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หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการผลติและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2549) 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

Bachelor of Science Program of Plant Production and Management for Urban Community 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต (การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง) 

Bachelor of Science (Plant  Production and Management for Urban Community) 
ช่ือยอ วท.บ. (การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง) 

B.Sc. (Plant  Production  and Management for Urban Community) 
  
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร    คณะเกษตรและชีวภาพ    มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถและทักษะดานการผลิตและการบริหารจัดการพืช
เพื่อชุมชนเมืองและประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการจัดการอยางเปนระบบ
และความยั่งยืนตอชุมชนและสังคมเมือง 
  

วัตถุประสงค 
 ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 
 1. ดานการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมืองอยางยั่งยืน 

 2. ดานการจัดการผลผลิตและธุรกิจเกษตร โดยมุงเนนดานธุรกิจพืชและผลผลิตเพื่อชุมชนเมือง 
 3. นําความรูและทักษะทางดานการผลิตพืชเพื่อชุมชนเมืองไปประยุกตใชเพื่อประกอบธุรกิจ
สวนตัว หรือการบริหารการผลิตเพื่อรองรับชุมชนเมือง หรือสามารถจัดระบบการบริหารจัดการการ
ตกแตงบานเรือน อาคารสํานักงานสวนสาธารณะหรือพื้นที่ในชุมชนเมืองไดอยางมีระบบ 
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4. ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได 
5. มีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพเกษตร 
 

5.  กําหนดการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา  2549 
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  /  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ซ่ึงนํามาเทียบโอน
ประสบการณได 
 
7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 รับตรงดวยวิธีการตางๆ และมีระบบเทียบโอนความรู / ประสบการณ 
 
8. ระบบการศึกษา   

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษามีระยะการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสามารถจัดการศึกษาระหวางปดภาค
การศึกษาโดยกําหนดเวลาเรียน จํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ  

การกําหนดชั่วโมง 
 ช่ัวโมงบรรยาย ใชเกณฑ 1 หนวยกิตเทากับ 1 คาบเรียนตอสัปดาห 
 ช่ัวโมงปฏิบัติ  ใชเกณฑ 1 หนวยกิตเทากับ 2-3 คาบเรียนตอสัปดาห 
       ช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง  ใชเกณฑอยางนอย 2 เทาของจํานวนชัว่โมงบรรยาย 
  

9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6  ภาคการศึกษา  (ยกเวนการเทียบโอน
ความรู  ประสบการณ) และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
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10. การลงทะเบียนเรียน   
เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังแสดงในภาคผนวก   
 
11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  

 เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ดังแสดงในภาคผนวก  
 
12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
     12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา
ดับ
ท่ี 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา พ.ศ.ท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 
1 ผศ. โกเมนทร   บุญเจือ วท.ม. 

 
วท.บ. 

(การจัดการ
สิ่งแวดลอม) 
(ประมง) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ 

2542 
 

2535 
 

2 อาจารย กัญญวิญาณ  เรืองพงษ M.S. 
 

วท.บ. 

(Entomology) 
 
(เกษตรศาสตร) 

Araneta  University,  
The Philippines. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2515 
 

2513 
3 ผศ. นิยม   บุญพิคํา Ph.D. 

 
 

วท.ม. 
วท.บ.  

(Soil Science)  
 
 
(เกษตรศาสตร) 
(เกษตรศาสตร) 

University of the Philippines 
at LÕs BanÕs,   
The Philippines. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2525 
 
 

2519 
2514 

4 อาจารย รักชนก  แกวมณีโชติ วท.ม. 
วท.บ. 

(พฤกษศาสตร) 
(พฤกษศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2546 
2543 

5 ผศ. วรรณา    
กัลยาณะวงศ  ณ อยุธยา 

วท.ม. 
วท.บ. 

(เกษตรศาสตร) 
(เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2519 
2514 
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12.2 อาจารยผูสอน 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

1 ผศ. นาฎสุดา  เชมนะสิริ Ph.D. (Dev. Com.) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร
เกษตร) 

1.  การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

2 อาจารย มานพ   อํารุง วท.ม. (เกษตรศาสตร)
คบ. (เกษตรศาสตร) 

 

1. การจัดการธุรกิจเกษตร 
2. การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 
3. การตลาดธุรกิจเกษตร 
4. เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
5. ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช 
6. การจัดหวงโซอุปทานสินคาเกษตร 

3 ผศ. โกเมนทร   บุญเจือ วท.ม.(การจัดการ
สิ่งแวดลอม) 
วท.บ.(ประมง) 

1. การเลี้ยงและเพาะพันธุปลาสวยงาม 
2. มาตรฐานขอบังคับและกฎหมาย 
    สินคาเกษตร 
3. นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 
4. งานชางเกษตร 

5. นิเวศวิทยาแหลงน้ํา 

6. ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร   
7. วิทยาการผลิตและการจัดการ 

    พรรณไมน้ํา 
4 อาจารย กัญญวิญาณ  เรืองพงษ 

 
M.S. (Entomology) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

1. เกษตรธรรมชาติ 
2. เกษตรและชีวภาพ 
3. การผลิตและการจัดการโรงเรือน 
4. การจัดการพืชในรม 
5. การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง 
6. การผลิตพืชอินทรีย 
7. วิทยาการปลูกพืชไรดิน 
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ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

5 ผศ. นิยม   บุญพิคํา Ph.D. (Soil Science)  
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

1. การอนุรักษดินและน้ํา 
2. ดิน ปุยและน้ําเพื่อการผลิตพืช 
3. การวางแผนประโยชนการใชที่ดิน 
4. หลักการปฐพีวิทยา 
5. การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง 

6 อาจารย รักชนก  แกวมณีโชติ วท.ม. (พฤกษศาสตร) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร) 

1. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
2. การผลิตเมล็ดพันธุพืช 
3. การเพาะเลี้ยงกลวยไม 
4. สรีรวิทยาของพืช 
5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยี  
    ของพืช 
6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเกษตร 

7. การปรับปรุงพันธ ุ พืช 

8. การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม 
9. วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม
10. หลักการผลิตพืช 

7 ผศ. วรรณา    
กัลยาณะวงศ  ณ อยุธยา 

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

1. เกษตรธรรมชาติ 
2. เกษตรและชีวภาพ 
3. การผลิตและการจัดการโรงเรือน 
4. การจัดการพืชในรม 
5. การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง 
6. การผลิตพืชอินทรีย 
7. วิทยาการปลูกพืชไรดิน 

 
        นอกจากนี้ยังมีคณาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิและความชํานาญในการสอนจากคณะวิทยาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ  รวมรับผิดชอบ 
การจัดการเรียนในดานวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะดานที่เปนรายวิชาที่เปดสอนในคณะตางๆ 
ดังกลาว 

 
 

 



 6 

12.3 นักวิชาการและเจาหนาท่ี 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ / 
หนาที่รับผิดชอบ / 

1 นางสาวกันยารัตน คุมปน บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

นักวิชาการพัสดุ 
หนาที่รับผิดชอบ 
ควบคุมการใชงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจางตางๆ 

2 นางสาวฉลองรัตน  
จันทรแสงโชติ 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการ 
อาหารสัตว 

3 นายชินกร   จิรขจรจริตกุล     
  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

นักวิชาการศึกษา 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน 

4 นายชิษณุพงศ ประทุม วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 

นักวิทยาศาสตรการอาหาร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลโรงงานจันทรเกษม 
 ฟูด โปรเซสซิ่ง 

5 นายธรรมรงค  กันทัด 
   
 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

นักวิชาการเกษตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลโรงเรือนปลูกพืชไรดิน 
พืชประดับ  แปลงทดลอง 
และงานภูมิสถาปตย  และ
โรงเรือนเลี้ยงสัตวทดลอง 

6 นางพวงทอง  วัฒนธัญญกรรม
   
 

มัธยมศึกษาปที่ 6 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ 2 

คนงาน 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลภายในสํานักงานคณบดี 

7 นางสาวภิญญาพัชญ  หนูนอย
    

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
หนาที่รับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลฝายธุรการ      
ในสํานักงาน 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ / 
หนาที่รับผิดชอบ / 

8 นางสาววราภรณ มงคลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารทางกายภาพ-เคมี 

9 นางสาววิลาวัลย โพธิ์ดํากล่ํา 
  

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

นักวิเคราะหนโยบาย       
และแผน 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแล เกี่ ยว กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแผน
ยุทธศาสตร  กลยุทธ  และ
แผนปฏิบัติราชการ 

10 นายสมมาตร  นธีวนาพันธ 
  

วท.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักกิจการนักศึกษา 
หนาที่รับผิดชอบ 
จั ด ทํ า แ ผน ง าน เ กี่ ย ว กั บ 
กิจการนักศึกษา 

11 
 
 
 
 
 

วาที่ ร.ต. สมชาย เหมะสุรินทร 
 
 
 
 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร 
(ผูชวยสัตวแพทย/นักเทคนิค
การสัตวแพทย) 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลโรงพยาบาลสัตว 
จันทรเกษม 

12 ผศ.น.สพ.สําราญ  เสตสุบรรณ 
 
 
 

สพ.บ.  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Dip. in Poultry and Pig Husbandry  
Vocational Training College. The 
Netherlands. 

ผูเช่ียวชาญประจํา
โรงพยาบาลสัตว 
หนาที่รับผิดชอบ 
รักษาและฉีดวัคซีนใหสัตว 

13 
 
 
 
 

นางสาวสิริรัตน  ภาคสวรรค  
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ        
สรีรวิทยาพืช 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาการ / 
หนาที่รับผิดชอบ / 

14 
 
 
 

นางสาวอมรรัตน อรรถีโสต
   
 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) 

นักวิทยาศาสตรการอาหาร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารทางจุลชีววิทยา 

15 นายอาทิตย   ศรีประไพ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการแปรรูป
อาหารและระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

16 นายอานนท   มหัคฆพงศ วท.บ. (อิเลกทรอนิกสคอมพิวเตอร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 

นักวิชาการทางคอมพิวเตอร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
จันทรเกษม 

 
 

 
13. จํานวนนักศึกษา 
 

ปการศึกษา นักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 
ปที่  1 100 100 100 100 100 
ปที่  2 90 90 90 90 90 

ปที่  3  90 90 90 90 

ปที่  4   90 90 90 

จบการศึกษา    90 90 

รวม 190 280 370 460 460 
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14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
       14.1 อาคารและหองปฏบิัติการ 
       14.1.1 ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู จํานวนตองการเพิ่ม 

1. อาคาร  19 1  1 
1.1 หองพักอาจารย 1 1 
1.2 หองสืบคนขอมูล   1 - 
1.3 หองปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ 1 1 
1.4 หองสุขา 1 1 

2. อาคาร 13 1  - 
2.1 หองบรรยาย  2 3 
2.2 หองพักอาจารย  1 - 
2.3 หองประชุม  1 - 
2.4 หองบรรยายกอนปฏิบัติการ  1 - 
2.5 หองปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 3 

 -  หองเตรียม    1 1 

 -  หองยาย        1 1 

 -  หองเลี้ยง      1 1 
2.6 หองปฏิบัติการดานพืช   1 4 

 - หองปฏิบัติการปฐพีวิทยา   - 1 
 - หองปฏิบัติการแสดงชุดหิน ดินและปุย   - 1 
 - หองปฏิบัติการทางเมล็ดพันธุ    - 1 
 - หองปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว    - 1 

2.7 หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว 4 - 

 - หองปฏิบัติการเตรียมสารเคมี 1 - 

 - หองปฏิบัติการที่ใชความรอนและน้ํา 2 - 
 - หองเครื่องมือละเอียด 1 - 

3. อาคารโรงพยาบาลสัตว                               1  - 
3.1 หองตรวจโรค  2  - 
3.2 หองเวชภัณฑ 1  - 
3.3 หองปฏิบัติการชันสูตรโรค 1  - 
3.4 หองเก็บวัสดุและอุปกรณ 2  - 
3.5 หองสุขา 4  - 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู จํานวนตองการเพิ่ม 
3.6 หองพักอาจารย 2  - 
3.7 หองพักเจาหนาที่ 1  - 
3.8 หองบรรยายและปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 1  - 
3.9 หองลางฟลมเอกซเรย 1  - 
3.10 คอกพักสัตวปวย 2  - 

4. โรงเรือนเล้ียงสัตว 2 ชั้น   1  - 
4.1 คอกเลี้ยงสัตวปก 8  - 
4.2 หองเก็บอุปกรณ 1  - 
4.3 คอกสัตวทดลองกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก 2  - 
4.4 หองผสมอาหาร 1  - 

5. โรงเรือนเล้ียงสัตว ชั้นเดียว 1 ขอปรับปรุงใหม 

5.1 บริเวณเลี้ยงสัตวปก 2 ขอปรับปรุงใหม 

5.2 บริเวณเก็บอาหารและอุปกรณ 1 ขอปรับปรุงใหม 

6. โรงเรือนเพาะเลี้ยงกลวยไม   1 - 

7. โรงเรือนเพาะเห็ด   1 - 

8. โรงเรือนเพาะชํา 5  1  
8.1 สวนเพาะชําสรอยสุมาลี (โรงเรือนกลวยไม)   1 - 
8.2 สวนเพาะชําศรีมาลา (อนุบาลพืช )    1 - 
8.3 สวนเพาะชําฟาประทานพร (โรงเรือนขยายพันธุ)      1 - 
8.4 สวนเพาะชําอมรเบิกฟา (โรงเรือนปลูกเลี้ยง)     1 - 
8.5 สวนเพาะชําปลูกพืชไมใชดิน   1 - 
8.6 สวนเพาะชําโดยใชระบบพนหมอก - 1  

9. อาคารเพาะฟกสัตวน้ําและแมลง 1  - 

10. สวนเล้ียงแมลง   1 - 

10.1 หองเลี้ยงแมลง   1 - 
10.2 หองแสดงตัวอยางแมลงศัตรูพืช 1 - 
10.3 สวนเพาะฟกสัตวน้ํา  1 - 

11. แปลงทดลอง   1  4  

12. หองแปรรูปผลิตผลทางเกษตร   - 1 

13. หองเคร่ืองมือ  ( เก็บอุปกรณและวัสดุปลูก ) 1   

14. อาคารสโมสรนักศึกษา   1  - 

15. หองสมุดขนาดเล็ก 1  - 
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14.1.2 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู จํานวนตองการเพิ่ม 
1. อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร   1  1  

1.1 หองปฏิบัติการผลิตอาหารกระปอง 1 - 
1.2 หองปฏิบัติการผลิตอาหารพาสเจอไรส 1 - 
1.3 หองปฏิบัติการผลิตภัณฑเบเกอรี่ 1 1 
1.4 หองปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว 1 - 
1.5 หองกําเนิดไอน้ํา 1 - 
1.6 หองเก็บวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ 1 1 
1.7 หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายและลางมือ 1 - 
1.8 หองเตรียมอาหาร 1 1 
1.9 หองปฏิบัติการอาหารหมัก 1 1 

1.10 หองพัฒนาผลิตภัณฑ - 1 
1.11 หองเย็น - 1 

 

       14.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน 
               14.2.1 ภาควชิาวิทยาการผลติและการจัดการเกษตร 
ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

1. โสตทัศนูปกรณ   

1.1 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 5 - 

1.2 เครื่องเลนวีดีโอ 4 - 

1.3 จอฉายภาพขนาด 6  ฟุต 2 - 

1.4 เครื่องรับโทรทัศนสี 5 2 

1.5 เครื่องขยายเสียงไรสาย 5 2 

1.6 เครื่องขยายเสียง 1 1 

1.7 เครื่องคอมพิวเตอร 4 20 

1.8 เครื่องฉายภาพ  2  มิติ 1 - 

1.9 เครื่องฉายภาพ  3  มิติ 1 - 

1.10 เครื่องฉายสไลด 2 - 

1.11 กลองถายรูปซิงเกิลเลนส 3 7 

1.12 กลองถายรูปอัตโนมัติ 6 4 

1.13 เลนสซูม 2 - 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

1.14 วิทยุเทปบันทึกเสียง 2 - 

1.15 เครื่องเคลือบพลาสติก 1 - 

1.16 เครื่องเลเซอรพริ้นเตอรชนิดสี - 1 

1.17 เทปบันทึกเสียง 1 2 

1.18 กลองถายภาพวีดีโอ 3 2 

1.19 โคมไฟถายภาพ 2 - 

1.20 ขาตั้งกลองถายภาพ 1 - 

1.21 แทนถายภาพ 1 - 

1.22 แฟลชไฟ 3 - 

1.23 เครื่องควบคุมการตัดตอ 1 - 

1.24 เครื่องเลนและบันทึกเทปแบบดิจิตอล 2 - 

1.25 เครื่องผสมสัญญาณเสียง  12  ชอง 1 - 

1.26 เครื่องถายทอดสัญญาณ - 1 

1.27 เครื่องฉายภาพเสมือน  - 1 

1.28 กลองถายภาพดิจิตอล - 2 

1.29 ชุดตัดตอวีดีโอ  ดิจิตอลแบบ  Non-Linear  
พรอมอุปกรณประกอบ 

- 2 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐาน   

2.1 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 1  ตําแหนง 1 - 

2.2 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 2  ตําแหนง 3 - 

2.3 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 3  ตําแหนง 1 - 

2.4 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 4  ตําแหนง 3 - 

2.5 เครื่องวัดคาการนําไฟฟา 2 - 

2.6 เครื่องวัดคาความเปนกรด- ดาง  4 - 

2.7 เครื่องเขยาสาร 2 - 

2.8 เครื่องกลั่นน้ํา 1 1 

2.9 เตาไฟฟา  4 2 

2.10 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 1 2 

2.11 เครื่องวัดความเขมแสง  1 - 

2.12 ตูอบลมรอน 2 - 

2.13 กลองจุลทรรศนสเตอริโอ - 3 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

2.14 กลองจุลทรรศนสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตา  
พรอมชุดถายภาพ 

- 1 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณดานการวิเคราะหคุณภาพดินและน้ํา   

3.1 เครื่องวัดออกซิเจนภาคสนาม 1 - 

3.2 เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายน้ํา - 2 

3.3 เครื่องวัดความขุนของสารละลาย - 3 

3.4 เครื่องยอยและกลั่นไนโตรเจน 1 - 

3.5 เครื่องวัดปริมาณโปแตสเซียม - 1 

3.6 เครื่องวัดคาดูดกลืนแสง  1 - 

3.7 ชุดเก็บตัวอยางตะกอนดินใตทองน้ํา - 1 

3.8 เครื่องเก็บตัวอยางดิน - 1 

3.9 ตูบมตัวอยางน้ําสําหรับวิเคราะหคาความตองการ
ออกซิเจนทางชีวภาพ 

- 1 

3.10 ชุดเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ําแบบมีขาหยั่ง - 1 

3.11 ถุงลากแพลงกตอน - 1 

3.12 ตูดูดควัน 1 1 

3.13 กังหันตีน้ํา 2 - 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  

4.1 ตูยายเนื้อเยื่อ  2 2 

4.2 ตูควบคุมอุณหภูมิ  1 1 

4.3 หมอนึ่งความดันไอ  1 1 

4.4 เครื่องทําความสะอาดชิ้นสวนพืช  1 - 

4.5 เครื่องปนความเร็วสูง 1 - 

4.6 อางควบคุมอุณหภูมิ  - 1 

4.7 เครื่องวัดปริมาณน้ําตาล  - 1 

4.8 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  - 1 

4.9 เครื่องวัดความแนนเนื้อ - 1 

4.10 ตูบมเชื้อ - 1 

5. เคร่ืองมือและอุปกรณดานการเกษตรและงานชาง  

5.1 กังหันตีน้ํา 2 - 

5.2 ปมออกซิเจน 2 - 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

5.3 ปมน้ํา 3 - 

5.4 ปมสปริงเกอร 2 - 

5.5 ถังแรงดัน 2 - 

5.6 ตูเช่ือม 1 - 

5.7 สวาน 2 - 

6. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการสุขภาพสัตว สวนกายวิภาคศาสตร  

6.1 หุนจําลองโครงกระดูกมนุษยทําจากพลาสติก 1  1 

6.2 หุนจําลองลําตัวมนุษยแสดงอวัยวะภายใน 1  1 

6.3 หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในโคนม  
ชนิดถอดได 13 ช้ิน 

1  - 

6.4 หุนจําลองอวัยวะภายในไกเพศเมีย 
 ชนิดถอดได 7 ช้ิน 

1  1 

6.5 หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในสุกร 
ชนิดถอดได 17 ช้ิน 

1  1 

6.6 หุนจําลองแสดงอวัยวะสัตวทําดวยยางพารา 23  - 

 - ลําไสสุนัข 1  1 

 - หัวใจสุนัข 1  1 

 - ผิวหนัง 1  1 

 - หัวใจและปอด 1  1 

 - หู 1  1 

 - กะโหลกศีรษะและสมอง 1  1 

 - กานสมอง 1  1 

 - อวัยวะสืบพันธุโคเพศผู 1  1 

 - อวัยวะสืบพันธุโคเพศเมีย  1  1 

 - ลักษณะพื้นผิวภายในกระเพาะโค  
(กระเพาะครึ่งซีก 2 ซีก) 

1  1 

 - ลําไสโค 1  1 

 - ตับโค 1  1 

 - ลําไสมา 1  1 

 - ตับมา 1  1 

 - ระบบสืบพันธุเพศชาย 1  1 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 
 - เชิงกรานแสดงเสนเลือดและระบบขับถายปสสาวะ  1  1 

 - ระบบทางเดินอาหารในมนุษย 1  1 

 - ไตมนุษย 1  1 

 - มดลูกมนุษย 1  1 

 - หัวใจมนุษย 1  1 

 - ตับมนุษย 1  1 

 - เชิงกรานแสดงอวัยวะเพศชาย 1  1 

 - เชิงกรานแสดงอวัยวะเพศหญิง 1  1 

7. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการสุขภาพสัตว (โรงพยาบาลสัตว)  

7.1 โตะตรวจโรค   4  1 

7.2 โตะผาตัดแบบโฮโดรลิก 1  - 

7.3 เสาน้ําเกลือสแตนเลส 2  1 

7.4 ชุดเครื่องดมยาสลบ 1  - 

7.5 เครื่องขูดหินปูน 1  - 

7.6 ชุดเครื่องมือศัลยกรรมกระดูก 1  - 

7.7 หมอนึ่งความดันไฟฟา  1  - 

7.8 กลองจุลทรรศน รุน CHS  2  - 

7.9 เครื่องเอกซเรย ขนาด 100 Ma  1  - 

7.10 กลองจุลทรรศน  ชนิด 2 ตา 6 - 

7.11 เครื่องปนหาเปอรเซ็นตอัดแนนของเม็ดเลือด 2 - 

7.12 เครื่องวัดคาเคมีคลินิกบนแถบทดสอบ 6 - 

7.13 ชุดอุปกรณผาตัดทั่วไป 1 - 

 - คีมหนีบเสนเลือด  20 20  

 - คีมจับ  8  8  

 - คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ  4  4  

 - คีมหนีบจับผาผาตัด  3  3  

 - คีมจับสําลี  1  1  

 - คีมจับเข็มเย็บแผล  4  4  

 - ดามมีดผาตัด  1  3  

 - กรรไกรตัดไหม  1  1  
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

 - กรรไกรตัดผาพันแผล  1  1  

 - กรรไกรผาซาก  1 3 

8. เคร่ืองมือวิเคราะหทางจุลินทรีย   

8.1 อางควบคุมอุณหภูมิพรอมเขยา 1  - 

8.2 ตูอบลมรอน                                                                        1  - 

8.3 ตูบมเชื้อ 1  - 

8.4 เครื่องนับโคโลนี 1  - 

8.5 เครื่องวัดคาความเปนกรด- ดาง แบบสนาม 1  - 

8.6 เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล 5  - 

8.7 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 2 ตําแหนง 1  - 

8.8 เครื่องวัดความถวงจําเพาะในน้ํานม 1  - 

8.9 ตูเขี่ยเช้ือ 1  - 

8.10 ไมโครปเปต 1  - 

8.11 หมอนึ่งความดัน - 1 

9. อุปกรณในโรงเรือนเล้ียงสัตว   

9.1 เครื่องถอนขนสัตวปก 1  - 

9.2 เครื่องบด 3  1 

9.3 เครื่องผสมอาหาร 6  1 

9.4 เครื่องตัดอาหาร 1  - 

9.5 ตูฟกไข 6  - 

9.6 พัดลมโรงงาน 1  1 

9.7 กรงเลี้ยงหนูทดลอง 50  100 

9.8 กรงเลี้ยงไกเนื้อ 160 - 

9.9 กรงเลี้ยงไกไข 20  10  

9.10 กรงเลี้ยงนกกระทาไข 5  5  

9.11 กรงศึกษาเมตาบอลิซึมสัตวปก  - 20 

9.12 กรงศึกษาเมตาบอลิซึมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
(ขนาดเล็ก) 

- 20 

10. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว   

10.1 ชุดวิเคราะหพลังงาน 1  1  

10.2 ชุดวิเคราะหไขมัน 1  1 



 17 

ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

10.3 ชุดวิเคราะหเยื่อใย 1  1 

10.4 ชุดวิเคราะหหาไนโตรเจน 1  1 

10.5  ตูดูดควัน 2  1 

10.6  เครื่องบดละเอียด   1  1 

10.7  เครื่องบดละเอียดขนาดใหญ 1  - 

10.8  โกรงบดสาร  2 - 

10.9  ตูบมแบบเขยา 1 - 

10.10  โถดูดความชื้น ขนาดตางๆ 8 - 

10.14  อางควบคุมอุณหภูมิ  1  - 

10.15  เครื่องวัดคาดูดกลืนแสง  2  - 

10.16  เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ 1  1 

10.17  เตาเผา  3  - 

10.18  ตูอบลมรอน  2  1 

10.19  เครื่องวัดคาการนําไฟฟา  2  - 

10.20  เครื่องกลั่นน้ํา  1  1 

10.21  เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง 1  1 

10.22  เครื่องปนเหว่ียง  1 1 

10.23  เครื่องปนเหว่ียงแบบควบคุมอุณหภูมิ - 1 

 
               14.2.2 ภาควชิาอุตสาหกรรมเกษตร   

ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

1. เคร่ืองมือดานการแปรรูปผลิตภัณฑเบเกอรี่ 1 ระบบ  
1.1 เตาอบเบเกอรี่ชนิดไฟฟาแบบสองชั้น 1 1 
1.2 ตูบมหมักโด 1 1 
1.3 เครื่องนวดแปงชนิดแขนเดียว 4 - 
1.4 เครื่องนวดแปงชนิดสองแขน 1 1 
1.5 เครื่องหั่นขนมปง 2 - 
1.6 ตูเย็น 1 1 
1.7 ตูแชเบเกอรี่ - 1 
1.8 เครื่องทําเสนพาสตา 2 - 
1.9 โตะปฏิบัติการเบเกอรี่ 2 2 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 
  1.10 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 2 ตําแหนง - 1 
  1.11 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 1 ตําแหนง 1 3 

2. เคร่ืองมือแปรรูปผลิตภัณฑนม   

2.1 เครื่องผลิตไอศกรีมระดับครัวเรือน 1 3 
2.2 เครื่องผลิตไอศกรีมแบบออนตัว - 1 
2.3 เครื่องผลิตไอศกรีมชนิดแข็งตัว 1 - 
2.4 สายการผลิตนมพาสเจอไรสแบบกึ่งตอเนื่อง 1 - 
2.5 สายการผลิตนมพาสเจอไรสแบบตอเนื่อง - 1 
2.6 ระบบทําความสะอาดทอ 1 - 
2.7 เครื่องปนโฮโมจิไนเซชั่นในหองปฏิบัติการ 2 2 
2.8 เครื่องปนโฮโมจิไนเซชั่นแบบใชความดัน - 1 
2.9 เครื่องช่ังอุตสาหกรรมชนิดดิจิตอล 50 กิโลกรัม - 1 

2.10 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 1 ตําแหนง 1 3 
2.11 เครื่องปนเนย - 2 
2.12 เครื่องแยกครีม - 1 
2.13 อางสแตนเลสชนิดสองหลุม 1 1 

3. สายการผลิตน้ําดื่ม 1 ระบบ  
3.1 ชุดกรองน้ํากระดางและสนิมเหล็ก 1 - 
3.2 เครื่องกรองจุลินทรีย 1 - 
3.3 เครื่องฆาเชื้อแบบอุลตราไวโอเลต 1 - 
3.4 เครื่องโอโซไนเซชั่น - 1 
3.5 เครื่องรีเวอรส ออสโมซิส - 1 
3.6 เครื่องบรรจุชนิดกึ่งอัตโนมัติ 1 - 
3.7 เครื่องลางขวดชนิดถัง 1 - 
3.8 เครื่องบรรจุขวดและปดฝาแบบอัตโนมัติ - 1 
3.9 เครื่องลางขวดแบบอัตโนมัติ - 1 
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15. หองสมุด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงให 

บริการ ส่ือ เอกสารตําราที่เกี่ยวของในสาขาวิชาทั้งในรูปแบบตํารา  วารสารและสื่อส่ิงพิมพ   
รวมทั้งระบบตําราในระบบสื่ออิเลคทรอนิก   และฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี
ระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลส่ืออิเลคทรอนิกกับหนวยงานดานจัดการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศซึ่งนักศึกษาสามารถใช เปนแหลงขอมูลอางอิงหรือคนควาไดอยางเพียงพอ    
โดยมีตัวอยางเอกสารตําราที่เกี่ยวของเฉพาะสาขา ดังนี้  

 

ลําดับ ชื่อหนังสือ / ตําราเรียน / วารสาร จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม 
1 กรมวิชาการเกษตร .  2539. หลักวิธีการผลิตผักและอนามัย .   

กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 
1 - 

2 กองสวนสาธารณะ.  2540.  การขยายพันธุพืช.  สํานักงานการสังคม. 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

3 กวิศร  วานิชกุล. 2547. สภาพแวดลอมการผลิตไมผลเขตรอน.   
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

4 กวิศร  วานิชกุล. 2547. ระบบการผลิตและการสรางสวนไมผลเขตรอน. 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 

1 - 

5 ครรชิต ธรรมศิริ. 2541. เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม.  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  กรุงเทพฯ.  

1 - 

6 จานุลักษณ  ขนบดี. 2541.  การผลิตเมล็ดพันธุผัก. สถาบันวิจัยและอบรม
การเกษตรลําปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.  ลําปาง. 

1 - 

7 จารุพันธุ  อิทรวัตร. 2540.  จุลชีววิทยา.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี.  สุราษฎรธานี.   

1 - 

8 จริงแท  ศิริพานิช.  2544.  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก
และผลไม.  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

9 ชมรมการเลี้ยงปลาสวยงาม.  2537.  ปลาน้ําจืดสวยงามพันธุตางประเทศ.  
บริษัทเจนเนอรรัลสเซ็นเตอร จํากัด. กรุงเทพฯ. 

1 - 

10 ทิพวรรณ  สิทธิรังสรรค.  2547.  เกษตรธรรมชาติ.  ศูนยฝกและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร.  ชลบุรี. 

1 - 

11 ธวัชชัย  รัตนเลศ. 2540.  เทคโนโลยีสารกําจัดวัชพืช. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ / ตําราเรียน / วารสาร จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม 
12 บันลือ  คําวชิรพิทักษ.  2531.  เศรษฐศาสตรเก่ียวกับฟารม.  สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ. 
1 - 

 

13 เบญจมาศ ศิลายอย. 2538. กลวย. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

14 ปภาศรี  ศรีโสภาภรณ.  2537.  โรคและพยาธิของสัตวน้ํา.                   
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  ชลบุรี. 

1 - 

15 ประมวล  โกมารทัต. 2540. สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย เลม 1 .
สํานักพิมพบานและสวน. กรุงเทพฯ. 

1 - 

16 พิชิต ไทยยืนวงษ.  2544.  มหัศจรรยพันธุปลาหมอสี.   
บริษัท พริ้นไพร จํากัด.  กรุงเทพฯ. 

 - 

17 มนชัย  ดวงจินดา.  2544.  การใชโปรแกรม SAS เพื่อวิเคราะหงานวิจัย
ทางสัตว.  โรงพิมพคลังนานาวิทยา.  กรุงเทพ ฯ. 

1 - 

18 มนตรี  จุฬาวัฒนทล.  2542.  เมตาบอลิซึม.  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

19 มนูญ  ศิรินุพงศ.  2542.  การผลิตไมผลเศรษฐกิจ.  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปตตานี. 

1 - 

20 มุกดา  สุขสวัสดิ์. 2544. ความอุดมสมบรูณของดิน. สํานักพิมพโอ.เอส. 
พริ้นต้ิงเฮาส. กรุงเทพฯ. 

1 - 

21 ระพี  สาคริก. 2544.  กลวยไมสําหรับผูเร่ิมตน. โครงการสงเสริม
คุณธรรมและการศึกษา. กรุงเทพฯ. 

1 - 

22 รุงรัตน  เหลืองนทีเทพ. 2535.  พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร.   
หนวยศึกษานิเทศ กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพฯ. 

1 - 

23 วรรณา  กัลยาณะวงศ   ณ  อยุธยา . 2547. ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. กรุงเทพฯ. 

1 - 

24 วรรณา  กัลยาณะวงศ ณ อยุธยา.  2536.  หลักพืชศาสตร. คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. กรุงเทพฯ. 

1 - 

25 วัลลภ  พรหมทอง . 2544. เกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริ. 
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพฯ. 

1 - 

26 วัลลภ สันติประชา. 2540. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  สงขลา.  

1 - 

27 วิชัย  อภัยสุวรรณ. 2532. ดอกไมและประวัติไมดอกเมืองไทย. สํานักพิมพ
ธรรมชาติศึกษา. กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ / ตําราเรียน / วารสาร จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม 
28 วิทยา  สุริยาภณานนท.  2546. อาหารและเครื่องปลูกพืชสวน. คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ. 
1 - 

29 วีรพงศ  วุฒิพันธุชัย.  2536. อาหารปลา.  โอ.เอส. พรินต้ิง  เฮาส.  
กรุงเทพฯ. 

1 - 

30 ศิริชัย  พงษวิชัย.  2547.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร.  
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

1 - 

31 ศุภชัย  นิลวานิช.  2543.  ครบเคร่ืองธุรกิจปลาสวยงาม.             
สํานักพิมพมติชน จํากัด (มหาชน).  กรุงเทพฯ. 

1 - 

32 สรสิทธิ์  วัชโรทยาน.  2535.  การปรับปรุงดินและการใชปุย. คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ.  

1 - 

33 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา.  2536. คูมือการเพาะเลี้ยงและปองกัน 
โรคปลาดุกพันธุลูกผสม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 

1 - 

34 สุปราณี  วนิชชานนท. 2540.  ไมตัดดอก. สํานักพิมพเพื่อนเกษตร. 
นนทบุรี.  

1 - 

35 สุนทรี   ยิ่ งชัชวาลย .  2535.  ชลศาสตรระบบดิน-พืช .  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม. 

1 - 

36 สุรศักดิ์ วงศกิตติเวชกุล. 2540.  ปลาไทย. บริษัท เอม ซัพพลาย จํากัด.  
กรุงเทพฯ. 

1 - 

37 สายัณห  สดุดี. 2545. การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใตเพื่อ   
การสงออก.  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
สงขลา. 

1 - 

38 สํานักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ. 2543.  พัฒนาการเกษตร
ไทย ยุคเทคโนโลยีชีวภาพ.  กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 

1 - 

39 สํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียรเทคนิค.  2544.  
เทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยดานการเกษตร.  กรมวิชาการเกษตร . 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

40 อรดี  สหวัชธินทร.  2539. หลักการการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช.  คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

41 อุ ทั ย รั ตน  ณ  นคร . 2543. พั น ธุ ศ า สตร สั ต ว น้ํ า .   คณะประม ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

42 Boyd, C. E. 1995.  Bottom Soils Sediment  and  Pond  Aquaculture. 
Auburn University. Alabama.USA.  

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ / ตําราเรียน / วารสาร จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม 
43 Brown, L.(ed) 1993.  Aquaculture  for  Veterinarians. Pergamon Press 

Ltd.New York. USA. 
1 - 

44 CABI  Publishing. 1999. Biological Control in the Tropics. CAB 
International. Malaysia. 

1 - 

45 Canter, L.W. 1996. Environmental  Impact  Assessment. McGraw-hill, 
Inc. New York. USA. 

1 - 

46 David, E. B. and J. R. Tomasso.  1991.  Aquaculture and  Water  
Quality. The World Aquaculture Society. South Carolina. USA. 

1 - 

47 De  Sil  VA,  S.S  and  T.A.  Anderson. 1995. Fish  Nutrition  in  
Aquaculture. Chapman & Hall. London. UK. 

1 - 

48 Dillon, H. 1995.  Garden  Artistry:Secrets  of  Designing &Planting   
a  Small  Garden. Macmillan. New York. USA. 

1 - 

49 Dingus, D.Del  Dingus. Introductory  Soil  Science Laboratory Manual. 
1999. Prentice-Hall, Inc. USA. 

1 - 

50 Fash, A.W. and L.J. Lester . 1992.  Marine Shrimp Culture : Principles  
and  Practices. Elsevier Science Publishing Company Inc. New York. 
USA. 

1 - 

51 Khanjanapaj, L. and H. Ogawa.  1995.  Common Seaweeds and 
Seagrasses  of  Thailand . Faculty of Fishery. Kasetsart University. 
Thailand. 

1 - 

52 Orlov, D.S.  1992.  Soil Chemistry. Balkema Publishing. USA. 1 - 
53 Postlethwait, J.H., J.L. Hopson  and  R.C. Veres. 1991. Biology: 

Bringing  Science to  Life. McGraw-hill, Inc. New York. USA. 
1 - 

54 Raymond, P. P. 2004. Sustainable Horticulture Today and Tomorrow. 
Prentice- Hall. New Jersey. USA. 

1 - 

55 Richard, W. H., R. C. Jame  and  P. M. Nelda.  2004. Arboriculture : 
Integrated  Management  of  Landscape  Trees, Shrubs and  Vine. 
Prentice-Hall. New Jersey. USA. 

1 - 

56 วารสารการประมง    ต้ังแตป 2545 
- ปจจุบัน 

- 

57 วารสารเคหการเกษตร - 1 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ / ตําราเรียน / วารสาร จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม 
58 วารสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย    ต้ังแตป 2545 

- ปจจุบัน 
 

59 วารสาร Advance Thailand Geographic   ต้ังแตป 2545 
- ปจจุบัน 

 

60 วารสาร American Society for Horticultural  Science - 1 
61 วารสาร Hort Technology - 1 
62 วารสาร Scientia Horticulturea - 1 
63 วารสาร Agriculture and Environment - 1 
64 วารสาร Plant Cell - 1 

 
16.  งบประมาณ 
 การผลิตบัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  เปาหมายการผลิต
นักศึกษาชั้นปละ  100 คน  ประมาณการคาใชจายตอหัวของการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร    120,000  
บาทตอคน 
 

งบประมาณที่ตองการ (บาท) 
หมวดเงิน 

2549 2550 2551 2552 2553 
คาตอบแทน 1,447,500 2,516,250 3,079,750 3,078,750 3,078,750 
คาใชสอย 400,000 600,000 800,000 800,000 800,000 
คาวัสดุ 400,000 750,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
คาอุดหนุนงานวิจัยของ
นักศึกษา 

- - 500,000 500,000 500,000 

รวมงบดําเนินการ 2,247,500 3,866,250 5,478,750 5,478,750 5,478,750 
คาครุภัณฑ 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,107,500 1,107,500 
คาที่ดิน/คาสิ่งกอสราง 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,400,000 2,400,000 
คาพัฒนาบุคลากร 500,000 1,500,000 2,500,000 3,500,000 3,500,000 

รวมงบลงทุน 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7007,500 7007,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,747,500 9,366,250 1,197,8750 12,486,250 12,486,250 
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17.  หลักสูตร 
        17.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 139-142 หนวยกิต   
     การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  4 ป  โดยใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พุทธศักราช 2549   
 
 17.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139-142 หนวยกิต 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103-106 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน  33 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  39 

 2.3 กลุมวิชาแขนง ไมนอยกวา 24 

        กลุมวิชาแขนงบังคับ  15 

        กลุมวิชาแขนงเลือก ไมนอยกวา 9 

 2.4 กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 7-10 

    *การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ  1 

        การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 2(90 ช่ัวโมง) 

    

        การฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 5 (350 ช่ัวโมง) 

 หรือ   

        สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 8(600 ช่ัวโมง) 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
*รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  โดยไมนับหนวยกิต
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 17.3 รายวิชา 
 

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

        1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 

บังคับ   3 หนวยกิต 
GESC 1001 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

เลือก  3 หนวยกิต 
GESC 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 

GESC 1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 

GESC 1103 พืชพรรณเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 

GESC 1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 

         1.2 กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต 

บังคับ   6 หนวยกิต 
GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

GEEN 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

เลือก   3 หนวยกิต 
GEEN 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

GEEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง  3(3-0-6) 

GEEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ 
การสมัครงาน 

 
 

3(3-0-6) 

GEEN 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ   3(3-0-6) 

GEEN 1105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 

         1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร    7  หนวยกิต 

บังคับ   1  หนวยกิต 
GEHS 1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู   1(1-0-2) 

เลือก   6  หนวยกิต 
GEHS 1101 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 

GEHS 1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต  3(3-0-6) 

GEHS 1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล  3(3-0-6) 

     
     
 
 

    



 26 

         1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร   6  หนวยกิต   

บังคับ   3  หนวยกิต 
GESO 1001 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 

เลือก   3  หนวยกิต 
GESO 1101 พลวัตสังคมโลก  3(3-0-6) 

GESO 1102 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

GESO 1103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

         1.5 กลุมวิชาพลานามัย    2  หนวยกิต   

บังคับ   2  หนวยกิต 
GEPA 1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

GEPA 1002 กีฬาประเภทบุคคล   1(0-2-1) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  103-106 หนวยกิต 

       2.1 กลุมวิชาแกน  33 หนวยกิต 

BIOL 1101 ชีววิทยาทั่วไป  3(2-3-4) 

BIOL 2101 พฤกษศาสตร  3(2-3-4) 

BIOL 2102 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-4) 

BIOL 2401 พันธุศาสตร  3(2-3-4) 

BIOL 2601 จุลชีววิทยา  3(2-3-4) 

CHEM 1101 เคมีพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 

CHEM 1201 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 

CHEM 2501 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 

MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร   3(3-0-6) 

PHYS 1301 ฟสิกสเบื้องตน  3(2-3-4) 

STAT 1101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

        2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  39 หนวยกิต 

MNGT 2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 

AGLS 1101 เกษตรและชีวภาพ   3(3-0-6) 

AGSC 1102 การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง  3(2-3-4) 

AGSC 2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร  2 (2-0-4) 

AGSC 2202 ดิน ปุยและน้ําเพื่อการผลิตพืช  3(2-3-4) 

AGSC 2301 การขยายพันธุพืช  3(2-3-4) 
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AGSC 3310 การผลิตและการจัดการพืชโรงเรือน  3(2-3-4) 
AGSC 2601 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง  3(3-0-6) 

AGSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

AGSC 3102 การปรับปรุงพันธุพืช  3(2-3-4) 

AGSC 3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช  3(2-3-4) 

AGSC 4304 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  3(2-3-4) 

AGSC 4901 สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 1(0-2-1) 

AGSC 4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 3(0-6-3) 

         2.3 กลุมวิชาแขนง  เรียนรายวิชาแขนงบังคับ 15 หนวยกิต และเลือกเรียนในวิชาแขนงเลือกในกลุมวิชาแขนง 
                                        กลุมเดียวกัน  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังตอไปน้ี 

         2.3.1 กลุมวิชาแขนงการผลิตพืช (Plant Production) ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

บังคับ  15 หนวยกิต 

AGSC 2203 เทคโนโลยีเครื่องปลูก  3(2-3-4) 

AGSC 3304 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ของพืช 

 3(2-3-4) 

AGSC 3302 การจัดการพืชในรม  3(3-0-6) 

AGSC 4303 การผลิตพืชอินทรีย  3(2-3-4) 

AGSC 4305 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม  3(2-3-4) 

เลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

TRHM 2203 การทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 

AGLS 2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  3(3-0-6) 

AGSC 2304 วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก  3(2-3-4) 

AGSC 2305 วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ  3(2-3-4) 

AGSC 3306 วิทยาการผลิตและการจัดการไมกระถาง    3(2-3-4) 

AGSC 2307 วิทยาการผลิตเห็ด   3(2-3-4) 

AGSC 3103 พืชพรรณเพ่ือการบําบัด  3(2-3-4) 

AGSC 3104 พืชพรรณเพ่ือสุขภาพ  3(2-3-4) 

AGSC 3105 พืชพรรณและคุณภาพสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

AGSC 3307 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม  3(2-3-4) 

AGSC 3402 ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  3(2-3-4) 
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AGSC 3501 การออกแบบจัดสวน  3(2-3-4) 

AGSC 3502 การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ  3(2-3-4) 

AGSC 3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ  3(3-0-6) 

AGSC 3702 การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ  3(3-0-6) 

AGSC 4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน  3(2-3-4) 

AGSC 4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมน้ํา  3(2-3-4) 

FDST 2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  3(2-3-4) 

FDST 3604 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากพืช  3(2-3-4) 

AGSC 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 1(1-0-3) 

           2.3.2 กลุมวิชาแขนงธุรกิจและการจัดการพืช 
                   (Plant Business and Management) 

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

บังคับ  15 หนวยกิต 

ECON 2222 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  3(3-0-6) 

MNGT 2402 การจัดการธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

MKRT 3501 การตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

MKRT 3503 ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช  3(3-0-6) 

MNGT 3502 การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร  3(3-0-6) 

เลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

TRHM 2203 การทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 

AGLS 2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  3(3-0-6) 

AGSC 2304 วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก  3(2-3-4) 

AGSC 2305 วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ  3(2-3-4) 

AGSC 3306 วิทยาการผลิตและการจัดการไมกระถาง    3(2-3-4) 

AGSC 2307 วิทยาการผลิตเห็ด   3(2-3-4) 

AGSC 3103 พืชพรรณเพ่ือการบําบัด  3(2-3-4) 

AGSC 3104 พืชพรรณเพ่ือสุขภาพ  3(2-3-4) 

AGSC 3105 พืชพรรณเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

AGSC 3303 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม  3(2-3-4) 
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AGSC 3402 ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  3(2-3-4) 

AGSC 3501 การออกแบบจัดสวน  3(2-3-4) 

AGSC 3502 การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ  3(2-3-4) 

AGSC 3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ  3(3-0-6) 

AGSC 3702 การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ  3(3-0-6) 

AGSC 4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน  3(2-3-4) 

AGSC 4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมน้ํา  3(2-3-4) 

FDST 2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  3(2-3-4) 

FDST 3604 สุขศาสตรผลิตภัณทอาหารจากพืช  3(2-3-4) 

AGSC 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 1(1-0-3) 

          2.4 กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 7-10  หนวยกิต  

*AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานการเกษตรและชีวภาพ  1(0-2-0) 
AGSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการจัดการพืช 2 (90 ช่ัวโมง) 

  เพื่อชุมชนเมือง  
    
AGSC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ ไมนอยกวา 5 (350 ช่ัวโมง) 

  การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง   

  หรือ   

AGSC 4805 สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 8 (600 ช่ัวโมง) 

*  รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  โดยไมนับหนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว   และตอง   
ไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตรนี้  
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 17.4  แผนการศึกษา 
 
ชั้นปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 

 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9  

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

BIOL   1101 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-4) 2.1 กลุมวิชาแกน 
CHEM 1101 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน AGLS  1101 เกษตรและชีวภาพ   3(3-0-6) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  18 
 
 

ชั้นปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9  

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    

BIOL    2101 พฤกษศาสตร 3(2-3-4) 
CHEM  1201 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 

2.1 กลุมวิชาแกน 

MATH  1201 หลักการคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน AGSC   1102 การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง  3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  21 
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ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

BIOL   2601 จุลชีววิทยา 3(2-3-4) 2.1 กลุมวิชาแกน 
PHYS  1301 ฟสิกสเบื้องตน 3(2-3-4) 
AGSC  2202 ดิน  ปุย  และน้ําเพื่อการผลิตพืช 3(2-3-4) 
AGSC  2301 การขยายพันธุพืช 3(2-3-4) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

AGSC  2601 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    
บังคับ    
- แขนงการผลิตพืช    
- แขนงธุรกิจและการจัดการพืช    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  21 

 
ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6  

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

BIOL   2401 พันธุศาสตร 3(2-3-4) 
CHEM  2501 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 

2.1 กลุมวิชาแกน 

STAT   1101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน    
2.3 กลุมวิชาแขนง    
บังคับ    
- แขนงการผลิตพืช   AGSC  2203 เทคโนโลยีเครื่องปลูก 3(2-3-4) 
- แขนงธุรกิจและการจัดการพืช ECON 2222 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 3(3-0-6) 

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเสรี 3 

 รวม  21 
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ชั้นปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุมวิชาแกน BIOL   2102 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน MNGT 2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
 AGSC  2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมาย

สินคาเกษตร 
2(2-0-4) 

 AGSC  3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช 3(2-3-4) 
 AGSC  3310 การผลิตและการจัดการ 

พืชโรงเรือน 
3(2-3-4) 

2.3 กลุมวิชาแขนง    
บังคับ    

AGSC  3304 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 

3(2-3-4) - แขนงการผลิตพืช 
 

AGSC  3302 การจัดการพืชในรม 3(3-0-6) 
MNGT 2402 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) - แขนงธุรกิจและการจัดการพืช 
MKRT 3501 การตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  20 
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ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุมวิชาแกน    
AGSC  3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและ 

การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 
3(3-0-6) 

AGSC  3102 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-4) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

AGSC  4304 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    
บังคับ    

AGSC  4305 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม 3(2-3-4) - แขนงการผลิตพืช 

AGSC  4303 การผลิตพืชอินทรีย 3(2-3-4) 
MKRT 3503 ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช 3(3-0-6) - แขนงธุรกิจและการจัดการพืช 
MNGT 3502 การจัดการหวงโซอุปทาน 

สินคาเกษตร 
3(3-0-6) 

เลือก   (3  หนวยกิต)    
AGSC  4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน 3(2-3-4) - แขนงการผลิตพืช 
AGSC   3103 พืชพรรณเพ่ือการบําบัด 3(2-3-4) 
TRHM 2203 การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) - แขนงธุรกิจและการจัดการพืช 
AGSC   3501 การออกแบบจัดสวน 3(2-3-4) 
AGSC  4801 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพทางการผลิตและ 
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

2(90 ช่ัวโมง) 

 

2.4 กลุมวิชาชีพ 

*AGLS  2801 การศึกษาดูงานดานเกษตร 
และชีวภาพ 

1(0-2-0) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  21 
 

*รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  โดยไมนับหนวยกิต



 34 

ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  1 หรือ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    

2.1 กลุมวิชาแกน    
AGSC  4901 สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืช

เพื่อชุมชนเมือง 
1(0-2-1) 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

AGSC  4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและ 
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

3(0-6-3) 

2.3 กลุมวิชาแขนง  เลือกเรียน 6 
AGSC   4307 วิทยาการผลิตและการจัดการ 

พรรณไมน้ํา 
3(2-3-4) 

AGSC   3105 พืชพรรณเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
AGSC   3307 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม 3(2-3-4) 

- แขนงการผลิตพืช 

AGSC   3402 ชีวภัณฑและสารควบคุม 
การเจริญเติบโตพืช 

3(2-3-4) 

AGSC   3104 พืชพรรณเพ่ือสุขภาพ 3(2-3-4) 
AGSC   3306 วิทยาการผลิตและการจัดการ 

ไมกระถาง 
3(2-3-4) 

AGSC   3502 การออกแบบและตกแตงไม 
ดอกไมประดับ 

3(2-3-4) 

 
 
   

- แขนงธุรกิจและการจัดการพืช 

AGSC  3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ 3(3-0-6) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเสรี 3 

 รวม  13 
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ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  1 หรือ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    

2.1 กลุมวิชาแกน    
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน    
2.3 กลุมวิชาแขนง    

AGSC   4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการ
ผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

5 (350  ช่ัวโมง) 

หรือ   

 
 
   

2.4 กลุมวิชาชีพ 

AGSC   4805 สหกิจศึกษา 8 (600  ช่ัวโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  5-8 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

GMP/HACCP การผลิตอาหารปลอดภัย   เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

AGLS 1101 เกษตรและชีวภาพ  
Agriculture and Life Sciences 

3(3-0-6) 

            หลักการดานการเกษตร  หลักการผลิตสัตว ระบบมาตรฐานฟารม 
หลักการผลิตพืช มาตรฐานการจัดการเกษตรในระบบ GAP หลักการสงเสริม
และธุรกิจเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานการผลิตอาหาร 

  
 
AGLS 2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํริ 

Royal Theory for Agriculture 
3(3-0-6) 

    หลักการ  แนวคิด  วิธีดําเนินการ   ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ตอระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หลักการและความสัมพันธของ
พืชและสัตวในระบบ ศึกษากรณีตัวอยางของการทําเกษตรทฤษฏีใหมตามแนว
พระราชดําริ  

 
AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

Field Trip in Agriculture and Life Sciences 
1(0-2-0) 

              จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสําหรับผูเรียนใหมีทัศนประสบการณ
วิชาชีพทางการเกษตรและชีวภาพ  เชน  กิจกรรมการผลิตพืชและสัตว  
มาตรฐานการจัดการเกษตรในระบบGAP การสงเสริมและธุรกิจการเกษตร  
การทองเที่ยวเชิงเกษตร  การแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อการรับรู
ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะ   
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  มีการจัดกลุมอภิปรายหลังจากดูงาน 
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AGSC 1102 การผลิตพชืเพือ่ชุมชนเมือง 
Urban Horticultural Production  

3(2-3-4) 

    หลักการผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
พืช  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช หลักและวิธีการปลูกพืช 
 การดูแลรักษา และการจัดจําหนาย 

 
AGSC  2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร 

Agricultural Products Standard, Law and Regulation 
2(2-0-4) 

    มาตรฐาน  ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร   มาตรฐานและ 
การรับรองผลิตผลทางการเกษตรของไทยและตางประเทศ  ระเบียบ  ขั้นตอน
การสงออกและนําเขาผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับมาตรการกีดกัน
สินคาเกษตรทางการเกษตร 

 
AGSC 2202 ดิน ปุยและน้ําเพื่อการผลิตพชื 

Soil, Fertilizer and Water for Plant Production 
3(2-3-4) 

    ประเภทของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน  
ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย ระบบการใหน้ํา ความสัมพันธของดินและ 
น้ํากับการเจริญเติบโตของพืช 

 
AGSC 2203 เทคโนโลยีเคร่ืองปลูก 

Growing Media Technology 
3(2-3-4) 

   การจําแนกและประเภทของเครื่องปลูก    คุณสมบัติทางกายภาพเคมี
และชีวภาพของเครื่องปลูกการจัดการธาตุอาหารรูปแบบภาชนะ และ 
การจัดการ การใชประโยชน การเตรียมเครื่องปลูกและสวนผสม แนวโนม
พฤติกรรม   การใชเครื่องปลูกและภาชนะ 
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AGSC 2301 การขยายพันธุพืช 
Plant Propagation 

3(2-3-4) 

            ชีววิทยาของการขยายพันธุพืช   สภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การขยายพันธุพืช   หลักการและเทคนิคการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและ 
ไมอาศัยเพศ    เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช  

 
AGSC 2304 วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก 

Vegetable Production and Management 
3(2-3-4) 

    ประเภทของพืชผัก  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูก  
การปองกันกําจัดศัตรูพืชและการดูแลรักษา  การวางแผนการผลิตและการตลาด  
พืชผัก 

 
AGSC 2305 วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ 

Ornamental Plant Production and Management 
3(2-3-4) 

    ประเภทของไมดอกไมประดับ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต  
วิธีปลูก  การปองกันกําจัดศัตรูพืชและการดูแลรักษา  การวางแผนการผลิตและ 
ธุรกิจไมดอกไมประดับ 

 
AGSC 2307 วิทยาการผลิตเห็ด    

Science of Mushroom Production  
3(2-3-4) 

     ลักษณะทางชีววิทยาและประเภทของเห็ด คุณคาทางโภชนาการและ
สรรพคุณทางยา  เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่ เกี่ยวของกับ   
การเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด วัสดุเพาะ วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด ศัตรูเห็ด  
 

AGSC 2601 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 
 Urban Ecology 

3(3-0-6) 

     ระบบนิเวศของชุมชนเมืองและปจจัยที่เกี่ยวของ   รูปแบบการใชน้ํา 
ระบบขนสง   การจัดการขยะและของเสีย   รูปแบบการใชพลังงาน การใช
ประโยชนที่ดิน   องคกรและรูปแบบทางสังคม   พฤติกรรมการบริโภค  
การสื่อสาร กิจกรรมนันทนาการ   โภชนาการและพฤติกรรมประชากร 
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AGSC 3102 การปรับปรงุพันธุพืช 
Plant  Breeding 

3(2-3-4) 

     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL 2401 พันธุศาสตร 
             หลักการปรับปรุงพันธุพืช   การถายทอดลักษณะและอิทธิพล
ของสภาพแวดล อม  พันธุกรรมที่ เป นประโยชน ต อการปรับปรุงพันธุ 
พืช   การอนุรักษ  เ ชื ้อพันธุกรรมพืช  การปรับปรุงพันธุ พืชรูปแบบ
ตางๆ   เทคโนโลยีชีวภาพที่ เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุ พืช   

  
AGSC 3103 พืชพรรณเพื่อการบําบัด 

Plant for Therapy 
3(2-3-4) 

    ประเภทของพืชพรรณเพื่อการบําบัด พืชที่มีกล่ินหอม พืชเพื่อความ
สวยงาม การใชพืชสําหรับกิจกรรมสัปปายะ  การผลิตและการดูแลรักษา 
การแปรรูปและการใชสมุนไพรสดเพื่อการบําบัด การบรรจุหีบหอ และ   
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผูใช 

 
AGSC 3104 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ 

Plant for Health 
3(2-3-4) 

     ประเภทของพืชพรรณเพื่อสุขภาพ   การผลิตและการจัดการพืช
สมุนไพร    พืชเครื่องเทศ   พืชที่มีสรรพคุณทางยา   การเก็บเกี่ยวและการถนอม
รักษา   การแปรรูปและการประยุกตใช 

 
AGSC 3105 พืชพรรณเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอม 

Plant and Environmental Quality 
3(3-0-6) 

     มลภาวะในชุมชนเมือง   บทบาทของพืชตอการลดมลภาวะ   ลักษณะ
ทางชีววิทยาและกายภาพที่มีผลตอการบําบัดส่ิงแวดลอม  แนวทางการจัดการ
พืชเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม   
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AGSC 3302 การจัดการพืชในรม 
Indoor Plant Management 

3(3-0-6) 

   หลักการผลิตพืชประเภทและการจําแนก   สรีรวิทยาของพืชในรม  
การเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมสําหรับการปลูกหรือการตกแตงในรม   ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการพืชในรม   การใหน้ํา   อุณหภูมิ   แสงและการดูแลรักษา  

 
AGSC 3304 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพชื 

Plant Tissue Culture and Biotechnology 
3(2-3-4) 

   หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชจากสวนตางๆ เชน   การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ   การเพาะเลี้ยงอับเรณู  
โพรโตพลาสตและการยายปลูก   การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   พันธุวิศวกรรมพืช 

 
AGSC 3306 วิทยาการผลิตและการจัดการไมกระถาง 

Pot and Miniature Plant Production and Management 
3(2-3-4) 

    การผลิตไมกระถาง การปลูกพืชขนาดเล็ก ชนิดพืชสําหรับผลิตเปนไม
กระถาง พืชเพื่อการจัดสวนในภาชนะ ไมดัดไมแคระ ปจจัยที่เกี่ยวของและ 
การดูแลรักษา การจัดวางและการตกแตง 

 
AGSC 3307 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม 

Orchid Production and Management 
3(2-3-4) 

     ความสําคัญของกลวยไม     การจําแนกประเภทของกลวยไม   
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต   โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ  
การปลูกและการดูแลรักษา   ศัตรูและการปองกันกําจัด   การตลาดและธุรกิจ
กลวยไม 
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AGSC 3310 การผลิตและการจัดการพืชโรงเรือน 
Nursery Plant Production and Management 

3(2-3-4) 

    หลักการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช   การจําแนกประเภทของ
โรงเรือน   ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของในการจัดการโรงเรือน   การออกแบบและ
จัดการโรงเรือน การวางระบบน้ํา  การวางผังโรงเรือน การควบคุมและกําจัด
ศัตรูพืช   ระบบการผลิต   การวิเคราะหตนทุนและระบบการตลาด   การจัดการ
ผลผลิตและการขนสง  

 
AGSC 3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช 

Integrated Pest Management 
3(2-3-4) 

    ประเภทและการจํ าแนกศัตรูพืช  เชน  โรค   แมลงและวัชพืช   
แนวทางการควบคุม   รูปแบบการปองกันกําจัดศัตรูพืช  แนวทางการบูรณา 
การจัดการศัตรูพืชความปลอดภัยและผลกระทบของสารกําจัดศัตรูพืชตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

  
AGSC 3402 ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพชื 

Biochemicals and Plant Growth Regulators 
3(2-3-4) 

     ประเภทและการจํ าแนกชีวภัณฑ  คุณสมบัติของสารควบคุม 
การเจริญเติบโต  เชน  ฮอรโมนพืช  กลไกการทํางานของสารควบคุม 
การเจริญเติบโต การประยุกตใชชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  

 
AGSC 3501 การออกแบบจัดสวน 

Landscape Design 
3(2-3-4) 

      ทฤษฎีและหลักการของการออกแบบ  รูปแบบและประเภทการจัด
สวน การจัดวางองคประกอบการจัดสวน ประเภทของพืชที่ใชในการจัดสวน  
การ เลื อกใช วั สดุ  ระบบน้ํ าและการจัดการ  การจั ดวางระบบไฟฟ า  
ระบบการเคลื่อนยายและขนสง  การดูแลรักษา   การประเมินราคา 
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AGSC 3502 การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ 
Floral Design and Decoration 

3(2-3-4) 

                ทฤษฎี แนวคิด หลักการการออกแบบและตกแตง การใชไมดอก 
ไมประดับเพื่อการตกแตงสถานที่ การจัดองคประกอบ รูปแบบการจัดไมดอก 
ไมประดับ การจัดการและการดูแลรักษา 

 
AGSC 3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ 

Park Management and Maintenance 
3(3-0-6) 

    ประเภทของสวนสาธารณะ  การเลือกใชพืชในสวนสาธารณะ 
การจัดการสภาพแวดลอม  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ  คุณลักษณะและ
ประเภทของพืชที่ใชในสวนสาธารณะ  ระบบน้ําและการจัดการ การใหปุย 
โปรแกรมการดูแลรักษา 

  
AGSC 3702 การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 

Sports and Recreation Turf  Management 
3(3-0-6) 

     ประเภทของสนามหญา เพื่อการกีฬาและนันทนาการ   ปจจัย 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการ  คุณลักษณะและประเภทของหญาที่ใชในสนาม  
ระบบน้ําและการจัดการ การใหปุย โปรแกรมการดูแลรักษา  

 
AGSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและการจัดการพืช 

เพื่อชุมชนเมือง 
Research Methodology in Plant Production and 
Management for Urban Community 

3(3-0-6) 

     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  STAT 1101 หลักสถิติ 
    การกําหนดปญหา     การวางรูปแบบการวิจัย    การตั้งวัตถุประสงค

และสมมุติฐาน   การเก็บรวมรวมขอมูล   หลักการวางแผนการทดลอง   
การสุมตัวอยางวิธีการวางแผนการทดลองแบบตางๆ  การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย    และการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชใน
การวิเคราะหขอมูล   รูปแบบการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานการวิจัย 
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AGSC 4303 การผลิตพชือินทรีย 
Organic Plant Production 

3(2-3-4) 

   ความสําคัญ หลักการผลิตพืชแบบอินทรีย พืชสําหรับใชบริโภค เชน 
พืชผัก  ไมผลและพืชประดับ   มาตรฐานและขอกําหนดสําหรับเกษตรอินทรีย 
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการผลิตพืชอินทรีย   การจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการผลิต
พืชอินทรีย  รูปแบบการผลิตพืชอินทรีย   การใชสารธรรมชาติในการผลิต 
การตลาดและธุรกิจพืชอินทรีย 

 
AGSC 4304 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

Post Harvest  
3(2-3-4) 

    สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  ปจจัยที่เกี่ยวของ
และการควบคุม   การประเมินการสูญเสีย   การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
การเก็บรักษา  การบรรจุ   บรรจุภัณฑและหีบหอ   การกระจายสินคาและ 
การขนสง 

 
AGSC 4305 การผลิตพชืภายใตปจจัยควบคุม 

Controlled Plant Production  
3(2-3-4) 

   ปจจัยที่ เกี่ยวของทางสรีรวิทยาที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
หลักการผลิตพืชภายใตสภาวะควบคุม  การควบคุมขนาดและรูปทรงของตน
พืช การบังคับการออกดอกและติดผล    การดูแลรักษา  

 
AGSC 4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน 

Soilless Culture 
3(2-3-4) 

     เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกแบบไมใชดินสําหรับชุมชน
เมือง การจําแนกชนิดและคุณสมบัติของวัสดุปลูก การเตรียมสารละลาย 
ธาตุอาหาร การจัดการโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและการขนสง 
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AGSC 4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมน้ํา 
Aquatic Plant Production and Management 

3(2-3-4) 

                ชนิด  พันธุ   ประเภท ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมน้ํา  หลักการ
ผลิตและการจัดการ  การใชประโยชน  การขยายพันธุ  การใหปุย  การดูแล
รักษา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต  การตลาด การจัดการ
นําเขาและสงออกพรรณไมน้ํา   

 
AGSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางการผลิตและ 

การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  
Preparation for Professional experience for Plant 
Production and Management for Urban Community  

2 
(90 ชั่วโมง) 

                 จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดาน
การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชน
เมืองตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการผลิตและ
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง   
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AGSC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลติและ 
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง          
Field Experience for Plant Production and 
Management for Urban Community 

5 
(350 ชั่วโมง) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน   
                            :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ      
                            :  AGSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 
    การฝกประสบการณวิชาชีพดานการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  
ณ  สถานที่ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง  มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝก-
ประสบการณวิชาชีพแลว 

 
AGSC 4805 สหกิจศึกษา                                                            

Co-operative Education                                       
                8 

(600 ชั่วโมง) 
               วิชาท่ีตองเรียนมากอน   

                            :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ      
                            :  AGSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง      
การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 
               ระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานดานการผลิตและการจัดการ
พืชเพื่อชุมชนเมือง ในสถานประกอบการขนาดตางๆอยางมีระบบ  โดยจัดให
นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการที่
ใหความรวมมือโดยลักษณะการทํางานเต็มเวลา  ระยะเวลาไมนอยกวา   
600 ช่ัวโมง  
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AGSC 4901 สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 
Seminar in Plant Production and Management for 
Urban Community 

1(0-2-1) 

      การรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีและปญหาที่เกี่ยวของกับการผลิตและ
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมืองดวยวิธีการตางๆ รวมถึงการศึกษาภาคสนาม  
การอภิปราย ระดมความคิด   แลกเปลี่ยนประสบการณและการเสนอรายงาน
เกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ  

 
AGSC 4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

Special Problems in Plant Production and Management 
for Urban Community 

3(0-6-3) 

      คนควา  ทดลองและวิจัยงานทางการเกษตรที่มุงเนนการผลิตและ 
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมืองในระดับตางๆ  รวบรวมและอภิปรายผลสรุปผล
และเสนอเปนรายงาน 

 
AGSC 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลติและการจัดการพืช 

เพื่อชุมชนเมือง 
Selected Topics  in Plant Production and Management 
for Urban Community 

1(1-0-3) 

                     การศึกษากรณีศึกษา หัวขอหรือเร่ืองตางๆ ที่นาสนใจทางดาน 
การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

 
BIOL 1101 ชีววิทยาท่ัวไป 

General Biology 
3(2-3-4) 

            โครงสรางและการทํางานของเซลล  เนื้อเยื่อ  อวัยวะและระบบตางๆของ
ส่ิงมีชีวิต  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโตของตัวออน  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   
พันธุศาสตร   ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  
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BIOL 2101 พฤกษศาสตร 
Botany 

3(2-3-4) 

    ชีววิทยาและโครงสรางของพืช อวัยวะ เซลล กายวิภาคและบทบาท
หนาที่ของสวนประกอบของพืช เชน ราก ใบ ลําตน ผล การจัดจําแนกพืช  
นิเวศวิทยาพืช พันธุศาสตรเบื้องตน การรวบรวมการเก็บตัวอยางพืช การศึกษา
ภาคสนาม 

 
BIOL 2102 สรีรวิทยาของพืช     

Plant Physiology 
3(2-3-4) 

   รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL 2101 พฤกษศาสตร 
    กระบวนการดํารงชีวิตของพืช  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  และ   
การเปลี่ยนแปลงสภาพของพืช   น้ํา   แรธาตุ   แสงและฮอรโมน   กลไก   
และกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะหแสง   การหายใจ  การขนสง   
การคายน้ํา   กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด  ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 

 
BIOL  2401 พันธุศาสตร    

Genetics 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL  1104  ชีววิทยา  2  หรือ 
BIOL  1101  ชีววิทยาทั่วไป 

ความรู พื้ นฐานทางพันธุ ศ าสตร  หลักการถ า ยทอดลักษณะ 
ทางพันธุกรรม  การคาดคะเนผลลัพธที่ เกิดในลูกผสม   ความนาจะเปน   
และการทดสอบทางสถิติ  จีนและโครโมโซม  การจําลองของสารพันธุกรรม   
ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน     เพศ    การกําหนดเพศ  มัลติเปลแอลลีล   
การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ  ความแปรปรวนของลูกผสม   
การกลายพันธุระดับยีนและระดับโครโมโซม  พันธุวิศวกรรม  พันธุศาสตร-
ประชากร   การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส    
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BIOL  2601 จุลชีววิทยา    
Microbiology 

3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : BIOL  1104  ชีววิทยา  2  หรือ 
BIOL 1106  ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา   ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและ 
ยูคาริโอต  การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต  
การสืบพันธุ   ความสัมพันธ ระหว างจุ ลินทรี ย กับอาหาร  น้ํ า  อากาศ 
การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล  โรคติดตอและภูมิตานทาน   

  
CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน  

Fundamental  Chemistry   
3(2-3-4) 

                หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ   โครงสรางอะตอม   ตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องตน  จลนพลศาสตร สมดุลเคมี   กรด  เบส   เกลือ  สมบัติของ
แกส  ของแข็ง  ของเหลวและสารละลาย  ไฟฟาเคมี

 
CHEM 1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน 

   Fundamental Organic Chemistry 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี  ชนิดของปฏิกิริยาเคมี

อินทรีย  การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน  สารประกอบแอโรแมติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมู
ฟงกช่ันชนิดตางๆ    เชน   แฮไลด    แอลกอฮอล    อีเธอร    คีโทน  กรดคารบอก-  
ซิลิกและอนุพันธ  เอมีน สารประกอบโมเลกุลใหญ   เชน  โปรตีน  
คารโบไฮเดรต ไขมัน  
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CHEM 2501 ชีวเคมีพื้นฐาน  
Fundamentals of Biochemistry 

3(2-3-4) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : CHEM 1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
   โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ และบทบาทของ

เซลล และองคประกอบของเซลล  กรด  เบส   บัฟเฟอรในเซลล   โปรตีน   เอนไซม
คารโบไฮเดรต   ลิปด   วิตามิน     ฮอรโมน   การยอยและการดูดซึมอาหาร   
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต   

 
ECON2222 
 

เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
Agricultural and Resource Economics 

3(3-0-6) 

     ศึกษาปญหาและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร  บทบาทของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหาการเกษตรและทรัพยากร  ความสัมพันธ
ระหวางการเกษตรและทรัพยากรกับเศรษฐกิจ   หลักเศรษฐศาสตรวาดวย 
การผลิตทางการเกษตร   นโยบายของรัฐในการควบคุมสินคาสินคาเกษตร 
นโยบายและมาตรการตางๆ   เกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร  

 
FDST 2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

Principle of Agricultural Products Preservation 
3(2-3-4) 

                ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยตางๆ ที่ใหผลิตผลการเกิดเสียหาย การควบคุมและ
ปองกัน  หลักการถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตางๆ 
วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ    

 
FDST 3604 สุขศาสตรผลิตภัณทอาหารจากพืช 

Hygiene of Food Production from Plant Origin 
3(2-3-4) 

    แหลงและการปนเปอนผลิตภัณฑอาหารจากพืช การใชสารเคมี   
การใชระบบ  GAP เพื่ อการผลิตพืช   ระบบสุขอนามัยอาหารจากพืช   
การตรวจสอบสารตกคางและสิ่งปนเปอนหลังการเก็บเกี่ยว ระบบการจัดการ
ของเสียที่เกิดขึ้น 
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GEEN1001    ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
           English for Communication 

       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน  เนนการฟง การพูด 
เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อส่ิงพิมพใน
ชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และขอความสั้น ๆ  เพื่อใชในการ
สื่อสาร 

 
GEEN1101    ภาษาองักฤษเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

       English for Self-development 
   พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น  
การสื่อสาร    โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคหลากหลาย การอานอนุเฉท  
การอานขอความที่ซับซอนและบทความเชิงวิชาการจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษระดับซับซอน      การเขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็น 

 
GEEN1102     ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง 3(3-0-6) 

        English for Advanced Communication 
   พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูง  
การสื่อสาร โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปราย
โตตอบ การนําเสนอ   การอานขอความที่ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตํารา
จากสื่อตาง ๆ  การเขียนประโยคระดับซับซอน เขียนขอความตั้งแตสองยอหนา และ
เขียนสรุปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ   

 
GEEN1103    ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 3(3-0-6) 

      English for Career Application 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน  การอาน
เอกสาร  ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและเอกสารที่ เกี่ยวของ    การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณและ            
การติดตามผลการสมัครงาน 
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GEEN1104    ภาษาองักฤษเพื่อนันทนาการ 3(3-0-6) 
      English for Recreation 

   พัฒนาทักษะในการใชภาษา  ดานการฟง พูด อาน และเขียนจากสื่อบันเทิง 
ตาง ๆ  ฟงและอานเพื่อจับใจความสําคัญ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ 
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได 

 
GEEN1105    ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 
 พัฒนาทักษะการอานขอความ  บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชา
การตาง ๆ ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการ  ฝกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
สาขาวิชาการตาง ๆ 
 

GEHS1001    สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 1(1-0-2) 
      Information for Learning 

    ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศในการศึกษา
คนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ  วิธีการสืบคนฐานขอมูล
ตาง ๆ  การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และวิธีการนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบมาตรฐาน 

 
GEHS1101    สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

         Aesthetics of Life 
  ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร  และความงดงามของศาสตรทางดนตรี  
นาฏศิลปและศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตร
ทางความงาม  สามารถวิเคราะห  คุณคาทางสุนทรียศิลป  โดยผานขั้นตอนการเรียนรู
เชิงคุณคา  อันเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม  สามารถดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
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GEHS1102    การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ 3(3-0-6)  
      Self-development for Happiness of Life 

   ศึกษาความจริงของชีวิต   การดํารงชีวิตในสังคม   พฤติกรรมมนุษย             
การพัฒนาการของมนุษย  บุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง     
วิธีการศึกษาตนเองและผู อ่ืน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ดัชนีช้ีวัดความสุข       
การสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนเพื่อเปาหมายการดํารงตนในสังคมอยางมี
ความสุข 
 

GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล 3(3-0-6) 
          Social Morality and Rationale  

  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย  โลกทัศน  ชีวทัศน  การสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม     
การใชเหตุผลอยางสรางสรรค  เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข  และ  
สันติธรรม 
 

GEPA1001    การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
   Exercise for Health 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิต  ตลอดจน  สามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

GEPA1002    กีฬาประเภทบคุคล 1(0-2-1)     
    Individual Sports 

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตาม
ความสนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและ
จิตใจ ใหสามารถนําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม  และการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
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GESC1001     การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
                        Thinking and Decision Making  

         ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย กระบวนการคิด
รูปแบบตาง ๆ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคิด  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  การประยุกต
คณิตศาสตรและสถิติเพื่อการคาดการณและการแกปญหา  กระบวนการตัดสินใจ  และ
ผลกระทบที่มีตอการตัดสินใจ 

 
GESC1101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

      Information Technology and Communication 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและ 

มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การจัดการและการใชงานขอมูล  การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การใชโปรแกรมเพื่อการสืบคนขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสาร
ขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 
GESC1102    วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
                       Science for Life 

    ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ความสัมพันธของสุขภาพกับอาหาร  การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร  
การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยาง ถูกตองและเหมาะสม  ความสําคัญของพลังงาน
ตอโลกและชีวิต  ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  การสงเสริมสุขภาพจิตและการ
ปองกันสารเสพติด 
 

GESC1103    พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
      Plant for Life 
                       ศึกษาเกี่ยวกับคุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตาง ๆ   

ตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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GESC1104    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพื่อชีวิต                        3(3-0-6) 
                Natural Resources and Environment for Life  

       ศึกษา เกี่ ย วกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม   การอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่ี
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การมีสวนรวมในการจัดการฟนฟู  สงเสริม
บํารุงรักษาคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

GESO1001    พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
   Dynamics of Thai Society 

              ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย   ในดานการเมือง         
การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและบุคคลสําคัญที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรม
ไทย  ปลูกฝงแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
เพื่อรักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย
 

GESO1101    พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 
    Dynamics of Global Society 

           ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและสังคม อารยธรรม ระบบเศรษฐกิจ  และ
การเมือง   การปกครอง  รวมทั้งสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมโลก
และมีผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลก  เพื่อใหรูจัก  เขาใจ  และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพในโลกปจจุบันและอนาคต 
 

GESO1102    มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
                        Human and Environment 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  การสรางจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา            
การมีสวนรวมในการจัดการตลอดจนการสงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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GESO1103    กฎหมายในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 
   Law for Daily Life  

          ศึกษากฎหมายที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิต กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ 
 

GETH1001    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
      Thai for Communication 

     พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

MATH 1201  หลักการคณิตศาสตร 
Principle of Mathematics 

3(3-0-6) 

                 ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร จํานวนจริง ตรรกศาสตร  
การพิสูจนทางคณิตศาสตร  เซต   ความสัมพันธและฟงกชัน อันดับและอนุกรม 

 
MKRT3501 
 

การตลาดธุรกิจเกษตร 
Agribusiness  Marketing 

3(3-0-6) 

   หลักการตลาดและธุรกิจเกษตร  รูปแบบธุรกิจ  ผูผลิต ผูบริโภค หนาที่ 
ชองทางของการตลาด  การกําหนด  การเปลี่ยนแปลง  ดัชนี  และเทคนิค 
การพยากรณราคา บทบาทและนโยบายของรัฐ 

 
MKRT3503 
 

ธุรกิจขายปลีกและขายสงพชื 
Retails and Wholesales Horticulture Business 

3(3-0-6) 
 

    หลักการขายสงและขายปลีก ปจจัยและหลักเกณฑในการขายปลีก
และขายสงสินคาเกษตร  การเลือกทําเล  การสงเสริมการขาย  การโฆษณา   
การกําหนดราคา   เทคนิคการขาย  การจัดระบบคลังสินคา การสงมอบสินคา
และการจัดการขนสง  
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MNGT2401 
 

การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร   
Farm Business Management 

3(3-0-6) 

    หลักการบริหารจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร  ปจจัยการผลิต  
การวางแผนการผลิต การคาดการณตลาด การซื้อขายตลาดลวงหนา ลักษณะ
ของธุรกิจเกษตร การสรางเครือขายธุรกิจ กลไกการตลาดเกษตร แหลงผลิตและ
จําหนายสินคาเกษตรที่สําคัญ  

 
MNGT2402 
 

การจัดการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

   บทบาทของธุรกิจเกษตรกับการพัฒนาประเทศ   ประเภทของธุรกิจ
เกษตร  โครงสรางธุรกิจและการบริหารงาน   แนวความคิดและเทคนิค 
การจัดการสมัยใหมในดานตางๆ ทั้งการผลิต  การตลาดและพฤติกรรม
สภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ   การขยายและรักษาฐานการตลาดเกษตร 
สถาบันการเงินและแหลงทุนที่เกี่ยวของจริยธรรมในการจัดการธุรกิจเกษตร 

 
MNGT3502 
 

การจัดการหวงโซอุปทานสนิคาเกษตร 
Agricultural Products Supply Chain and Logistic 

3(3-0-6) 

    การจัดระบบหวงโซอุปทานผลผลิตทางการเกษตร  การจัดซ้ือ จัดหา
วัตถุดิบ  การวางแผนการผลิต  การบริหารคลังสินคา  การกระจายสินคาโดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการขนสง   คุณภาพของสินคา   การบริการ  
การลดตนทุน    และระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการ 

 
PHYS 1301 ฟสิกสเบื้องตน  

Introduction to Physics 
3(2-3-4) 

                  การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร จลนพลศาสตร
ของอนุภาค  โมเมนตัม  พลังงาน   คล่ืน   สถิตศาสตรของของไหลและ   
การประยุกตใช ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฏีพื้นฐานทางไฟฟา 
กัมมันตภาพรังสี  
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STAT 1101 หลักสถิติ    
Introduction to Statistics 

         3 (3-0-6) 

           ความหมายของสถิติ    ขอบเขตและประโยชนของสถิติ    สถิติที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  การใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ  หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  
ตัวแปรสุม  การแจกแจง  ความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวรซองและ 
แบบปกติ  โมเมนต    การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา  
การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร   การพยากรณ

 
TRHM2203 
 

การทองเที่ยวเชิงเกษตร 
Agro-tourism 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
ผลกระทบการทองเที่ยวเชิงเกษตรตอส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม รูปแบบและองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการและแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน หนวยงาน องคกร ธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไขในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร  นโยบาย แผน และ
กรณีศึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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18. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบ
การประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และจัดใหมี 
การประเมินตนเองระดับภาควิชา คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีการประเมินภายใน
อยางมีระบบ โดยครอบคลุมประเด็นหลักทั้ง 4 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก 

 
18.1 การบริหารหลักสูตร 

         จัดใหมีการบริหารหลักสูตรที่สอดรับกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี 
การกําหนดการดําเนินการดานการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

• จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงเปน 
ผูที่มีคุณวุฒิและประสบการณสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เปนผูบริหารจัดการ  
ใหการบริหารหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกดาน โดยการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
วิชาการของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัดใหมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู 
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบดานบริหารจัดการหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

• มีการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน โดยเรียงลําดับ 
ความตอเนื่อง การกําหนดลําดับกอนหลังของรายวิชา ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยประเมิน
ความเหมาะสมจากสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของผูเรียน 

• จัดใหมีการจัดทําแนวการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เพื่อใหผูสอนและ
ผูเรียนไดวางแผนการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ 
ในแตละรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้งการบรรยาย ถกแถลง สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และการศึกษาจากสถานการณจริง  และการแจงใหผูเรียนทราบถึงเกณฑการวัดผล
การศึกษา 

• การจัดผูสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดผูสอนที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ ที่สอดคลองกับรายวิชาที่รับผิดชอบ  มีการจัดระบบการสอนรวมแบบบูรณาการ  
การเชิญผูทรงคุณวุฒิ เนนเปนผูที่ไดรับการยอมรับทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ จากภายนอกมาเปน 
วิทยากร อาจารยพิเศษ เพื่อใหครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  

• การประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน   จัดใหมีกิจกรรมการประเมินการสอน
โดยผูเรียน ผูบังคับบัญชาในภาควิชา และคณาจารยตางภาควิชา อยางนอยปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยัง
มีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยอนุกรรมการดานวิชาการของคณะ
อยางเปนระบบ 
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• การคัดเลือกนักศึกษา  คณะเกษตรและชีวภาพมีระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
เขาเรียนอยางเปนระบบและหลากหลายรูปแบบ มีการกําหนดความรูพื้นฐานของผูเขาเรียน โดยมี 
ความยืดหยุนของหลักสูตรที่ เปดโอกาสใหผู เขาศึกษาสามารถการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณได 

• การติดตามประเมินผลบัณฑิต  คณะเกษตรและชีวภาพ จัดใหมีการประเมินผล
บัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา ในดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต และประเด็นที่ตองการใหมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในดานวิชาการ เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป  

 
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

         คณะเกษตรและชีวภาพมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อใช
รองรับการจัดการสอนในหลักสูตรตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ ความเฉพาะทาง 
ในสาขาวิชาชีพ หรือลักษณะของเนื้อหาวิชาสาระตางๆ  โดยมีแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการ
ดังนี้ 

• อาคารสถานที่   มีการดําเนินการวางแผนการใชอาคารสถานที่รวมกับมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเกิดการใชงานหองเรียน และบริเวณสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการจัดแผนงบประมาณเพื่อกอสรางอาคาร  
ส่ิงอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที่ ใหมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน การใช
ประโยชนของนักศึกษา โดยระดมงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดหาและจัดตั้งสถานีทดลอง วิทยาเขตภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

• เคร่ืองมือและครุภัณฑท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน มีการกําหนดมาตรฐาน
หลักสูตรแตละหลักสูตรในดานเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน อุปกรณเฉพาะทางทั้งในดานชนิด
และปริมาณใหสอดคลองกับการใชงานของนักศึกษาในการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีแผน 
การจัดหา และแผนดานงบประมาณอยางเปนระบบ 

• ระบบบริหารจัดการศูนยเคร่ืองมือเฉพาะทาง  คณะเกษตรและชีวภาพมีนโยบาย
จัดตั้งศูนยเครื่องมือเกษตรและชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ประกอบ 
การเรียนการสอน ใหมีการบริการตอหลักสูตรที่เปดสอนในแตละหลักสูตร   โดยมีผูจัดการศูนย 
หัวหนาหองปฏิบัติการ และเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ ทําหนาที่รวมบริหารจัดการภายใต 
การกํากับดูแลของคณบดี 
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• การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  คณะเกษตรและชีวภาพมุงที่จะ
ระดมทรัพยากรการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะใหกับนักศึกษา 
โดยสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ในการสรางเครือขาย
ดานการฝกประสบการณวิชาชีพ การจัดระบบสหกิจศึกษา และการวิจัยและดําเนินการทดลอง 
ในรายวิชาปญหาพิเศษ โดยใชศักยภาพทั้งสองฝายรวมกันเพื่อเพิ่มความสมบูรณดานทรัพยากร 
การเรียนการสอน 

 
18.3 สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดระบบการใหคําปรึกษาและสรางกิจกรรม
ตางๆที่สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะตอการเรียนในแตละหลักสูตร และมีความเปนบัณฑิต
ที่สมบูรณตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับแนวทาง 
ในการประกันคุณภาพดานนี้ ดังนี้ 

• จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา คอยใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะของนักศึกษา เชน กิจกรรมสงเสริมจิตใจและ
คุณธรรม การเปนผูนํา การพัฒนาสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ประชาธิปไตย การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และความรับผิดชอบ 

• มีนโยบายจัดระบบแนะแนวอาชีพ มีการตั้งศูนยอาชีพนอกเวลา เพื่อฝกฝน 
ใหผู เ รียนไดมีโอกาสเรียนรูดานการดํารงชีวิตในสังคม  ความรับผิดชอบจาก  สถานการณ 
นอกหองเรียน 
 

18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
          คณะเกษตรและชีวภาพ กําหนดนโยบายในการประเมินดานสัมฤทธิผลของหลักสูตร 
โดยมีเปาหมายเพื่อนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี 
ความสอดคลองกับความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหหลักสูตรแตละหลักสูตรที่
มีการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิต ควรไดรับความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ   80 %  
โดยการดําเนินการประกอบดวย 

• การสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน ผูประกอบการ และสังคม 

• การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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19. การพัฒนาหลักสูตร 
 คณะเกษตรและชีวภาพ มีนโยบายการประเมินหลักสูตรทุก 5 ป เพื่อใหหลักสูตร 
มีความทันสมัยและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ นโยบายดานกําลังคน รวมถึงภาพรวม 
ในดานความตองการแรงงานของตลาดแรงงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณของโลก
โดยทุกหลักสูตรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงอยางชัดเจนทุกระยะไมเกิน 5 ปหลังจากหลักสูตรนั้น
มีบัณฑิตจบการศึกษาออกไป และหลักสูตรดังกลาวอาจไดรับการปรับปรุงเล็กนอยไดตลอดเวลา
ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตรโดยมีดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ใชประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

• รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตอนักศึกษาแรกเขา 

• ความสามารถและทักษะดานภาษา 

• ความสามารถและทักษะดานคอมพิวเตอร 

• ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต 

• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตร 

• ความตองการแรงงานตามสาขาวิชาเฉพาะทางของหลักสูตร 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 

             ขอบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกาํหนดรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 



 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
วาดวยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------ 

   
โดยที่ เปนการสมควรออกขอบั งคับ เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา   ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนักศึกษาภาคปกติที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่   ๑     ป
การศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
“การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ

หลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 
“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา    โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลง
ความรูอ่ืนๆ 



 ๒ 

 

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล
สนับสนุนทางวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีสวนชวยประเมินความกาวหนาในการ
เรียนของนักศึกษา 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและหรือ
วันเวลาอื่นใด ซ่ึงเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

“ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวทิยาลัยที่จัดการศึกษา 
“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย      

สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการ ขึ้นไป ตั้งอยูใน
เขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“การเรียนโดยสื่อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาใน  
หลักสูตร โดยผูเรียนอาศัยวิธีเรียนจากชุดวิชาและสื่อตางๆ 

“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรู 

 “สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมี
ระบบ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
“คณบด”ี หมายถึง คณบดีคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ขอ ๔  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร 
  ๔.๑  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองมคีุณสมบัติดังนี ้
   ๔.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ๔.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา  ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๔ .๒   ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามขอ  ๔ .๑   ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่สมัครเขาศึกษา 

  ๔.๓ การสมัครและการรับเขาเปนนักศึกษา   ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๕  ระบบการศึกษา  
  ๕.๑  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาจัด

การศึกษา แบงเปน  ๒ ภาคการศึกษาปกติ   ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 



 ๓ 

 

  การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๕.๒  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary 

System)  โดยคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใด ใหมีหนาที่อํานวยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชา
นั้นๆ        แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ คณะหรือภาควิชาตางๆ จะไมเปดสอนรายวิชา     ซํ้าซอนกัน 

  โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต    ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง     
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 และสําเร็จ

การศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
  ๖.๓  หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา และสําเร็จ

การศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
  ๖.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา     และ

สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 ขอ ๗  การลงทะเบียนเรียน 
  ๗.๑  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  หนวยกิต   

และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนได   

ไมเกิน ๙ หนวยกิต 
  การลงทะเบียนเรียน     ที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด         

อาจทําไดหากมีเหตุผลและความจําเปน    แตตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย           
โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 

หนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไว   ไมใชบังคับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม   
หลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก   หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนด  หรือภาค
การศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคการศึกษาสุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๗.๒  ในการลงทะเบียนเรียน   หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวาตอง
เคยศึกษาวิชาใดมากอน (Pre-requisite)     นักศึกษาก็จะตองเคยศึกษาและสอบไลไดวิชานั้นแลว จึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน 



 ๔ 

 

  ๗.๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซํ้ากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได 

๗.๔  การลงทะเบียนเรียนปกติ จะกระทําไดกอนวันเปดภาคการศึกษา แตละภาค  
การลงทะเบียนลาชาจะกระทําไดไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ไมเกิน ๗ วัน นับจาก
วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน และจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  ๗.๕  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ   
หรือภายใน ๗ วัน   นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน   จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาค
การศึกษานั้น   เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย โดย
ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๒๘ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 
หรือไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน โดยเสียคาปรับตามระเบียบ 

  ๗.๖  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน จะตองขอลาพกั
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน  ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษา โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย
จะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

 ๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อตามขอ ๗.๖  กลับเขาเปน
นักศึกษาใหมได ถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเปนระยะเวลาพักการศึกษา   
โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น  ๆ ที่คางชําระ
เสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

 อธิการบดีจะไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาตามวรรคหนึ่ง หากพน
กําหนดเวลาสองปนับจากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียน 

  ๗.๘ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง  ๆ 
พรอมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนนั้นตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘   การเพิม่และถอนรายวิชา 
การเพิ่มและถอนรายวิชา ตองไดรับความยินยอมจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ ใหยื่น

หลักฐานการยินยอมนั้นตอมหาวิทยาลัย 
  ๘.๑  การเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค

การศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 
  ๘.๒  การถอนรายวิชา   จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา   

๒ สัปดาห  สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ   หรือกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๑ สัปดาห   
สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน  
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การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอักษร 
W (Withdraw)  ในระเบียนผลการเรียน และจะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน แตถาถอนรายวิชา  หลัง
กําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะไดรับอักษร W และจะไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

  ๘.๓  ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙  การเรียนการสอน 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาและวิทยาเขตไดตามความเหมาะสม 
  ๙.๒  การจัดการเรียนการสอนอาจทําไดทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลา  

ราชการ และอาจจัดการเรียนโดยส่ือประสมหรือระบบการศึกษาทางไกล   ทั้งนี้  ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

  ๙.๓  กําหนดวนัเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
   ภาคการศึกษาที่ ๑ วันเปดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน 
      วันปดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม 
   ภาคการศึกษาที่ ๒ วันเปดภาคการศึกษา เดือนพฤศจกิายน 
      วันปดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูรอน วันเปดภาคการศึกษา เดือนเมษายน 
      วันปดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม 
  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคการศึกษาที่แตกตางจากวรรคหนึ่ง  

ก็ได แตตองเปนไปตามความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน  และตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของหลักสูตร และใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๙.๔  การเปดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุก
ส้ินปการศึกษา 

  ๙.๕ ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอน  เอกสารประกอบการสอน   หรือเอกสาร
คําสอน หรือกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

  ๙.๖  รายวิชาใดที่เปดสอนมากกวา ๑ กลุม ในภาคเรียนเดียวกัน  ใหอาจารย    
ผูสอนใชแนวการสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเดียวกัน 

  ๙.๗  ตําราหลักในรายวิชาที่เปดสอน อาจเรียบเรียงโดยอาจารยของ มหาวิทยาลัย 
หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร  และระดับการศึกษา 

  ๙.๘  มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ   เพื่อใชประกอบ         
การเรียนการสอน  และพัฒนาโสตทัศนูปกรณพื้นฐาน   ส่ือการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและเพียงพอกับ
จํานวนนักศึกษา 
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  ๙.๙ ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสศึกษา  คนควา
หาความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น 

  ๙.๑๐  การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ  สหกิจศึกษา  ใหคณะแตงตั้ง
คณะกรรมการทําหนาที่เปนผูดําเนินการกํากับ  และควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ-ศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

  ๙.๑๑  คณะตองจัดอาจารยที่ปรึกษา     ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ       
วิธีการเรียน  ควบคุมแผนการเรียน  และติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา 

  ๙.๑๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่กล่ันกรอง ตรวจสอบ  และใหความ
เห็นชอบการประเมินผลการเรียน   

  ๙.๑๓ ใหมีการโอนผลการเรียน  และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ไดศึกษาแลว
ในระดับเดียวกัน 

  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนใน
รายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน ในรายวิชา 
และตามขอกําหนดของแตละสาขาวิชา 

 ขอ ๑๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชา  ที่มี
การเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 

  การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือการ
สอบปฏิบัติและหรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บระหวาง
รอยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 

  การวัดผลปลายภาคเรียน   ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ   โดยมีคะแนน
อยูระหวางรอยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 

ขอ ๑๑ ใหใชการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบ  ดงันี้ 
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(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 

A ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓.๐ 
C+ ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
C พอใช (Fair) ๒.๐ 
D+ ออน (Poor) ๑.๕ 
D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
F ตก (Fail) ๐.๐ 

   ระบบนี้ ใชสําหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาทีเ่รียนตามหลักสูตร       คา
ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ํากวา “D” 
   นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F”  ตองลงทะเบียนและ   เรียน
ใหมจนกวาจะสอบได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
   สําหรับวิชาเลือกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบยีนรายวิชานั้นซ้าํอีกหรือ
เลือกรายวิชาอ่ืนแทนได และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
   สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู   จะตองไดคาระดับคะแนน         ไมต่ํา
กวา “C” 
   (๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณการประเมินดังนี ้

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน คารอยละ 
PD ผานดีเยีย่ม (Pass with Distinction) ๙๐-๑๐๐ 
P ผาน (Pass) ๕๐-๘๙ 

NP ไมผาน (No Pass) ๐-๔๙ 
 
   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาทีห่ลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะ 
และรายวิชาทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 
   รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะ
ผานการประเมิน 
  สัญลักษณอ่ืน มีดังนี ้
   Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 
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   W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมตัิใหถอนรายวชิานั้นกอน
กําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห    รวมทั้งกรณีที่นกัศกึษาลาพักการศึกษาหรือ  ถูกสั่งให
พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรยีนในภาคเรียนนั้นแลว  และรายวชิาเลือกที่ไดรับอนุมัติใหไปเรียน
รายวิชาอ่ืนแทน 
   I (Incomplete)     ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่      
นักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด  โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อส้ินภาคเรียน    โดยผูสอนตองสงคะแนนที่
มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 
   นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนนิการขอรับการประเมิน   เพือ่เปลี่ยนระดับคาคะแนน
ใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถานักศกึษายังทํางานไมเสร็จ คณะกรรมการประจําคณะ   จะพจิารณา
ผลงานที่คางอยูเปนศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา 
   FM (Final Missing) ใชบันทกึการประเมนิในรายวิชาที่นกัศึกษาขาดสอบปลาย
ภาค โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 
   นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค   จะตองสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียม    
รายวิชาละ  ๓๐๐  บาท      ภายใน ๑๔ วัน  หลังจากเสร็จส้ินการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย          
นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด         หรือสมัครและชําระเงินแต           ไม
มาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด    คณะกรรมการประจําคณะจะปรบัคะแนนสวนที่เหลืออยู    เปนศูนย 
แลวประเมนิผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา และในการ         ยื่นคํารองขอ
สอบปลายภาค  ใหนกัศึกษายื่นคํารองที่สํานักงานคณบดีในรายวิชาทีต่นเองเรียนอยู                    เพื่อคณบดี
พิจารณาตอไป  

กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปน   หรือนักศึกษาเจ็บปวยจนไมสามารถทําการสอบ          
ปลายภาคได  คณบดีอาจพจิารณายกเวนการชําระคาธรรมเนียมการสอบได 
  ขอ ๑๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ตามขอบังคับวาดวยการโอนผลการเรียนและ
ยกเวนผลการเรียนใหไดผลการเรียนดังนี ้
   ๑๒.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน จากการศึกษาในระบบ  ใหไดรับ ผล
การเรียน “P” 
   ๑๒.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน จากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดผลการเรียน ดงันี้ 
    CS (Credits from Standardized Test) กรณไีดหนวยกิต จากการทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) 
    CE (Credits from Exam) กรณีไดหนวยกิต จากการทดสอบดวยการสอบ
ที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 



 ๙ 

 

    CT (Credits from Training)  กรณีไดหนวยกิต   จากการประเมิน   
การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นทีไ่มใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training) 
    CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิต จากการเสนอแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) 
  ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
   คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคดิเปนเลข
ทศนิยม  ๒  ตาํแหนง   โดยไมปดเศษ   สําหรับรายวิชาทีผ่ลการเรียนเปน  “I”  หรือ  “FM”  ไมนํา    หนวย
กิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย 
   ๑๓.๑  กรณีทีส่อบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ     ใหนับรวมทั้ง      หนวย
กิตที่สอบตกและเรียนซํ้าเพื่อใชเปนตวัหาร 
    สําหรับรายวิชาเลือก    อาจเลือกเรียนวิชาเดิมหรือวิชาอ่ืนแทนได    และ
ใหนับหนวยกติที่สอบตกเปนตัวหารดวย 
   ๑๓.๒ กรณีทีน่ักศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซํ้ากับรายวชิาที่สอบไดแลว หรือเรียน
วิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่เทียบเทา    ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเทานัน้ 
  ขอ ๑๔ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้
   ๑๔.๑ มีความประพฤติด ี
   ๑๔.๒ สอบผานในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร   รวมทั้งรายวิชาที่            สภา
มหาวิทยาลัยกาํหนด 
   ๑๔.๓ ไดระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
   ๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามขอ ๖ 
  ขอ ๑๕ วันสําเร็จการศึกษากาํหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควนัสุดทาย 
  ขอ ๑๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
   ๑๖.๑ ตาย 
   ๑๖.๒ ลาออก 
   ๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนกัศึกษา 
   ๑๖.๔ ปฏิบัติตนผิดระเบยีบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา 
   ๑๖.๕ เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคเรียนแลวยังไมมาลงทะเบียน
เรียน  หรือไมไดมารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
    นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเปน
นักศึกษาได  โดยไดรับอนุมตัิจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 



 ๑๐ 

 

   ๑๖.๖ นักศกึษาลงทะเบียนเรียนครบตามทีห่ลักสูตรกําหนด และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 
   ๑๖.๗ เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัตใิหสําเร็จการศกึษาตามขอ ๑๔ 
   ๑๖.๘ มีผลการเรียนอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
    ๑)  ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐  เมื่อส้ิน       ภาค
เรียนปกตภิาคเรียนที่ ๒ นับแตวันเริ่มเขาเรยีน 
    ๒)  ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ
ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที ่๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔  นับแตวันเริ่มเขาเรียน 
    ๓)  นักศกึษาไมผานการฝกประสบการณวชิาชีพเปนครั้งที่ ๒ 
   ๑๖.๙  มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามขอ ๖ 
  ขอ ๑๗ เมื่อนกัศึกษาเรยีนไดหนวยกิต ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวและไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพือ่ทําคาระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๖ 
  ขอ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริตหรอืรวมทุจริตในการสอบรายวชิาใดใหนักศกึษาผูนั้นไดรับผล
การเรียน F ในรายวิชานัน้ และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณ ี
  ขอ ๑๙ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคณุสมบัติดังนี ้
   ๑๙.๑ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี   สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศกึษา   ไม
นอยกวา ๓.๗๕ จะไดรับเกยีรตินิยมอนัดบั ๑ 
             นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศกึษา   ไม
นอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินยิมอันดับ ๒ 
             นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือประกาศนียบัตรอืน่ใดที่เทยีบเทาไมนอยกวา ๓.๗๕ และ
เรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๗๕ จะไดรับ
เกียรตินยิมอันดับ ๑ 
             นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   สอบไดระดบัคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือประกาศนียบัตรอืน่ใดที่เทยีบเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ และ
เรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๓.๒๕ จะไดรับ
เกียรตินยิมอันดับ ๒ 
   ๑๙.๒ สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ
ไมได “NP” ตามระบบไมมคีาระดับคะแนน 
 
 



 ๑๑ 

 

   ๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา 
    ๑) นักศกึษามีเวลาเรียนไมเกนิ ๔ ภาคเรียนปกติติดตอกนั สําหรับ
หลักสูตร ๒ ป 
    ๒) นกัศึกษามเีวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกนั สําหรับ
หลักสูตร ๔ ป 
    ๓) นักศกึษามเีวลาเรียนไมเกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติตดิตอกัน สําหรับ
หลักสูตร ๕ ป 
    ๔) นกัศึกษามเีวลาเรียนไมเกิน ๑๒ ภาคเรยีนปกติตดิตอกัน สําหรับ
หลักสูตร ๖ ป 
 
  ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเวนผลการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินยิม 
  ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศกึษา 

ขอ ๒๒  คาธรรมเนียมการศกึษา 
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทกุประเภท ใหเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย   วาดวยการรับจายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ขอ ๒๓ การประเมินผล 
  ๒๓.๑ ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษาเพื่อให

อาจารยผูสอนพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการสอน 
  ๒๓.๒  ใหมหาวิทยาลัยมกีารประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ป    เพื่อ

พัฒนาการจดัการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้       และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ

หรือคําส่ังเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   ใหอธิการบดีมอํีานาจตีความ   และ

วินิจฉยั 
 

ประกาศ  ณ วนัที่              มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

พลตรี 
(สนั่น  ขจรประศาสน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 



(1) 

การกําหนดรหัสวิชา 
หลักการ 
 
1. ระบบรหัส 
 กําหนดรหัสวชิา ใชระบบตวัอักษรภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ 4 ตัว อักษรนําหมูวิชา  หรือ
อักษรยอ  และตัวเลข  4  หลัก 
 
2. การจัดหมวดวิชาและหมูวชิา  

ยึดหลัก 2 ประการ คือ 
 2.1. ยึดฐานกําเนิดของรายวชิา 

2.2. ยึดสาระสาํคัญ(concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
  
3. รหัสวิชา    ประกอบไปดวย 
 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตวั เปนหมวดวิชาและหมูวิชา/กลุมวิชา 
 เลขตัวที่ 1  บงบอกถึงระดบัความยากงายหรือช้ันป 
 เลขตัวที่ 2 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวชิา/แขนงวิชา 
 เลขตัวที่  3 , 4 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 
  
  

ลักษณะเนื้อหา/แขนงวิชา 

ระดับความยากงายของวิชา/ชั้นป 

หมวดวิชาหมูวิชา/กลุมวิชา 

ลําดับกอนหลังของวิชา 

    3     2     1   อักษรตัวที่ 1-4     4 

 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 

หมวดวิชาและหมูวิชาของอักษรภาษาองักฤษ 4 ตัว 
1.  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  GE  :  General Education 

• กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  GETH  :  กลุมวิชาภาษาไทยทีเ่ปนวชิาพื้นฐาน 
  GEEN   :  กลุมวิชาภาษาอังกฤษที่เปนรายวิชาพื้นฐาน 

• กลุมวิชามนษุยศาสตร 
  GEHM 

• กลุมวิชาสังคมศาสตร 
  GESO 

• กลุมวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
  GESC 
2.  หมวดวิชาในสังกัดคณะตางๆ 

• คณะศกึษาศาสตร    
หมูวิชา หลักสูตรและการสอน    EDCI 
หมูวิชา เทคโนโลยีและนวตักรรม   EDTE 
หมูวิชา การศึกษาปฐมวัย    EAED 
หมูวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว                PSYC 
หมูวิชาการประเมินผลและวจิัยทางการศกึษา  ERED 
หมูวิชาพลศึกษา           PHED 
 

• คณะวิทยาศาสตร  
หมูวิชาฟสิกส      PHYS 
หมูวิชาเคม ี      CHEM  
หมูวิชาชีววิทยา     BIOL 
หมูวิชาคณิตศาสตร     MATH 
หมูวิชาสถิต ิ      STAT 
หมูวิชาคอมพวิเตอรและสารสนเทศ   COSC 
หมูวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม    ENVI 
หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    HESC 
หมูวิชาคหกรรมศาสตร     HOME 



(3) 

หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    INTC 
หมูวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย   SASC 
หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา    SPSC 

 

• คณะวิทยาการจัดการ  
หมูวิชาบริหารธุรกิจ     BUSS 
หมูวิชาการตลาด     MRKT 
หมูวิชาเศรษฐศาสตร     ECON 
หมูวิชาการเงนิการธนาคาร    FINB 
หมูวิชาการบัญชี     ACCT 
หมูวิชานเิทศศาสตร     COMM 
หมูวิชาทองเทีย่วและการโรงแรม   TRHM 

 

• คณะเกษตรและชีวภาพ     
หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป    AGLS 
หมูวิชาวิทยาการเกษตร     AGSC 
หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    FDST 
หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว   ANSC 
หมูวิชาสารสนเทศและธุรกจิเกษตร   AGBE 

 

• คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
หมูวิชา ภาษาไทย     THAI 
หมูวิชา ภาษาจีน     CHIN 
 หมูวิชา ภาษาอังกฤษ     ENGL 
หมูวิชา ภาษาฝรั่งเศส     FREN 
หมูวิชา ภาษาญี่ปุน     JPAN 
หมูวิชา พัฒนาชุมชน     SOAN 
หมูวิชา รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร  POLS, LAWS 
หมูวิชา ดนตรไีทย     THMV 
หมูวิชา ดนตรสีากล     WTMU    



(4) 

หมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ 
AGLS : Agriculture and Life Science 

 
        ประกอบดวย 5 หมูวิชา ไดแก 
 

1. หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 
 

2. หมูวิชาวิทยาการเกษตร 
  AGSC : Agricultural  Science   
 

3. หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
FDST : Food Science and Technology   
  

4. หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 
ANSC : Animal Production and Health Science  
   

5. หมูวิชาสงเสรมิและธุรกิจเกษตร 
AGBE : Agri - business and Extension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 

หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 
 

 
หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไปซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะ

เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 

1.  ทั่วไป      (AGLS-1--) 
2. ประวัตแิละการจัดการ    (AGLS-2--) 
3.       (AGLS-3--) 
4.       (AGLS-4--) 
5.       (AGLS-5--) 
6.       (AGLS-6--) 
7.       (AGLS-7--) 
8. ทักษะวิชาชีพ     (AGLS-8--) 
9.       (AGLS-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6) 

หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสเกา รหัสใหม   
AGLS 1101  เกษตรและชีวภาพ  3(3-0-6) 
AGLS 2101  การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 3(3-0-6) 
AGLS 2801  การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 1(0-2-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) 

      หมูวิชาวิทยาการเกษตร 
    AGSC : Agricultural  Science   
 

หมูวิชาวิทยาการเกษตร ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเนื้อหาวชิา
ออกเปนดังนี ้
 

1.  เกษตรทัว่ไป     (AGSC-1--) 
2. ปฐพีวิทยา     (AGSC-2--) 
3. การผลิตและการจัดการพืช   (AGSC-3--) 
4. กีฎวิทยาและโรคพืช    (AGSC-4--) 
5. ภูมิสถาปตยและการออกแบบ   (AGSC-5--) 
6. นิเวศนวิทยาและสิ่งแวดลอม   (AGSC-6--) 
7. การจัดการการผลิต     (AGSC-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศกึษา  (AGSC-8--) 
9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศกึษาพิเศษ  (AGSC-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(8) 

      หมูวิชาวิทยาการเกษตร 
    AGSC : Agricultural  Science   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสเกา รหัสใหม   
AGSC 1102  การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง 3(2-3-4) 
AGSC  2101  มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร 2(2-0-4) 
AGSC 2202  ดิน ปุยและน้ําเพื่อการผลิตพืช 3(2-3-4) 
AGSC 2203  เทคโนโลยีเครื่องปลูก 3(2-3-4) 
AGSC 2301  การขยายพนัธุพืช 3(2-3-4) 
AGSC 2304  วิทยาการผลิตและการจดัการพืชผัก 3(2-3-4) 
AGSC 2305  วิทยาการผลิตและการจดัการไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 
AGSC 2307  วิทยาการผลิตเห็ด    3(2-3-4) 
AGSC 2601  นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
AGSC 3102  การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-4) 
AGSC 3103  พืชพรรณเพื่อการบําบัด 3(2-3-4) 
AGSC 3104  พืชพรรณเพื่อสุขภาพ 3(2-3-4) 
AGSC 3105  พืชพรรณเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
AGSC 3302 AGSC 4302 การจัดการพืชในรม 3(3-0-6) 
AGSC 3304  การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 3(2-3-4) 
AGSC 3306 AGSC 2306 วิทยาการผลิตและการจดัการไมกระถาง 3(2-3-4) 
AGSC 3307  วิทยาการผลิตและการจดัการกลวยไม 3(2-3-4) 
AGSC 3310  การผลิตและการจัดการพืชโรงเรือน 3(2-3-4) 
AGSC 3401  การบริหารจัดการศัตรูพืช 3(2-3-4) 
AGSC 3402  ชีวภณัฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3(2-3-4) 
AGSC 3501  การออกแบบจัดสวน 3(2-3-4) 
AGSC 3502  การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดบั 3(2-3-4) 
AGSC 3701  การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ 3(3-0-6) 
AGSC 3702  การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 



(9) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสเกา รหัสใหม   
AGSC 3901 AGSC 3101 ระเบียบวิธีวิจยัทางการผลิตและการจดัการพืช 

เพื่อชุมชนเมือง 
3(3-0-6) 

AGSC 4303  การผลิตพืชอินทรีย 3(2-3-4) 
AGSC 4304  วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว 3(2-3-4) 
AGSC 4305    การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม 3(2-3-4) 
AGSC 4306  วิทยาการปลูกพืชไรดิน 3(2-3-4) 
AGSC 4307  วิทยาการผลิตและการจดัการพรรณไมน้ํา 3(2-3-4) 
AGSC 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ

การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง           
2 (90) 

AGSC 4802 AGSC 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ 
การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง           

5 (350) 

AGSC 4805  สหกิจศึกษา                                                            8 (600) 
AGSC 4901  สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืช 

เพื่อชุมชนเมือง 
1(0-2-1) 

AGSC 4903  ปญหาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพชื 
เพื่อชุมชนเมือง 

3(0-6-3) 

AGSC 4904 AGSC 4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและการจดัการพืช 
เพื่อชุมชนเมือง   

1(1-0-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(10) 

หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   FDST : Food Science and Technology 
 

หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ได 
จัดลักษณะเนือ้หาวิชาออกเปนดังนี ้
 

1.  ทั่วไป      (FDST-1--) 
2. การแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ (FDST-2--) 
3. วิศวกรรมอาหาร     (FDST-3--) 
4. โภชนศาสตรและเคมีอาหาร   (FDST-4--) 
5. จุลชีววิทยาอาหาร    (FDST-5--) 
5. สุขาภิบาลและความปลอดภยัอาหาร  (FDST-6--) 
7. การบริหารจัดการ    (FDST-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศกึษา  (FDST-8--) 
9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศกึษาพิเศษ  (FDST-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(11) 

หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   FDST : Food Science and Technology 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสเกา รหัสใหม   
FDST 2201  หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-3-4) 
FDST 3604  สุขศาสตรผลิตภัณทอาหารจากพืช 3(2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(12) 

หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสตัว 
ANSC : Animal Production and Health Science     

 
หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ได 

จัดลักษณะเนือ้หาวิชาออกเปนดังนี ้
 

1.  ทั่วไป      (ANSC-1--) 
2. การผลิตและการจัดการสัตว   (ANSC-2--) 
3. อาหารและโภชนศาสตร    (ANSC-3--) 
4. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว   (ANSC-4--) 
5. โรคและสุขาภิบาลสัตว    (ANSC-5--) 
6. เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว   (ANSC-6--) 
7. มาตรฐานและความปลอดภยัในสัตว  (ANSC-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศกึษา  (ANSC-8--) 
9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศกึษาพิเศษ  (ANSC-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(13) 

หมูวิชาสงเสรมิและธุรกิจเกษตร 
AGBE : Agri - business and Extension 

 
หมูวิชาสารสนเทศและธุรกจิเกษตรซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชวีภาพ ไดจัดลักษณะ

เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 

1.  การสงเสริมการเกษตร    (AGBE-1--) 
2. สารสนเทศและการผลิตส่ือ   (AGBE-2--) 
3. ธุรกิจเกษตร     (AGBE-3--) 
4. การจัดการ     (AGBE-4--) 
5. วิสาหกจิการเกษตร    (AGBE-5--) 
6. การทองเที่ยวเชิงเกษตร    (AGBE-6--) 
7.       (AGBE-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศกึษา  (AGBE-8--) 
9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศกึษาพิเศษ  (AGBE-9--) 

 
 
 
 



การปรับปรงุแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชมุชนเมือง ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ปจจุบันมีองคกรที่มีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเขาใจในสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมืองอยางลึกซึ้ง                  

และมีความสามารถที่จะนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน ความตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการ

ปฏิบัติการ และมีความเขาใจใฝรูในวิทยาการสมัยใหม ดังนั้นเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรจึงประกอบดวย 

1. ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 

2. ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

โครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137-140 

หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139-142 

หนวยกิต 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 

   ของมหาวิทยาลัย 

หมวดศกึษา

ทั่วไป 

1. รายวิชาศึกษาทั่วไป เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปเดมิใน

หลักสูตร สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

2. ไมไดระบุรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป ระบุเพียงหนวยกิต

เทานั้น 

1. มีการพัฒนารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป                

ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม และใชเปนมาตรฐาน           

ทุกสาขาวิชา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 

2. ระบุรายวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป วามีการเปด 

    รายวิชาใดบาง 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา และชือ่รายวิชา 

- MATH 1101 หลักคณิตศาสตร 

- STAT 1201 สถิติเบื้องตน 

- AGBE 2402 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 

- AGBE 2301 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา และชือ่รายวิชา 

- MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร 

 - STAT 1101 หลักสถิติ 

 - MNGT 2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 

 - ECON 2222 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

- ปรับเปลี่ยนรายวิชาพืน้ฐาน 

   ดังกลาว ตามการปรับปรุง  

   และพัฒนารายวิชาของ 

   คณะวิทยาศาสตร 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

(ตอ) 

- AGBE  2401   การจัดการธุรกิจเกษตร

- AGBE  3302   การตลาดธุรกิจเกษตร

- AGBE 3305 ธุรกิจขายปลกีและขายสงพชื  

- AGBE  3402   การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร

- AGBE 2601   การทองเที่ยวเชิงเกษตร

 

- PHYS  1301 ฟสิกสเบื้องตน 

การวัดและหนวยของการวัด  สเกลารและเวกเตอร 

จลนพลศาสตรของอนุภาค  โมเมนตัม  พลังงานกล  เครื่องกล

อย า งง าย   ค ลื่นและ เสี ยง   สถิติศาสตรของไหลและ  

การประยุกตใช  ความรอนและอุณหพลศาสตร   ทฤษฎี

พื้นฐานทางไฟฟา   กัมมันตภาพรังสี โดยจะมุงการสอน

หลักการเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน 

- BIOL  1101  ชีววิทยาทั่วไป   

เซลล  สวนประกอบและการแบงเซลล  เนื้อเยื่อของ

สิ่ งมี ชี วิ ต   การสืบพันธุ และการ เจริญของสิ่ งมี ชี วิ ต   

การทํางานของระบบตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิต  การจัดจําแนก

สิ่ งมีชี วิต   พันธุศาสตร   สิ่ งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม  

ความกาวหนาทางชีววิทยาในปจจุบัน  และการปฏิบัติการตาม

เนื้อหาขางตน 

  - MNGT 2402  การจัดการธุรกิจเกษตร

  - MKRT 3501 การตลาดธุรกิจเกษตร

  - MKRT3503 ธุรกิจขายปลีกและขายสงพืช

  - MNGT 3502  การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร

  - TRHM 2203  การทองเที่ยวเชิงเกษตร

 

   - PHYS  1301  ฟสิกสเบื้องตน 

การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร 

จลนพลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัม พลังงานกล  คลื่น 

สถิติศาสตรของของไหล และการประยุกตใช ความรอน

แล ะ อุณหพลศ าสต ร  ทฤษฏี พื้ น ฐ านท า ง ไฟฟ า 

กัมมันตภาพรังสี 

 

- BIOL  1101  ชีววิทยาทั่วไป   

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ 

และบทบาทของเซลล และองคประกอบของเซลล กรด   

เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิปด

วิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิ-

ซึมของคารโบไฮเดรต  

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

(ตอ) 

- BIOL  1101  ชีวเคมีพื้นฐาน   

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ 

และบทบาทของเซลล และองคประกอบของเซลล   กรด   เบส  

บัฟเฟอรในเซลล    โปรตีน    เอนไซมคารโบไฮเดรต    ลิปด 

วิตามิน    ฮอรโมน  การยอยและการดูดซึมอาหารเมแทบอลิซึม

ของคารโบไฮเดรต  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

- BIOL  2601 จุลชีววิทยา   

ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา   ศึกษาเปรียบเทียบ โพรคาริโอตและยูคา

ริโอต  การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา   สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต การ

สืบพันธุ  ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับอาหาร น้ํา ดิน  อากาศการ

อุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล  โรคติดตอและภูมิตานทาน  ปฏิบัตกิาร

ตามเนื้อหาขางตน 

- BIOL  1101  ชีวเคมีพื้นฐาน 

 โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติ

หนาที่ และบทบาทของเซลล และองคประกอบของเซลล  

กรด    เบส    บัฟเฟอรในเซลล     โปรตีน     เอนไซม

คารโบไฮเดรต  ลิปด  วิตามิน    ฮอรโมน  การยอยและการ

ดูดซึมอาหารเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต   

- BIOL  2601 จุลชีววิทยา   

ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบ โพรคา 

ริโอตและยูคาริโอต  การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา  

สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต   การสืบพันธุ  ความสัมพันธ

ระหวางจุลินทรียกับอาหาร น้ํา อากาศ  การอุตสาหกรรม  

การสุขาภิบาล  โรคติดตอและภูมิตานทาน   

 

เพิ่มรายวิชาที่

ตองเรียนดาน

วิชาชีพ 

 

เดิมมี 2 วิชา  จาํนวน 5-8 หนวยกิต คือ  

-   การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการจัดการพืช 

เพื่อชุมชนเมือง (Field  Experience  for Plant Production and 

Management for Urban  Community) 

-   สหกิจศึกษา  (Co-operative Education) 

ใหนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ยังคงเกณฑเดมิในการเลือกไว แตเพิ่มรายวิชาตองเรียน 

มากอน โดยไมนับหนวยกิต คือ 

- AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

(Field Trip in Agriculture and Life Sciences) 

 

- เพื่อใหนักศึกษามีความพรอม

ดานทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ

กอนการออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มรายวิชาที่

ตองเรียนดาน

วิชาชีพ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

และเพิ่มรายวชิาบังคับที่ตองเรียนมากอน 2 รายวิชาใน

หลักสูตรเดิม 

 - AGLS 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง  

การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  

(Preparation for Professional experience for Plant 

Production and Management for Urban  Community) 

 

ระบุรายวิชา

ในแผน 

การศึกษา 

แผนการศึกษา 

- ไมไดระบุรายวิชาของกลุมวิชาแขนงในแผนการศึกษา  

ระบุเพียงหนวยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ 

แผนการศึกษา 

- ระบุรายวิชากลุมวิชาแขนงในแผนการศึกษา วามี      

การเปดรายวิชาใดบางในภาคการศึกษานัน้ ๆ 

- เพื่อทําใหการจัดการเรียน  

ก า ร ส อ น ใ น แ ต ล ะ ภ า ค

การศึกษามีประสิทธิภาพ และ

ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น เ รื่ อ ง

อัตรากําลังไดในระยะยาว 
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