
ANSC2502 โรคและการสุขาภิบาลสัตว
3(3-0-6) ANSC3206 การผลิตและการ
จัดการโค – กระบือนม
ANSC2503 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว
3(3-2-4) ANSC3203 การผลิตและการ
จัดการสัตวใหเนื้อ ANSC3204
การผลิตและการจัดการสัตวให
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง
3(2-3-4) นม)
-เปลี่ยนจํานวนหนวยกิตของ
ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว
3(2-3-4) รายวิชา ANSC2503 โรคสัตวสู
ANSC3402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-4) คน จากเดิม 2(2-0-4) เปน
ANSC3501 โรคสัตวสูคน
3(3-0-6) 3(3-0-6)
รวมรายวิชา
ANSC3502 ภูมิคุมกันวิทยา
3(2-3-4)
ANSC3506 โรคและการ
สุขาภิบาลสัตวปก
ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว
3(2-3-4)
ANSC3507 โรคและการ
สุขาภิบาลสุกร 2(2-0-4) จากเดิม
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว
2(2-0-4) เปน ANSC 2501โรค
3(2-3-4)
และสุขาภิบาลสัตว 3(3-0-6)
ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว
3(2-3-4)
ANSC4301 วิทยาการพืชอาหารสัตว
3(2-3-4)
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วิชาเลือกไมนอยกวา6 หนวยกิต
ANSC3511 หลักการพยาบาลสัตว
3(2-3-4)
ANSC3512 เทคนิคปฏิบัตกิ ารทางสุขภาพสัตว
1(0-3-0)
ANSC3513 วัคซีนและการใชวัคซีนในสัตว
3(2-3-4)
ANSC4501 การเลี้ยงสัตวทดลอง
3(2-3-4)
ANSC4502 การดูแลสัตวเลี้ยง
3(2-3-4)
ANSC4503 การตัดแตงขนและสปาในสัตวเลี้ยง
3(2-3-4)
ANSC4601 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว
3(2-3-4)
ANSC4602 เทคนิคประยุกตทางภูมิคุมกันเพื่อการวินิจฉัยโรค
ในสัตว
3(2-3-4)
ANSC4603 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการวินิจฉัย
โรคในสัตว
3(2-3-4)
2.3.3 สาขาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
2.3.3.1 กลุมวิชาแขนงการผลิตสัตว ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ANSC2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว
3(2-0-6)
ANSC2501 โรคและการสุขาภิบาลสัตว
3(2-0-6)
ANSC3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก
3(2-3-4)
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
3(2-3-4)
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ
3(2-3-4)
ANSC3204 การผลิตและการจัดการสัตวใหนม
3(2-3-4)
ANSC3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง 3(2-3-4)
ANSC3703 การจัดการของเสียและผลพลอยได
3(2-3-4)
ANSC4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว
3(2-3-4)
2.3.3.2 กลุมวิชาแขนงการผลิตพืช ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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2.3.3 แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 36 หนวยกิต
บังคับ 27 หนวยกิต
ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
AGBE2201 เทคนิคการถายทอด
3(2-3-4)
AGBE2301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
AGBE2501 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3402 การจัดการการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
AGBE3401 การวางแผนและการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
วิชาเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต

เหตุผล

ยุบรวมแขนงวิชาการผลิตสัตว
แขนงวิชาการผลิตพืช แขนงวิชา
วิสาหกิจการเกษตรและแขนงวิชา
ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตรเปน
แขนงวิชาสงเสริมและธุรกิจ
เกษตร

AGLS3201 มาตรฐานและการรับรองผลิตผลการเกษตร
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร 3(3-0-6)
3(3-0-6)
AGSC2302 การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-3-4) AGBE2502 การบริการในแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGSC2303 การผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ
AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
3(3-0-6)
AGSC3301 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3(2-3-4) AGBE3502 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
AGSC3302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม
AGSC3303 การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร
AGSC3305 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
AGSC3306 การปลูกพืชไรดิน
AGSC3312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาเกษตรศาสตร
3(2-3-4) AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6)
3(2-3-4) AGBE3503 การวางแผนและการจัดนําเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
3(2-3-4) AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร 1(1-0-3)
3(2-3-4) COSC3602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิง
เกษตร
3(3-0-6)
3(2-3-4) MKRT3301 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

เหตุผล

AGSC3314 เกษตรธรรมชาติ
AGSC3315 หลักการไมผล
AGSC4301 การบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช
2.3.3.3 กลุมวิชาแขนงวิสาหกิจการเกษตร
AGBE3304 ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ
2(2-0-4)
AGBE3501 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2(2-0-4)
FDST2102 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
3(2-3-4)
FDST3212 ผลิตภัณฑขนมอบ
3(2-3-4)
FDST3213 ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
3(2-3-4)
FDST3214 ผลิตภัณฑผักและผลไม
3(2-3-4)
FDST3215 ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
3(2-3-4)
FDST3216 ผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร
3(2-3-4)
FDST4102 การออกแบบบรรจุผลิตภัณฑทางการเกษตร
3(2-3-4)
FDST4206 ผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช
3(2-3-4)
FDST4504 ผลิตภัณฑอาหารหมัก
3(2-3-4)
HOME2401 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไมใชอาหาร 3(2-3-4)
HOME3401 การประดิษฐเศษเหลือจากการเกษตร 3(2-3-4)
2.3.3.4 กลุมวิชาแขนงธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE2601 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE2602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร3(3-0-6)
AGBE3303 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3601 การบริการในแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตร 3(2-3-4)
AGBE3602 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE4601 การวางแผนและจัดนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร
3(2-3-4)
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
3(3-0-6)
คณะเกษตรและชีวภาพ
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COSC3602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิง
เกษตร
3(2-3-4)
MRKT3301 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว 3(3-0-6)
2.4 กลุมวิชาชีพ
2.4 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ/สห
กิจ ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
การเกษตร
2(90)
ไมนอยกวา 5-8 หนวยกิต
AGLS2801 การเพิ่มพูนทักษะดานเกษตรและชีวภาพ
AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
2(0-4-0)
5(350)
AGLS2802 การศึกษาดูงานดานการเกษตรและชีวภาพ
หรือ
1(0-2-0)
AGSC4801 การฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
5 (350 ชั่วโมง)
หรือ
AGSC4804 สหกิจศึกษา
6(600)
AGSC4805 สหกิจศึกษา
ไมนอยกวา 8 (600 ชั่วโมง)
สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว
ไมนอยกวา 5-8 หนวยกิต
AGLS2801 การเพิ่มพูนทักษะดานเกษตรและชีวภาพ
2(0-4-0)
AGLS2802 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ
1(0-2-0)
ANSC4801 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ไมนอยกวา
5(350 ชั่วโมง)
ANSC4805 สหกิจศึกษา
ไมนอยกวา8(600 ชั่วโมง)
สาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร ไมนอยกวา 5-8 หนวยกิต
AGLS2801การเพิ่มพูนทักษะดานเกษตรและชีวภาพ
2(0-4-0)
AGLS2802 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ
1(0-2-0)
AGBE4801 การฝกประสบการณวิชาชีพ
5 (350 ชั่วโมง)
AGBE4805 สหกิจศึกษา
8 (600 ชั่วโมง)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

คณะเกษตรและชีวภาพ
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-AGSC4802 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการเกษตร
(รวมรายวิชาAGSC4801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพทางการผลิต
และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
ANSC4801 การฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพ
สัตว และAGBE4801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพ)
- AGSC4804 สหกิจศึกษา (รวม
AGSC4805 สหกิจศึกษา
ANSC4805 สหกิจศึกษา และ
AGBE4805 สหกิจศึกษา)
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับนักศึกษาภาคปกติที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา
ที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มคี วามยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ง
คณะเกษตรและชีวภาพ
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เปนไปตามเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผเู รียนไดเรียนรูดวยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆ
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีสวนชวย
ประเมินความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของ
มหาวิทยาลัยและหรือวันเวลาอื่นใด ซึ่งเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก
วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทาคณะตัง้ แตสอง
สวนราชการขึ้นไป ตั้งอยูในเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรียนโดยสื่อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
รายวิชาใน หลักสูตร โดยผูเ รียนอาศัยวิธีเรียนจากชุดวิชาและสื่อตางๆ
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆ เปนสื่อกลางในการ
ถายทอดความรู
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอยางมีระบบ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอ ๔ ผูมีสิทธิเ์ ขาศึกษา คุณสมบัตแิ ละการสมัคร
๔.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
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๔.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) โดยจะตองเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือ
เทียบเทาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย
หรือตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามขอ ๔.๑ ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรับเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาจัด
การศึกษา แบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
๑๕ สัปดาห และอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวย
กิตมีสัดสวนเทียบเคียง ไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ
(Interdisciplinary System) โดยคณะหรือภาควิชาที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาใด ใหมีหนาที่อํานวย
การศึกษาและวิจัยในสาขาวิชานั้นๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรือภาควิชา
ตางๆ จะไมเปดสอนรายวิชาซ้ําซอนกัน
โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
และ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
และสําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
และสําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
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๖.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ป
การศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา
ขอ ๗ การลงทะเบียนเรียน
๗.๑ การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอ ยกวา ๙
หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียน
เรียนได ไมเกิน ๙ หนวยกิต
การลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่
กําหนด อาจทําไดหากมีเหตุผลและความจําเปน แตตอ งไดรับอนุมตั ิจากคณบดี หรือผูทคี่ ณบดี
มอบหมาย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
หนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไว ไมใชบังคับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชา
ตาม หลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ แตยังมีวชิ าที่สอบตก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง
เกณฑที่กําหนด หรือภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคการศึกษาสุดทายกอนที่จะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
๗.๒ ในการลงทะเบียนเรียน หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวา
ตอง เคยศึกษาวิชาใดมากอน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะตองเคยศึกษาและสอบไลไดวิชา
นั้นแลว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
๗.๓ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอ เนือ่ ง จะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได
๗.๔ การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาค
การศึกษา แตละภาค การลงทะเบียนลาชาจะกระทําไดไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติหรือ ไมเกิน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน และจะตองชําระ
คาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน โดยไดรับอนุมัติ
จากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา แตทั้งนี้ตอง
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ไมเกิน ๒๘ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาฤดูรอน โดยเสียคาปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน
จะตองขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพือ่ รักษาสถานภาพ
การเปนนักศึกษา หากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นจากทะเบียน
นักศึกษา
๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อตามขอ ๗.๖ กลับ
เขาเปนนักศึกษาใหมได ถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาที่ถูกถอนชือ่ นั้นเปน
ระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
รวมทัง้ คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา
อธิการบดีจะไมอนุมตั ิใหกลับเขาเปนนักศึกษาตามวรรคหนึ่ง
หากพนกําหนดเวลาสองปนับจากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียม
ตาง ๆ พรอมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนนั้นตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ตองไดรับความยินยอมจากอาจารยที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ใหยื่นหลักฐานการยินยอมนั้นตอมหาวิทยาลัย
๘.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวัน
เปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาค
ไมนอยกวา ๒ สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรือกอนกําหนดสอบปลายภาค
ไมนอยกวา ๑ สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน
การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิม่ รายวิชาจะไม
ปรากฏอักษร W (Withdraw) ในระเบียนผลการเรียน และจะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน แตถา
ถอนรายวิชา หลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะไดรบั อักษร W และจะไมไดรับเงิน
คาหนวยกิตคืน
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๘.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การเรียนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาและวิทยาเขตไดตามความ
เหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรียนการสอนอาจทําไดทั้งในเวลาราชการ และ
นอกเวลา ราชการ และอาจจัดการเรียนโดยสื่อประสมหรือระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันเปดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันเปดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอ น วันเปดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคการศึกษาที่แตกตางจากวรรค
หนึ่งก็ได แตตองเปนไปตามความเหมาะสมและความตองการของทองถิ่น และตองสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา
๙.๕ ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอน หรือกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาค
การศึกษา
๙.๖ รายวิชาใดที่เปดสอนมากกวา ๑ กลุม ในภาคเรียนเดียวกัน ให
อาจารย ผูสอนใชแนวการสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
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๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่เปดสอน อาจเรียบเรียงโดยอาจารยของ
มหาวิทยาลัย หรือผูเชีย่ วชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุม
หลักสูตร และระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ เพื่อใช
ประกอบ การเรียนการสอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอนใหมี
มาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมให
นักศึกษามีโอกาสศึกษา คนควาหาความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา ใหคณะ
แตงตัง้ คณะกรรมการทําหนาที่เปนผูดําเนินการกํากับ และควบคุมการฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจ-ศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๙.๑๑ คณะตองจัดอาจารยทปี่ รึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดาน
วิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และติดตามความกาวหนาในการเรียนของ
นักศึกษา
๙.๑๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ
และ ใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียน
๙.๑๓ ใหมีการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่
ไดศึกษาแลวในระดับเดียวกัน
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนในรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียน ในรายวิชา และตามขอกําหนดของแตละสาขาวิชา
ขอ ๑๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุก
รายวิชา ที่มีการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงาน
และหรือการสอบปฏิบัตแิ ละหรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน
โดยมีคะแนนเก็บระหวางรอยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทัง้ หมด หรือตามมติของสภา
วิชาการ
คณะเกษตรและชีวภาพ
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การวัดผลปลายภาคเรียน ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ โดยมี
คะแนนอยูระหวางรอยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทัง้ หมด หรือตามมติของสภาวิชาการ
ขอ ๑๑ ใหใชการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร เปน ๒
ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
ดีมาก (Very Good)
B
ดี (Good)
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
C
พอใช (Fair)
D+
ออน (Poor)
D
ออนมาก (Very Poor)
F
ตก (Fail)

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับ
คะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา “D”
นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F” ตองลงทะเบียนและเรียน
ใหมจนกวาจะสอบได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
หรือเลือกรายวิชาอื่นแทนได และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู จะตองไดคาระดับคะแนนไมต่ํา
กวา “C”
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(๒) ระบบไมมคี าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน

ความหมายของผลการเรียน

คารอยละ

PD
P
NP

ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
ผาน (Pass)
ไมผาน (No Pass)

๙๐-๑๐๐
๕๐-๘๙
๐-๔๙

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิม่
รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวา
จะผานการประเมิน
สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรบั อนุมตั ิใหถอน
รายวิชานั้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห รวมทั้งกรณีทนี่ ักศึกษาลา
พักการศึกษาหรือ ถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้ แลว และ
รายวิชาเลือกที่ไดรบั อนุมัตใิ หไปเรียนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่
นักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้นภาคเรียน โดยผ ูสอน
ตองสงคะแนนทีม่ ีอยูพ รอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน เพือ่ เปลี่ยนระดับ
คาคะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จ คณะกรรมการ
ประจําคณะ จะพิจารณาผลงานที่คางอยูเ ปนศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู
แลว ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา
FM (Final Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาทีน่ ักศึกษาขาด
สอบปลายภาค โดยผูสอนตองสงคะแนนทีม่ ีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค
จะตองสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียม
รายวิชาละ ๓๐๐บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย
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นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด หรือสมัครและชําระเงินแต
ไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนสวนที่
เหลืออยู เปนศูนย แลวประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู ตามเกณฑของอาจารยประจํา
วิชา และในการ ยื่นคํารองขอสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองที่สํานักงานคณบดีใน
รายวิชาที่ตนเองเรียนอยู เพื่อคณบดีพิจารณาตอไป
กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปน หรือนักศึกษาเจ็บปวยจนไมสามารถทําการ
สอบปลายภาคได คณบดีอาจพิจารณายกเวนการชําระคาธรรมเนียมการสอบได
ขอ ๑๒ รายวิชาที่ไดรบั การยกเวนการเรียน ตามขอบังคับวาดวยการโอนผล
การเรียนและยกเวนผลการเรียนใหไดผลการเรียนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ไดรบั การยกเวนการเรียน จากการศึกษาในระบบ
ใหไดรับ ผลการเรียน “P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน จากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดผลการเรียน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิต จาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
CE (Credits from Exam) กรณีไดหนวยกิต จากการทดสอบ
ดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณีไดหนวยกิต จากการ
ประเมิน การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of
Non-Sponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิต จากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให
คิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรียนเปน “I” หรือ
“FM” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลีย่
๑๓.๑ กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ ใหนับ
รวมทัง้ หนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร
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สําหรับรายวิชาเลือกอาจเลือกเรียนวิชาเดิมหรือวิชาอืน่ แทน
ไดและใหนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหารดวย
๑๓.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได
แลว หรือเรียนวิชาทีร่ ะบุไวในหลักสูตรที่เทียบเทาใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะ
รายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น
ขอ ๑๔ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ
ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผานในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๔.๓ ไดระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามขอ ๖
ขอ ๑๕ วันสําเร็จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควัน
สุดทาย
ขอ ๑๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัตขิ องผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิบัติตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมี
ประกาศใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคเรียนแลวยังไมมา
ลงทะเบียนเรียน หรือไมไดมารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเปน
นักศึกษาได โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูทอี่ ธิการบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และได
คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๘๐
๑๖.๗ เรียนครบหลักสูตรและไดรบั อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ
๑๔
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๑๖.๘ มีผลการเรียนอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ ๒ นับแตวันเริม่ เขาเรียน
๒) ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ใน
ภาคเรียนปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต
วันเริ่มเขาเรียน
๓) นักศึกษาไมผานการฝกประสบการณวชิ าชีพเปนครั้ง
ที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามขอ ๖
ขอ ๑๗ เมื่อนักศึกษาเรียนไดหนวยกิต ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว
และไดคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๖
ขอ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผู
นั้นไดรับผลการเรียน F ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณี
ขอ ๑๙ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมี
คุณสมบัติดังนี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษา ไมนอยกวา ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษา ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดร ะดับคะแนน
เฉลี่ยจากระดับอนุปริ ญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่
เที ย บเท า ไม น อ ยกว า ๓.๗๕ และเรี ย นครบตามหลั ก สู ต รได ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย จาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดระดับคะแนน
เฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่
เทียบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒
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๑๙.๒ สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับ
คะแนน หรือไมได “NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติติดตอกัน
สําหรับหลักสูตร ๒ ป
๒) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกัน
สําหรับหลักสูตร ๔ ป
๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติติดตอกัน
สําหรับหลักสูตร ๕ ป
๔) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติตดิ ตอกัน
สําหรับหลักสูตร ๖ ป
ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเวนผลการเรียนไมมีสิทธิไ์ ดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๒๒ คาธรรมเนียมการศึกษา
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผสู อนทุกภาค
การศึกษาเพื่อใหอาจารยผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ใหมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ
๔ ป เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมอี ํานาจ
ตีความ และวินิจฉัย
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ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน
(สนั่น ขจรประศาสน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3

การกําหนดรหัสวิชา
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การกําหนดรหัสวิชา

หลักการ

1. ระบบรหัส
กําหนดรหัสวิชา ใชระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ 4 ตัว อักษรนําหมูวิชา หรือ
อักษรยอ และตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1. ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
2.2. ยึดสาระสําคัญ(concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.

รหัสวิชา ประกอบไปดวย
อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เปนหมวดวิชาและหมูวิชา/กลุมวิชา
เลขตัวที่ 1
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 2
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา/แขนงวิชา
เลขตัวที่ 3 , 4 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
อักษรตัวที่ 1-4

1

2

3

4

ลําดับกอนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหา/แขนงวิชา
ระดับความยากงายของวิชา/ชั้นป
หมวดวิชาหมูวิชา/กลุมวิชา
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หมวดวิชาและหมูวิชาของอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GE : General Education
 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
GETH : กลุมวิชาภาษาไทยที่เปนวิชาพื้นฐาน
GEEN : กลุมวิชาภาษาอังกฤษที่เปนรายวิชาพื้นฐาน
 กลุมวิชามนุษยศาสตร
GEHM
 กลุมวิชาสังคมศาสตร
GESO
 กลุมวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
GESC
2. หมวดวิชาในสังกัดคณะตางๆ
 คณะศึกษาศาสตร
หมูวิชา หลักสูตรและการสอน
EDCI
หมูวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
EDTE
หมูวิชา การศึกษาปฐมวัย
EAED
หมูวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
PSYC
หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ERED
หมูวิชาพลศึกษา
PHED
 คณะวิทยาศาสตร
หมูวิชาฟสิกส
หมูวิชาเคมี
หมูวิชาชีววิทยา
หมูวิชาคณิตศาสตร
หมูวิชาสถิติ
หมูวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
หมูวิชาคหกรรมศาสตร
คณะเกษตรและชีวภาพ

PHYS
CHEM
BIOL
MATH
STAT
COSC
ENVI
HESC
HOME
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

131

หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมูวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย
หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

INTC
SASC
SPSC

 คณะวิทยาการจัดการ
หมูวิชาบริหารธุรกิจ
หมูวิชาการตลาด
หมูวิชาเศรษฐศาสตร
หมูวิชาการเงินการธนาคาร
หมูวิชาการบัญชี
หมูวิชานิเทศศาสตร
หมูวิชาทองเที่ยวและการโรงแรม

BUSS
MRKT
ECON
FINB
ACCT
COMM
TRHM

 คณะเกษตรและชีวภาพ
หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทั่วไป
หมูวิชาวิทยาการเกษตร
หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว
หมูวิชาสารสนเทศและธุรกิจเกษตร

AGLS
AGSC
FDST
ANSC
AGBE

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมูวิชา ภาษาไทย
หมูวิชา ภาษาจีน
หมูวิชา ภาษาอังกฤษ
หมูวิชา ภาษาฝรั่งเศส
หมูวิชา ภาษาญี่ปุน
หมูวิชา พัฒนาชุมชน
หมูวิชา รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร
หมูวิชา ดนตรีไทย
หมูวิชา ดนตรีสากล

THAI
CHIN
ENGL
FREN
JPAN
SOAN
POLS, LAWS
THMV
WTMU

คณะเกษตรและชีวภาพ
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หมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ
AGLS : Agriculture and Life Science
ประกอบดวย 6 หมูวิชา ไดแก
1. หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทั่วไป
AGLS : Agriculture and Life Science
2. หมูวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
AGBE : Agribusiness and Extension
3. หมูวิชาเกษตรศาสตร
AGSC: Agriculture Science
4. หมูวิชาสัตวศาสตร
ANSC : Animal Science
5. หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
FDST : Food Science and Technology
6. หมูวิชาพืชศาสตร
PLSC : Plant Science
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หมูวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร
AGBE : Agri - business and Extension
หมูวิชาสารสนเทศและธุรกิจเกษตรซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเกษตรและชีวภาพ

ทั่วไป
สารสนเทศและการผลิตสื่อ
ธุรกิจเกษตร
การจัดการ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
-

(AGBE-1--)
(AGBE-2--)
(AGBE-3--)
(AGBE-4--)
(AGBE-5--)
(AGBE-6--)
(AGBE-7--)
(AGBE-8--)
(AGBE-9--)
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หมูวิชาเกษตรศาสตร
AGSC : Agricultural Science
หมูวิชาเกษตรศาสตร
ออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเกษตรและชีวภาพ

ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา

ทั่วไป
ปฐพีวิทยา
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม
การจัดการการผลิต
การจัดการธุรกิจเกษตร
การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศึกษาพิเศษ

(AGSC-1--)
(AGSC-2--)
(AGSC-3--)
(AGSC-4--)
(AGSC-5--)
(AGBE-6--)
(AGBE-7--)
(AGSC-8--)
(AGSC-9--)
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หมูวิชาสัตวศาสตร
ANSC : Animal Science
หมูวิชาสัตวศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ได
จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเกษตรและชีวภาพ

ทั่วไป
การผลิตและการจัดการสัตว
อาหารและโภชนศาสตร
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
โรคและสุขาภิบาลสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว
มาตรฐานและความปลอดภัยในสัตว
-

(ANSC-1--)
(ANSC-2--)
(ANSC-3--)
(ANSC-4--)
(ANSC-5--)
(ANSC-6--)
(ANSC-7--)
(ANSC-8--)
(ANSC-9--)
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หมูวิชาพืชศาสตร
PLSC : Plant Science
หมูวิชาพืชศาสตรซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเกษตรและชีวภาพ

ทั่วไป
การผลิตและการจัดการพืช
ภูมิสถาปตยและการออกแบบ
กีฏวิทยาและโรคพืช
ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ
-

(AGBE-1--)
(AGBE-2--)
(AGBE-3--)
(AGBE-4--)
(AGBE-5--)
(AGBE-6--)
(AGBE-7--)
(AGBE-8--)
(AGBE-9--)
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