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 หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549) 
 
1. ชื่อหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาการผลิตและสุขภาพสัตว 
Bachelor of Science Program of Animal Production and Health Sciences 
 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว) 
  Bachelor of Science (Animal Production and Health Sciences) 
ช่ือยอ วท.บ. (วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว) 
  B.Sc. (Animal Production and Health Sciences) 
 

3. หนวยงานรบัผิดชอบ  
ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร  คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิทยาศาสตรดานการผลิตและสุขภาพสัตว  และสามารถนําไปใช 

ในการจัดการฟารมอยางมีระบบ  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูผลิตและผูบริโภค  โดยคํานึงถึง
จริยธรรมและสภาพแวดลอม  

 
วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑติ 
1. ใหมีความรูความสามารถดานการจัดการการผลิตและสุขภาพสัตว โดยนําความรู 

วิทยาศาสตรสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 
2. ใหมีความรูและทักษะพื้นฐานดานการวิจัย เพื่อการพัฒนาทางเลือกในการจัดการ 

 การผลิตและดูแลสุขภาพสัตว 
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3.  ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ 
 

5. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 
 
6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซ่ึงนํามาเทียบโอนความรูและ
ประสบการณได 

 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 โดยการรับตรงดวยวิธีการตางๆ และมีระบบเทียบโอนความรู / ประสบการณ  
 
8. ระบบการศึกษา 

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
ใน  1  ภาคการศึกษามีระยะการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสามารถจัดการศึกษาระหวาง 
ปดภาคการศึกษาโดยกําหนดเวลาเรียน  จํานวนหนวยกิตที่มี สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ 
ภาคการศึกษาปกติ 
        การกําหนดชั่วโมง 

ช่ัวโมงบรรยาย    ใชเกณฑ 1 หนวยกิต เทากบั 1 คาบเรียนตอสัปดาห                             
ช่ัวโมงปฏิบัติการ   ใชเกณฑ 1 หนวยกิต เทากบั 2-3 คาบเรียนตอสัปดาห                          
ช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง   ใชเกณฑอยางนอย 2 เทาของจํานวนชั่วโมงบรรยาย 

 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา (ยกเวนมีการเทียบโอน
ประสบการณ) และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ  
 
10. การลงทะเบียนเรียน 

 เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังแสดงในภาคผนวก 

 



 3 

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. สุเมธี  กิตติพงศไพศาล 

 
วท.ม. 
วท.บ. 

(เกษตรศาสตร)
(เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2531 
2526 

2 อาจารย กัลยกร  วงศรักษ วท.ม. 
วท.บ. 

(เกษตรศาสตร)
(เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
2544 

3 อาจารย ประภาณิชา  ศรีสวย วท.ม. 
วท.บ. 

(เกษตรศาสตร)
(เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2545 
2541 

4 รศ. นงเยาว จันทราช Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

(Animal 
Nutrition) 
(เกษตรศาสตร)
(เกษตรศาสตร) 

Seoul National University, 
Korea  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2532 
 

2518 
2514 

5 ผศ. สุรพล   พหลภาคย กศ.ด. 
 

ส.ม. 
 
 

สพ.บ. 

(วิทยาศาสตร
ศึกษา) 
(การบริหาร
สาธารณสุข
ทั่วไป) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2549 
 

2532 
 
 

2528 
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12.2 อาจารยผูสอน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

1 ผศ. สุเมธี  กิตติพงศไพศาล 
 

วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

1. การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม 
2. หลักการผลิตสัตว  
3. การผลิตและการจัดการสัตวใหนม 
4. การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ 
5. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
    การผลิตและการคาปศุสัตว 
6. การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้อง    
    ขนาดเล็ก 

2 อาจารย กัลยกร  วงศรักษ วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

1. การผลิตและการจัดการสุกร 
2. การผลิตและการจัดการสัตว 
     กระเพาะเดี่ยว 
3. การผลิตและการจัดการกระตาย 
4. การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง 
5. การจัดการของเสียและผลพลอยได 
     จากสัตว 
6. หลักการผลิตสัตว 

3 อาจารย ประภาณิชา ศรีสวย วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

1. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1 
2. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 
3. การผลิตและการจัดการสัตวปก 
4. การฟกไขและการจัดการโรงฟก 
5. การปรับปรุงพันธุสัตว 
6. หลักการผลิตสัตว 
7. ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและ  
    สุขภาพสัตว 
8.  พฤติกรรมสัตวและการควบคุม 
     บังคับสัตว 
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ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

4 ผศ. สุรพล พหลภาคย กศ.ด. (วิทยาศาสตร
การศึกษา) 
ส.ม.(การบริหาร
สาธารณสุขทั่วไป) 
สพ.บ.  

1. การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม 
2. โรคและการสุขาภิบาลสุกร 
3. โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 
4. โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง 
5. หลักการพยาบาลสัตว 
6. เทคนิคปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว 
7. เช้ือโรคและการกอโรคในสัตว 

5 รศ. นงเยาว จันทราช Ph.D. (Animal 
Nutrition) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

1. เกษตรและชีวภาพ  
2.  หลักการผลิตสัตว  
3. โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 
4. มาตราฐานอาหารสัตว 
5. โภชนศาสตรประยุกต 
6.  วิทยาการอาหารสัตว 
7.  วิทยาการพืชอาหารสัตว 
8.  อาหารและการใหอาหารสัตว 

 
        นอกจากนี้ยังมีคณาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิและความชํานาญในการสอนจากคณะวิทยาศาสตร  

คณะศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ  รวมรับผิดชอบ 
การจัดการเรียนในดานวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะดานที่เปนรายวิชาที่เปดสอนในคณะ
ตางๆ ดังกลาว 
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12.3 นักวิชาการและเจาหนาท่ี 
 

วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการ /
ลําดับ ชื่อ-สกุล

หนาที่รับผิดชอบ /
1 นางสาวกันยารัตน คุมปน บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) นักวิชาการพัสดุ

หนาที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยแมโจ
ควบคุมการใชงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจางตางๆ

2 นางสาวฉลองรัตน  วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร
หนาที่รับผิดชอบจันทรแสงโชติ การอาหาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดูแลหองปฏิบัติ
การอาหารสัตว

3 นายชินกร   จิรขจรจริตกุล     
  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) นักวิชาการศึกษา
หนาที่รับผิดชอบสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ดูแลเกี่ยวกับการเรียน
การสอน

4 นายชิษณุพงศ ประทุม วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร
หนาที่รับผิดชอบการอาหาร)

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ดูแลโรงงานจันทรเกษม 
 ฟูด โปรเซสซิ่ง

5 นายธรรมรงค  กันทัด 
   
 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการเกษตร
หนาที่รับผิดชอบสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ดูแลโรงเรือนปลูกพืชไรดิน 
พืชประดับ แปลงทดลอง 
และงานภูมิสถาปตย และ
โรงเรือนเลี้ยงสัตวทดลอง

6 นางพวงทอง  วัฒนธัญญกรรม
   
 

มัธยมศึกษาปที่ 6  
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ 2 

คนงาน
หนาที่รับผิดชอบ
ดูแลภายในสํานักงานคณบดี 

7 นางสาวภิญญาพัชญ  หนูนอย .บ. (รัฐศาสตร)ศศ
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
หนาที่รับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลฝายธุรการใน
สํานักงานคณบดี 
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สกุล 
วุฒิการศึกษา /  ตําแหนงทางวิชาการ /

ลําดับ ชื่อ-
ผลงานทางวิชาการ หนาที่รับผิดชอบ /

8 นางสาววราภรณ มงคล
สัมฤทธิ์

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร
หนาที่รับผิดชอบการอาหาร)

 
 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 

 

ดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารทางกายภาพ-เคมี

9 นางสาววิลาวัลย โพธิ์ดํากล่ํา 
  

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) นักวิเคราะหนโยบาย
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และแผน

หนาที่รับผิดชอบ
ดูแลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
แผนยุทธศาสตร กลยุทธ 
และแผนปฏิบัติราชการ

10 นายสมมาตร  นธีวนาพันธ  วท.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) นักกิจการนักศึกษา
หนาที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดทําแผนงานเกี่ยวกับ 
กิจการนักศึกษา

11 วาที่ ร.ต. สมชาย เหมะสุรินทร วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)  นักวิทยาศาสตร
 
 
 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (ผูชวยสัตวแพทย/นักเทคนิค
การสัตวแพทย)

 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนาที่รับผิดชอบ 
 
 

ดูแลโรงพยาบาลสัตว 
จันทรเกษม

12 ผศ.น.สพ.สําราญ  เสต สพ.บ.  ผูเช่ียวชาญประจํา
โรงพยาบาลสัตวสุบรรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนาที่รับผิดชอบ  

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

รักษาและฉีดวัคซีนใหสัตว

13 นางสาวสิริรัตน  ภาคสวรรค 
 
 
 
 

 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นักวิทยาศาสตร
หนาที่รับผิดชอบ
ดูแลหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ        
สรีรวิทยาพืช
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วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ

ตําแหนงทางวิชาการ /
ลําดับ ชื่อ-สกุล

หนาที่รับผิดชอบ /
14 นางสาวอมรรัตน อรรถีโสต  วทบ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) นักวิทยาศาสตรการอาหาร

หนาที่รับผิดชอบ 
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) 
ดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารทางจุลชีววิทยา

15 นายอาทิตย  ศรีประไพ วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร
หนาที่รับผิดชอบการอาหาร)

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 

ดูแลหองปฏิบัติการ 
แปรรูปอาหารและระบบ
บําบัดน้ําเสีย

16 นายอานนท   มหัคฆพงศ วท.บ. (อิเลกทรอนิกสคอมพิวเตอร) นักวิชาการทางคอมพิวเตอร
หนาที่รับผิดชอบสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

 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 

 
 



 13 

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 (กระเพาะครึ่ง 
   ซีก 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 
 - เชิงกรานแสดงเสนเลือดและระบบขับถาย  

  ปสสาวะ  
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 เครื่องวัดคาพีเอชแบบสนาม 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 
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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  เครื่องวัดคาความเปนกรดดาง 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 

 
 



 18 

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 

 
 

 
 



 19 
 

 

15. หองสมุด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซ่ึงใหบริการสื่อ เอกสารตําราที่เกี่ยวของในสาขาวิชา ทั้งในรูปแบบตํารา วารสาร และสื่อส่ิงพิมพ 
รวมทั้งระบบตําราในระบบสื่ออิเลคทรอนิก และฐานขอมูลที่เกี่ยวของ จํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี
ระบบการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลส่ืออิเลคทรอนิกกับหนวยงานดานจัดการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ ซ่ึงนักศึกษาสามารถใชเปนแหลงขอมูลอางอิงหรือคนควาไดอยางเพียงพอ โดย 
มีตัวอยางเอกสารตําราที่เกี่ยวของเฉพาะสาขา ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่ 
ตองการเพิ่ม 

1 กนกธร  ปยธํารงรัตน. 2546. การเจริญของสัตว. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

2 กรภัทร  สุทธิดารา. 2547. Windows XP สําหรับผูเร่ิมตน. สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.  

1 - 

3 กัลยา วานิชยบัญชา. 2546. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ  

1 - 

4 เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ. 2545. การฟกไขและการจัดการโรงฟก.  
คณะสัตวศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช,
นครศรีธรรมราช. 

1 - 

5 คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร. 2545. ตารางสถิติ . คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

6 คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร. 2544. ความนาจะเปน. คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

7 คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร. 2547. ความนาจะเปนและสถิติ. คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

8 คณาจารยภาควิชาสรีรวิทยา. มปป. สรีรวิทยา. คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 

1 - 

9 คทาวุธ ไชยเทพ. 2546. พฤติกรรมสัตว. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาบันราชภัฏสงขลา, สงขลา. 

1 - 

10 จรัญ จันทลักขณา. 2540.  สถิติ วิธีวิเคราะหและวางแผนงานวิจัย .                 
ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ  

4 - 

11 จรัญ  จันทลักขณา.1992. กรมปศุสัตวและการสัตวศาสตรสําหรับประชาชน . 
กรมการฝกหัดครู, กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

12 จรัญ จันทลักขณา. 2546. การเกษตรยั่งยืน: หลักการ แนวทาง และตัวอยาง
ระบบฟารม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

2 - 

13 จรัญ จันทลักขณา. 2546.  สถิติเบื้องตนแบบประยุกต.โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช,  
กรุงเทพฯ. 

1 - 

14 จรัส  สวางทัพ. 2539. หลักการเลี้ยงสัตว.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, บุรีรัมย. 

1 - 

15 จรัส สวางทัพ. 2543. การปรับปรุงพันธุสัตว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย, บุรีรัมย. 

1 - 

16 จารุณี จันทรลอยนภา. 2546.  14 เทคนิคการบริหารกิจการ Style SMEs.   
วารสารมารเก็ตติ้ง. กรุงเทพฯ  

1 - 

17 ชนงกรณ   กุณฑลบุตร. 2547. การจัดการระหวางประเทศ. สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

18 ชนงกรณ กุณฑลบุตร. 2546. การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ : ทฤษฎีและ   
กลยุทธทางการบริหาร. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

19 ชูศรี วงศรัตนะ. 2544.  เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. เทพเนรมิตการพิมพ, 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

20 ดํารง กิตติชัยศรี. 2542. การสุขาภิบาลและโรคสัตวท่ัวไป.  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏบุรีรัมย. บุรีรัมย. 

1 - 

21 ดํารงค ทิพยโยธา. 2547.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS for Windows 
version 12. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.  

1 - 

22 ถวัลย วรรณกุล. 2530. การจัดการฟารมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรพันธุ
. มิตรสยาม, กรุงเทพฯ. 

1 - 

23 ถาวร ฉิมเลี้ยง. 2542. โภชนศาสตรสัตว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี, จันทบุรี. 

1 - 

24 เทอดชัย  เวียนศิลป. 2532.โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง (Ruminant  Nutrition). 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

1 - 

25 นงเยาว  จันทราช. 2538. อาหารและการใหอาหารสัตว. คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรม  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ. 

1 - 

26 นาม  ศิริเสถียร และสุกัญญา  จัตตุพรพงษ. 2537. การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 
เลม 1.  ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่ 

ตองการเพิ่ม 
27 นุกูล เจนประจักษ. 2543. การฟกไข.  โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, กรุงเทพฯ.  1 - 

28 เนตรพัณณา ยาวิราช. 2541. การจัดการสํานักงาน. มณฑลการพิมพ, กรุงเทพฯ.  1 - 

29 เนตรพัณณา ยาวิราช. 2546. การบริหารสํานักงาน. เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, กรุงเทพฯ. 1 - 

30 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540. คูมือการวิจัย : การวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SPSS for DOS and Windows. เจริญดีการพิมพ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

31 บุญธรรม กิจปรดีาบริสุทธิ์. 2540. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร.  
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, กรุงเทพฯ. 

1 - 

32 บุญธรรม กิจปรดีาบริสุทธิ์. 2543. สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย. เรือนแกวการพิมพ, 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

33 บุญธรรม กิจปรดีาบริสุทธิ์. 2545. สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย = a step by step 
approach. ศรีอนันตการพิมพ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

34 บุญมี  ทองศรี, นงเยาว  จันทราช และวรรณา กัลยาณะวงศ ณ อยุธยา. มปป. 
หลักเภสัชกรรม แพทยแผนโบราณทั่วไป (แพทยแผนไทย). วิทยาลัยครู     
จันทรเกษม, กรุงเทพฯ. 

5 - 

35 บุญลอม  ชีวะอิสระกุล. 2532. โภชนศาสตรสัตว . คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

1 - 

36 บุญลอม  ชีวะอิสะกุล. ม.ป.ป. ชีวเคมีทางสัตวศาสตร. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. 

1 - 

37 ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ. 2538. โรคและพยาธิของสัตวน้ํา. สํานักพิมพรั้วเขียว, 
กรุงเทพฯ. 

6 - 

38 ประเสริฐ ศรีไพโรจน. 2544. ชีวเคม.ี ประกายพรึก, กรุงเทพฯ. 1 - 

39 ประเสริฐ ศรีไพโรจน. 2545. เคมีพื้นฐาน เลม 1. คณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

40 ปราณี  อานเปรื่อง. 2533. เอ็นไซมทางอาหาร.  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

41 ปานเทพ รัตนากร. 2535. คูมือการใชสัตวทดลอง. คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

3 - 

42 ปาริฉัตร สุขโต. ม.ป.ป. เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ เพื่อการผลิต 
ปศุสัตว. กรมปศุสัตว, กรุงเทพฯ. 

1 - 

43 พิชิต ฤทธิ์จรูญ. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. คณะครุศาสตร      
สถาบันราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

44 พิบูล  ทีละปาล. 2530. หลักการตลาด.  คณะวิชาวิทยาจัดการ สถาบันราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา, กรุงเทพฯ. 

1 - 

45 พิพัฒน  สมภา. ม.ป.ป. การวิเคราะหสถิติทางการเกษตรเบื้องตนดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

46 พิรศักดิ์  สุทธิโยธิน. 2528. การผสมเทียม. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา.  

1 - 

47 พีระศักดิ์ จันทรประทีป. 2536. การตรวจทองในสัตวเล้ียง.  
 คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

6 - 

48 ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล. 2540. สถิติสําหรับการวิจัยทางการเกษตร. 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา. 

1 - 

49 เยาวมาลย คาเจริญ. 2543. ผลของอะฟาทอกซินตอความเสี่ยงของสุขภาพและ
การผลิตสัตว. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 

1 - 

50 วรวิทย  วณิชาภิชาติ. 2531. ไขและการฟกไข . คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา. 

1 - 

51 วรวิทย วณิชาภิชาติ. 2531. ไขและการฟกไข. รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 1 - 

52 วรวิทย  สิริพลวัฒน. 2538. พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุสัตว.  คณะเกษตร     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.   

1 - 

53 วัฒนี บุญวิทยา. 2542. เทคโนโลยีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ.  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ, ปทุมธานี. 

1 - 

54 วิฑูรย  ปญญากุล. 2545. ความรูเบื้องตนเกษตรอินทรีย. มูลนิธิสายใยแผนดิน, 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

55 วิฑูรย  ปญญากุล. 2546. การตลาดเกษตรอินทรีย. มูลนิธิสายใยแผนดิน, 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

56 วิฑูรย ปญญากุล. 2546. สถานการณเกษตรอินทรียไทย เกษตรอินทรียโลก.
มูลนิธิสายใยแผนดิน, กรุงเทพฯ. 

1 - 

57 วิโรจน จันทรัตน. 2538. กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก.  
 คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ, เชียงใหม.  

1 - 

58 วิวัฒน  ชวนะนิกุล. 2539. ความรูปจจุบัน เร่ืองกระบือ. คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.  

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

59 วีนัส พีชวณิชย. 2547. สถิติพื้นฐานสําหรับนักสังคมศาสตร : พรอมการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชไมโครซอฟทเอ็กเซล . ประกายพรึก, กรุงเทพฯ. 

1 - 

60 วีนัส พีชวณิชย. 2542. สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร.  ประกายพรึก, กรุงเทพฯ. 1 - 

61 วุฒิพงษ  อินทธรรม เกรียงเดช  สําแดง และอัญชลี  ณ เชียงใหม. มปป.  
การปรับปรุงพันธุกรรมของสัตวในเขตรอน. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ 
กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

1 - 

62 ศรเทพ  ธัมวาสร. 2536. เทคนิคการวิจัยทางสัตว. คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

2 - 

63 ศรเทพ  ธัมวาสร. 2539. การเลี้ยงโคเน้ือ. คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

64 ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล. 2547. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ.  
ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ. 

1 - 

65 ศิริชัย กาญจนวาสี สุวิมล ติรกานันท และศิริเดช สุชีวะ. 2543. การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร SPSS สําหรับงานวิจัย : การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย. 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

66 ศิริชัย กาญจนวาสี. 2536. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS/PC+ สําหรับ
งานวิจัย : การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย. สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

67 ศิริลักษณ  พรสุขศิริ. ม.ป.ป. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพันธุกรรมและ 
การปรับปรุงพันธุสัตวปก. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.  

1 - 

68 ศุภชัย ใชเทียมวงศ. 2546. เคมีวิเคราะห. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

69 ศุภชัย นาทะพันธ . 2547.  ความนาจะเปนและสถิติ . ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ. 1 - 

73 ศุภชัย พานิชภักดิ์. 2547. มิติแนวคิดเศรษฐกิจไทย : บนเสนทางจากวิกฤติ 
สูอนาคต. คณะเศรษฐศาสตร สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

74 สมเกียรติ  สายธนู. 2537. การปรับปรุงพันธุสัตว. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สงขลา.   

1 - 

75 สมชัย  จันทรสวาง. 2525. พันธุศาสตรประชากร. คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

76 สมชัย  จันทรสวาง. 2530. การปรับปรุงพันธุสัตว. คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

77 สมพงษ วัฒกนรา. 2537. การทําหมันสัตว. คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

78 สรชัย พิศาลบุตร. 2544.วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ. บริษทัวิทยพัฒน, กรุงเทพฯ.  1 - 

79 สัญชัย จตุรสิทธา. 2543. เทคโนโลยีเนื้อสัตว. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.  

1 - 

80 สุจิตต วงษเทศ. 2544. แมน้ําลําคลองสายประวัติศาสตร. มติชน, กรุงเทพฯ. 1 - 

81 สุเมธี  กิตติพงศไพศาล. 2542. การเลี้ยงสัตวปก. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ. 

1 - 

82 สุรพล อุปดิสสกุล. 2536. สถิติ : การวางแผนการทดลอง เลม 1. 
สหมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ. 

1 - 

83 สุรพล อุปดิสสกุล. 2537. สถิติ : การวางแผนการทดลอง เลม 2.  
สหมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ. 

1 - 

84 สุรินทร นิยมางกูร. 2541. เทคนิคการสุมตัวอยาง. สํานักพิมพ     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

85 สุวิชาน มนแพวงศานนท. 2545. วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS for 
Windows. สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ. 

1 - 

86 สุวิทย มูลคํา. 2545. 19 วิธีจัดการเรียนรู : เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ.  
ภาพพิมพ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

87 สุวิทย มูลคํา. 2545. 20 วิธีจัดการเรียนรู : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม การเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง.  ภาพพิมพ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

88 สุวิทย มูลคํา. 2545. 21 วิธีจัดการเรียนรู : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม การเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง.  ภาพพิมพ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

89 สุวิทย มูลคํา. 2545. การประเมินตนเองและพัฒนางาน...สู...อาจารย 3 
หลักเกณฑใหม. ดวงกมลสมัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

90 สุวิทย มูลคํา. 2547. กลยุทธการสอนคิดวิเคราะห. ภาพพิมพ, กรุงเทพฯ. 1 - 

91 สุวิทย มูลคํา. 2547.กลยุทธการสอนคิดเชิงมโนทัศน.  ภาพพิมพ, กรุงเทพฯ. 1 - 

92 สุวิทย มูลคํา. 2547. กลยุทธการสอนคิดอยางมีวิจารณญาณ. ภาพพิมพ 
กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

93 สุวิมล ติรกานันท. 2542. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร: แนวทางสู 
การปฏิบัติ. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ. 

1 - 

94 สุวิมล ติรกานันท. 2543. การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบัติ. 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

95 สุวิมล ติรกานันท. 2543. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการ
ปฏิบัติ. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพฯ. 

1 - 

96 สุวิมล ติรกานันท. 2545. การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบัติ . 
โรงพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, กรุงเทพฯ. 

1 - 

97 สุวิมล ติรกานันท. 2546. การใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสู
การปฏิบัติ. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

1 - 

98 อนันตชัย  เขื่อนธรรม. 2539. หลักการวางแผนการทดลอง. คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

99 อนุชา แสงโสภณ. 2539. การฟกไขและการจัดการโรงฟก.โอเดียนสโตร, 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

100 อภิชัย รัตนวราหะ. 2537. การคัดเพศในลูกไกและสัตวปกบางชนิด.  
เคยูบุค เซ็นเตอร, กรุงเทพฯ. 

4 - 

101 อภิชัย รัตนวราหะ. 2537. การคัดเพศในลูกไกและสัตวปกบางชนิด.  
สหมิตรออฟเซท,  กรุงเทพฯ. 

1 - 

102 อมรา คัมภิรานนท. 2540. พันธุศาสตรของเซลล. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

103 อัฒชัย วินัยโกศล. 2535. โรคสัตวและการสุขาภิบาลสัตว. คณะวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

104 อาคม สังขวรานนท. 2541. ปาราสิตวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย.  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

1 - 

105 อาวุธ ตันโช. 2538. การผลิตสัตวปก.โอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ. 1 - 

106 อําไพ อาภรณชยานนท. 2542. สรีรวิทยาของสัตวเปรียบเทียบ.  
สถาบันราชภัฏเชียงใหม, เชียงใหม. 

1 - 

107 Allen, W.E. 1992. Fertility and Obstetrics in the Dog. Backwell  Scientific 
Publication.  

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

108 Anderson, R. S. 1980. Nutrition of The Dog and Cat. Pergamon Press Ltd., 
Headington Hill Hall. U.K. 

1 1 

109 Bojrab, M.J. and M.Tholen. 1990. Small Animal Oral Medicine and 
Surgery. Lea & Febiger, Philadelphia. 

1 - 

110 Brealey, J.M. 1976. The book of The Doberman Pinscher.  
T.F.H. Publication, USA. 

1 - 

111 Carlson, D.G. and J.M. Giffin. 1980. Dog Owner’s Home Veterinary  
Hand book. Howell  Book  House, USA. 

1 - 

112 Cecie, S. 2001. Animal Structure and  Function. 9th ed. Brooks/Cole 
Thomson Learning, Australia. 

1 - 

113 Church, D.C. 1998. Digestive Physiology and Nutrition of  Ruminants. 
Volume 1. 2 ed. Oxford Press, USA. 

1 2 

114 Coles, E.H. 1986. Veterinary Clinical Pathology. 4 th ed. W.B. Saunders 
Company, Philadelphia, PA. 

1 2 

115 Cunningham, J.G. 1992. Textbook  of  Veterinary Physiology.  
W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA. 

1 2 

116 Evans, G.O. 1996. Animal Clinical Chemistry: a primer for toxicologists. 
Taylor & Francis, London. 

1 2 

117 Falconer, D.S.  and F.C.  Mackay.  1996.  Introduction to quantitative 
genetics. 4th  ed., Longman Group Ltd., USA.   

1 - 

118 Fetric, A. 1999. Statistics for Veterinary and Animal Science.  
Blackwell Science, Oxford. 

1 2 

119 Fisher, C. And K. N. Boorman. 1986. Nutrien Requirements of  Poultry and 
Nutritional Research. Butterworth & Co. Ltd. 

1 1 

120 Freshney, R.I. 1994. Animal Cell Culture. 2 nd ed. Oxford University Press, 
Oxford. 

1 2 

121 Grant, D.I. 1986. Skin Diseases in the Dog and Cat. 2nd ed.  
Backwell Scientific Publication, Oxford. 

1 2 

122 Hall, L.W. and K.W. Clarke. 1983. Veterinary  Anaesthesia. 8th ed . Bailliere 
Tindall, London. 

1 2 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

123 Henderson, C.R. 1984.  Applications of Linear Models in Animal Breeding. 
Dep.  Of  Animal  Sci., Cornell Univ., Ithaca, New York, USA.   

1 - 

124 Hill, R.W. and G.A. Wyse.1989. Animal Physiology. 2 nd ed. Hasper & Row 
Publishers, New York. 

1 2 

125 Hungerford, T.G. 1990. Diseases of Livestock. 9th ed. Mc Graw-Hill Book 
Company, Sydney.  

1 2 

126 Lasley, J.F.  1977.  Genetic of  Livestock  Improvement. Prentice-Hall Inc., 
New Jersey.   

1 - 

127 Leman, A.D., B. Straw, R.D. Glock, W.L. Mengeling, R.H.C. Penny and 
E. Scholl. 1986. Diseases of Swine. 6th ed. Iowa State University Press, 
Ames, IA. 

1 2 

128 Louw, G.N. 1993. Physiological Animal Ecology. Longman Scientific and 
Technical, UK. 

1 2 

129 Machlin, L J. 1984. Handbook of Vitamins Nutritional, Biochemical and 
Clinical Aspects. Marce Dekker, Inc. U.S.A. 

1 1 

130 Mann, J., R. S. Davidson, J. B. Hobbs, D. V. Banthorpe and J. B. Harborne. 
1994. Natural Products : Their Chemistry and Biological Significance. 
Longman Group U.K. Limited. 

1 1 

131 Mc Curnin, D.M. 1985. Clinical Textbook for Veterinary Technicians.  
W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA. 

1 2 

132 Mc Curnin, D.M. 1988. Veterinary Practice Management. J.B. Lippincott 
Company, Philadelphia, PA. 

1 2 

133 Nicholas, A.K. 1984. The Boxer. T.F.H. Publication, USA. 1 2 

134 Noakes, D.E. 1986. Fertility and Obstetrics in Cattle. Blackwell Scientific 
Publication, Oxford. 

1 2 

135 Proceedings the 5th  Animal Science Congress 1990 : Taipei , The Republic 
of  China. 

1 - 

136 Proceedings the 6th  Animal Science Congress 1992 : Bangkok, Thailand. 1 - 

137 Proceedings the 7th  Animal Science Congress 1996 :  Jarkata,  Indonesia.  1 - 

138 Proceedings the 8th  Animal Science Congress 1998 : Chiba, Japan.  1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวนที่

มีอยู 
จํานวนที่
ตองการเพิ่ม 

139 Turner, A.S. and C.W. Mc Ilwraith. 1989. Techniques in Large Animal 
Surgery. 2nd ed.  Lea & Febiger, Philadelphia, PA. 

1 2 

140 Wiener, G.  1994.  Animal Breeding.  Macmillan Press Ltd, London, England.  1 - 

141 Asian-Australasian  Journal  of  Animal Sciences  ป 1988-ปจจบุัน - ตองการ* 
142 Dairy field  - ตองการ* 
143 Feed International   - ตองการ* 
144 Food Industry ป 2004-ปจจุบัน - ตองการ* 
145 International Food Hygiene  - ตองการ* 
146 Journal of  Dairy Science - ตองการ* 
147 Journal of Animal Science - ตองการ* 
148 Journal of Poultry Science - ตองการ* 
149 Meat Processing ป 2000-ปจจุบัน - ตองการ* 
150 Pet Food Industry ป 2004-ปจจุบัน - ตองการ* 
151 Pig International ป 2004-ปจจุบัน - ตองการ* 
152 Poultry International  ป 2004-ปจจุบัน - ตองการ* 
153 วารสารธุรกิจอาหารสัตว ป 2540 -2542 - ตองการ* 
154 วารสารสัตวเศรษฐกิจ - ตองการ* 

หมายเหตุ   *  หมายถึง  สมัครสมาชิก 
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16. งบประมาณ 

 การผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว  เปาหมายการผลิตนักศึกษา 
ช้ันปละ 100 คน ประมาณการคาใชจายตอหัวของการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 120,000 บาทตอคน 
 

งบประมาณที่ตองการ (บาท) หมวดเงิน 

2549 2550 2551 2552 2553 
คาตอบแทน 1,526,250 2,231,250 2,692,500 2,692,500 2,692,500 
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 0 0 500,000 500,000 500,000 

รวมงบดําเนินการ 2,326,250 3,581,250 5,092,500 5,092,500 5,092,500 
คาครุภัณฑ 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
คาที่ดิน/คากอสราง 4,500,000 4,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
พัฒนาบุคคลากร 500,000 1,500,000 1,657,500 2,500,000 2,500,000 

รวมงบลงทุน 5,500,000 7,000,000 5,657,500 6,500,000 6,500,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,826,250 10,581,250 10,750,000 11,592,500 11,592,500 
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17. หลักสูตร 
      17.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   144 - 147 หนวยกิต 
  การจัดการเรียนการสอนของสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป โดยใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม พุทธศักราช 2549 
 

17.2  โครงสรางหลักสูตร  

     จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144-147 หนวยกิต 

   1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

   2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 108-111 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน  30 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  47 

 2.3 กลุมวิชาแขนง ไมนอยกวา 24 

       กลุมวิชาแขนงบังคับ  18 

       กลุมวิชาแขนงเลือก ไมนอยกวา 6 

 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) 
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    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  108 - 111 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาแกน  30 หนวยกิต 
AGLS 1101 เกษตรและชีวภาพ  3(3-0-6) 
BIOL 1101 ชีววิทยาทั่วไป  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  47 หนวยกิต 
ANSC 2201 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดี่ยว  3(2-3-4) 
ANSC 2202 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม  3(2-3-4) 
ANSC 2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1  3(2-3-4) 
ANSC 2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2  3(2-3-4) 
ANSC 2502 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม  3(2-3-4) 
ANSC 2503 โรคสัตวสูคน  2(2-0-4) 
ANSC 2504 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตว 2(2-0-4) 
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ANSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและสุขภาพสัตว  3(3-0-6) 
ANSC 3601 การปรับปรุงพันธุสัตว   3(3-0-6) 
ANSC 3603 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว  3(2-3-4) 
FDST 3605 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว  3(2-3-4) 
MNGT  2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
ECON 2222 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  3(3-0-6) 
ANSC 4901 สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว  1(0-2-1) 
ANSC 4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว  3(0-6-3) 

    2.3 กลุมวิชาแขนง  เรียนรายวิชาแขนงบังคับ 18 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชาในวิชาแขนงเลือกใน กลุมเดียวกัน 
                                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

       2.3.1 แขนงการผลิตสัตวปลอดภัย  (Safety Animal Production) ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

บังคับ   18 หนวยกิต 
ANSC 3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก  3(2-3-4) 
ANSC 3202 การผลิตและการจัดการสุกร  3(2-3-4) 
ANSC 3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ  3(2-3-4) 
ANSC 3204 การผลิตและการจัดการสัตวใหนม  3(2-3-4) 
ANSC 3301 วิทยาการอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3702 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว  3(2-3-4) 

เลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ANSC 2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3205 การผลิตและการจัดการโค – กระบือเนื้อ  3(2-3-4) 
ANSC 3206 การผลิตและการจัดการโค – กระบือนม  3(2-3-4) 
ANSC 3207 การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  3(2-3-4) 
ANSC 3208 การผลิตและการจัดการกระตาย  3(2-3-4) 
ANSC 3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง  3(2-3-4) 
ANSC 3302 สารพิษในอาหารสัตว  3(3-0-6) 
ANSC 3303 มาตรฐานอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3703 มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4201 การผลิตไขและการจัดการ  3(2-3-4) 
ANSC 4301 โภชนศาสตรสัตวประยุกต  3(2-3-4) 
ANSC 4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว  3(2-3-4) 
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ANSC 4402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก  3(2-3-4) 
ANSC 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว  1(1-0-3) 

     2.3.2 แขนงสุขภาพสัตว (Animal Health) ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

บังคับ   18 หนวยกิต 
ANSC 3501 เช้ือโรคและการกอโรคในสัตว  3(3-0-6) 
ANSC 3502 โรคและการจัดการทางระบบสืบพันธุ  3(2-3-4) 
ANSC 3504 ภูมิคุมกันวิทยา  3(2-3-4) 
ANSC 3505 ระบาดวิทยาในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3506 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก  2(2-0-4) 
ANSC 3507 โรคและการสุขาภิบาลสุกร  2(2-0-4) 
ANSC 3508 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง  2(2-0-4) 

เลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ANSC 3511 หลักการพยาบาลสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3512 เทคนิคปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว  1(0-3-0) 
ANSC 3513 วัคซีนและการใชวัคซีนในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4501 การเลี้ยงสัตวทดลอง  3(2-3-4) 
ANSC 4502 การดูแลสัตวเลี้ยง  3(2-3-4) 
ANSC 4503 การตัดแตงขนและสปาในสัตวเลี้ยง  3(2-3-4) 
ANSC 4601 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4602 เทคนิคประยุกตทางภูมิคุมกันเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 4603 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว 3(2-3-4) 

ANSC 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว  1(1-0-3) 

    2.4  กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 7- 10 หนวยกิต 
*AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ  1(0-2-0) 
ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพสัตว 2(90 ช่ัวโมง) 

     
ANSC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

การผลิตและสุขภาพสัตว 
ไมนอยกวา 5(350 ช่ัวโมง) 

  หรือ   
ANSC  4805 สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 8(600 ช่ัวโมง) 

*  รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยไมนับหนวยกิต 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
      ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา 
ที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชานี้ 
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 17.4  แผนการศึกษา 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   10 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
   AGLS    1101 เกษตรและชีวภาพ 3(3-0-6) 
   BIOL     1101 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-4) 

2.1 กลุมวิชาแกน 

   CHEM   1101 เคมีพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน    ANSC    2202 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม 3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  22 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   10 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

   CHEM  1201 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
   PHYS   1301 ฟสิกสเบื้องตน 3(2-3-4) 

2.1 กลุมวิชาแกน 

   MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน    ANSC   2201 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดี่ยว 3(2-3-4) 

 

2.3 กลุมวิชาแขนง    
 2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  22 
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ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   7 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

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

2.1 กลุมวิชาแกน 

    BIOL   2601 จุลชีววิทยา 3(2-3-4) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  ANSC   2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 1 3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ   ANSC  4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิต
และสุขภาพสัตว 

2 
(90ช่ัวโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  21 

 
 

ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2      
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุมวิชาแกน STAT  1101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

ANSC  2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 3(2-3-4) 
ANSC  2504 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว 3(2-3-4)  
ANSC  2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 2 3(2-3-4) 
ANSC  3601 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

ANSC  2502 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม 3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  21 
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ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุมวิชาแกน    
ANSC 2503 โรคสัตวสูคน 2(2-0-4) 
ANSC 3603 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 

  การผลิตและการคาปศุสัตว 
2(2-0-4) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

MNGT 2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
2.3 กลุมวิชาแขนง     
บังคับ     

ANSC 3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก 3(2-3-4) 
ANSC 3301 วิทยาการอาหารสัตว 3(2-3-4) 

- แขนงการผลิตสัตวปลอดภัย 

ANSC 3202 การผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4) 
ANSC 3502 โรคและการจัดการทางระบบสืบพันธุ 3(2-3-4) 
ANSC 3506 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 2(2-0-4) 
ANSC 3507 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 2(2-0-4) 

- แขนงสุขภาพสัตว 

ANSC 3504 ภูมิคุมกันวิทยา 3(2-3-4) 

 

2.4 กลุมวิชาชีพ *AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 1(0-2-0) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   

 รวม  20-21 

*  รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยไมนับหนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2    
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2. หมวดวิชาเฉพาะ     
2.1 กลุมวิชาแกน     

ANSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและ 
สุขภาพสัตว 

3(3-0-6) 

FDST 3605 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

ECON 2222    เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 3(3-0-6) 
2.3 กลุมวิชาแขนง     
บังคับ     

ANSC 3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ 3(2-3-4) 
ANSC 3204 การผลิตและการจัดการสัตวใหนม 3(2-3-4) 

- แขนงการผลิตสัตวปลอดภัย 

ANSC 3702 การจัดการของเสียและผลพลอยได 
จากสัตว 

3(2-3-4) 

ANSC 3505 ระบาดวิทยาในสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 3501 เช้ือโรคและการกอโรคในสัตว 3(3-0-6) 

- แขนงสุขภาพสัตว 

ANSC 3508 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง 2(2-0-4) 

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   เลือกเสรี 3 
 รวม  20-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

ชั้นปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2. หมวดวิชาเฉพาะ     

2.1 กลุมวิชาแกน     

ANSC 4901 สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว 1(0-2-1) 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

ANSC 4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว 3(0-6-3) 

2.3 กลุมวิชาแขนง     

เลือก   เลือกเรียน 6 

ANSC 4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว 3(2-3-4) 

ANSC  3207 การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 3(2-3-4) 

ANSC   4402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-4) 

ANSC 3208 การผลิตและการจัดการกระตาย 3(2-3-4) 

ANSC   3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง 3(2-3-4) 

ANSC 3303   มาตรฐานอาหารสัตว 3(2-3-4) 

ANSC 4301 โภชนศาสตรสัตวประยุกต 3(2-3-4) 

ANSC 4401  พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว 3(2-3-4) 

- แขนงการผลิตสัตวปลอดภัย 

ANSC 3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว 3(2-3-4) 

ANSC   3511 หลักการพยาบาลสัตว 3(2-3-4) 

ANSC   3512 เทคนิคปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว 1(0-3-0) 

ANSC  
 

4603 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อ        
 การวินิจฉัยโรคในสัตว 

3(2-3-4) 

ANSC  4601 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ วินิจฉัยโรคในสัตว 3(2-3-4) 

ANSC 3513 วัคซีนและการใชวัคซีนในสัตว 3(2-3-4) 

ANSC 4502 การดูแลสัตวเลี้ยง 3(2-3-4) 

 

- แขนงสุขภาพสัตว 

ANSC  4602   เทคนิคประยุกตทางภูมิคุมกันเพื่อการวินิจฉัยโรค
ในสัตว 

3(2-3-4) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   เลือกเสรี 3 

 รวม  13 
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ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2   
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

2. หมวดวิชาเฉพาะ     

2.1 กลุมวิชาแกน     

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน     

2.3 กลุมวิชาแขนง     

ANSC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ
สุขภาพสัตว 

5 (350 ช่ัวโมง) 

  หรือ  

 

2.4 กลุมวิชาชีพ 

ANSC 4805 สหกิจศึกษา 8 (600 ช่ัวโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     

 รวม  5-8 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

AGLS 1101 เกษตรและชีวภาพ   
Agriculture and Life Sciences 

3(3-0-6) 

            หลักการดานการเกษตร  หลักการผลิตสัตว ระบบมาตรฐานฟารม 
หลักการผลิตพืช มาตรฐานการจัดการเกษตรในระบบ GAP หลักการสงเสริม
และธุรกิจเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานการผลิตอาหาร  
GMP / HACCP การผลิตอาหารปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  

 
AGLS 2802 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

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

 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสําหรับผูเรียน ใหมีทัศนประสบการณ
วิชาชีพทางการเกษตรและชีวภาพ  เชน  กิจกรรมการผลิตพืชและสัตว  
มาตรฐานการจัดการเกษตรในระบบ GAP การสงเสริมและธุรกิจการเกษตร  
การทองเที่ยวเชิงเกษตร  การแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อการรับรู
ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะ   
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  มีการจัดกลุมอภิปรายหลังจากดูงาน 

 
ANSC 2201 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดี่ยว 3(2-3-4) 
 Non-Ruminant  Production and Management  
             สภาพการผลิตและการตลาดของสัตวกระเพาะเดี่ยว  ชนิด  และพันธุ   

การจัดการดานตางๆ ไดแก โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร   
การผสมพันธุ โรคและการปองกัน การเลี้ยงดู  การวางแผนการผลิต การตลาด 
และการทําบัญชีฟารม  มาตรฐานฟารม   การใชคอมพิวเตอร ในการจัด   
การฟารม  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 2202 การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม  3(2-3-4) 
 Ruminant  Production and Management  
             สภาพการผลิตและการตลาดของสัตวกระเพาะรวม  ชนิด  และพันธุ 

การจัดการดานตางๆ   เชน โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
 การผสมพันธุ  โรคและการปองกัน   การเลี้ยงดู   การวางแผนการผลิต   
การตลาด  และการทําบัญชีฟารม  มาตรฐานฟารม  การใชคอมพิวเตอร   
ในการจัดการฟารม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว  3(2-3-4) 
 Animal  Nutrition  and  Feeding  
             ระบบสรีรวิทยาของการยอยอาหารของสัตว  การเปลี่ยนแปลงโภชนะ

ภายหลังการยอย ความตองการโปรตีน พลังงาน แรธาตุ วิตามิน และสารเสริม  
หลักการและวิธีการใหอาหาร  การคํานวณสูตรอาหารสัตว  การจัดการควบคุม
การผลิตอาหารสัตวใหปลอดภัย  

 
ANSC 2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว  

Feed Processing 
3(2-3-4) 

               กระบวนการผลิตอาหารสัตว การจัดหา การตรวจสอบคุณภาพและ
การเก็บรักษาวัตถุดิบ เวชภัณฑและสารเสริม การปนเปอนในวัตถุดิบ และ
อาหารผสม   กระบวนการผสมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว   มาตรฐาน
อาหารสัตว  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  1  

Animal Anatomy and Physiology I 
3(2-3-4) 

             โครงสราง  และหนาที่การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ  และอวัยวะ   
ในระบบกระดูกและขอตอ ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ 
ระบบปกคลุมรางกายและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 
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ANSC 2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  2  
Animal Anatomy and Physiology II 

3(2-3-4) 

             โครงสรางและหนาที่การทํางานของเซลล  เนื้อเยื่อ  และอวัยวะ   
ในระบบทา ง เ ดิ นอ าหาร   ระบบขั บถ า ยป สส าว ะ  ระบบสื บพั นธุ  
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบน้ําเหลือง ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 

 
ANSC 2502 การจัดการโรคและสุขภาพสตัวในฟารม 

Farm Animal Disease and Health Management 
3(2-3-4) 

              ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมปองกันและกําจัดโรคระบาด
สัตวที่ สําคัญในปศุสัตว   มาตรฐานฟารมสัตวปก   มาตรฐานฟารมสุกร
มาตรฐานฟารมสัตวเคี้ยวเอื้อง หลักการพยาบาลสัตว โรคที่สําคัญของสัตวปก 
สุกร และสัตวเคี้ยวเอื้อง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 2503 โรคสัตวสูคน 

Zoonosis 
2(2-0-4) 

              การจําแนกประเภทและชีพจักรของโรคติดตอระหวางสัตวและคน  
โรคสัตวสูคนที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย  และกอใหเกิดปญหา
สาธารณสุขมูลฐาน 

 
ANSC 2504 เวชภัณฑและการใชในปศุสตัว   

Drugs and Their Usage in Livestock 
3(2-3-4) 

             การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจนศาสตร  เภสัชพลศาสตรของยา   
กลไกการออกฤทธิ์ของยา  การเลือกใชยา  การใหยาตามระบบตาง  ๆ  
ของรางกายสัตว รวมทั้งชีวภัณฑ เคมีภัณฑ และเวชภัณฑจากธรรมชาติ 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC  3101 ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการผลิตและการคาปศุสัตว  
Law and Regulation  Related  to  Livestock Production and 

2(2-0-4) 
Trading 

               ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา  เชน 
การซื้อขาย  เชาทรัพย  จํานอง  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  
กับการผลิตและการคาปศุสัตวระหวางประเทศ 

  
ANSC 3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก  

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

               สภาพการผลิตสัตวปกเพื่อการคา  การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ
การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกัน
โรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสัตวปก
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติ  
ที่ดี หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวปก  
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3202 การผลิตและการจัดการสุกร 

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

               สภาพการผลิตสุกรเพื่อการคา  การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ 
การวางผังฟารม  โรงเรือนและอุปกรณ   การเลี้ยงดูและการใหอาหาร  
การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม
สุกร กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด   หลักของการผลิตหรือ 
การปฏิบัติที่ดี   หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสุกร  
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ 
 Meat Animal Production and Management  

3(2-3-4) 

               สภาพการผลิตสัตวใหเนื้อเพื่อการคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุง
พันธุ      การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร 
การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม
สัตว   กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือ 
การปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตว
ใหเนื้อ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3204 การผลิตและการจัดการสัตวใหนม  

Dairy Animal Production and Management  
3(2-3-4) 

               สภาพการผลิต สัตว ใหนม เพื่ อการค า  การคัด เลือกพันธุ และ  
ปรับปรุงพันธุ   การวางผังฟารม  โรงเรือนและอุปกรณ  การเลี้ยงดูและ 
การใหอาหาร   การหลั่งน้ํานม การรีดนม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและ 
การประเมินราคา  การปองกันโรค   การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหาร 
การจัดการธุรกิจฟารมสัตวใหนม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด 
หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี  หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและ   
จุดวิกฤติในการผลิตสัตวใหนม  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3205 การผลิตและการจัดการโค - กระบือเนื้อ 

 Beef Cattle and Buffalo  Production and Management 
3(2-3-4) 

               สภาพการผลิตโค กระบือใหเนื้อ การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ 
 การวางผังฟารม  โรงเรือนและอุปกรณ  การเลี้ยงดูและการใหอาหาร   
การปองกันโรค  การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจฟารมโค
กระบือใหเนื้อ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด   หลักของการผลิต
หรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต
โค-กระบือใหเนื้อ  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC  3206 การผลิตและการจัดการโค - กระบือนม  
Dairy Cattle and Buffalo Production and Management 

3(2-3-4) 

               สภาพการผลิตโค กระบือใหนม การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ 
การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกัน
โรค การจัดการสิ่งแวดลอม  การบริหารการจัดการธุรกิจฟารมโค กระบือใหนม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด  หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติ 
ที่ดี  หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตโค กระบือใหนม 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3207 การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  

Small Ruminant Animal Production and Management 
3(2-3-4) 

               สถานการณการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก การคัดเลือกพันธุและ
ปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ  การเลี้ยงดูและการให
อาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจ
ฟารม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือ 
การปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตว
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3208 การผลิตและการจัดการกระตาย  

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

              สถานการณการผลิตกระตาย การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ 
 การวางผังฟารม  โรงเรือนและอุปกรณ  การเลี้ยงดูและการใหอาหาร  
การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจฟารม
กระตาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือ 
การปฏิบัติที่ดี หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต
กระตาย  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง  
Selected Animal Production and Management 

3(2-3-4) 

              ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ ยงสัตวตามความสนใจ   
การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ   อาหารและ 
การใหอาหาร วิธีการเลี้ยงดู โรคและการสุขาภิบาล  การตลาด  การจดสถิติและ
การทําบัญชี ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3301 วิทยาการอาหารสัตว  

Feed Science 
3(2-3-4) 

               พื้นฐานของประเภทโภชนะตางๆ  คุณลักษณะของอาหารสัตว   
การผลิตอาหารผสม มาตรฐานอาหารสัตว การประเมินคุณภาพอาหารสัตว  
ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณคาทางโภชนะ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว   
การสรางสูตรอาหารและการใหอาหาร   กฎหมายสําหรับผูผลิตและผูจําหนาย
อาหารสัตว  การเติบโตและการพัฒนาพืชอาหารสัตว เทคนิคการถนอม 
เก็บรักษาพืชอาหารสัตว  ระบบการใหอาหารจากพืชอาหารสัตว ระบบประกัน
คุณภาพและการควบคุม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3302 สารพิษในอาหารสัตว  

  Feed  Substances in Animal Nutrition 
3(3-0-6) 

              ประเภทของสารพิษในอาหารสัตว การเกิดสารพิษในอาหารสัตว  
การทํ าลายสารพิษในอาหารสัตว  การตรวจสารพิษในอาหารสัตว   
ลักษณะอาการของสัตวที่ไดรับสารพิษ การแกไข และปองกันรักษาสัตว   
ที่กินอาหารที่มีสารพิษ 
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ANSC 3303 มาตรฐานอาหารสัตว  
Feed Standard 

3(2-3-4) 

               ชนิดและประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว มาตรฐานวัตถุดิบและ 
อาหารผสม มาตรฐานการใหอาหาร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
อาหารสัตว   จุลินทรียและการปนเปอน หลักการผลิตที่ดีและการเก็บรักษา  
การตรวจประเมินระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในระบบการจัดการ
คุณภาพความปลอดภัย  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3501 เชื้อโรคและการกอโรคในสัตว  

Infectious Agent and Pathogenesis in Animal 
3(3-0-6) 

              ศึกษาลักษณะรูปราง  ขนาด  และคุณสมบัติของเชื้อโรคตางๆ  เชน   
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส  เชื้อรา  และปรสิต  รวมถึงขบวนการในการกอโรคในสัตว 

 
ANSC 3502 โรคและการจัดการทางระบบสืบพันธุ  

Disease and Management in Reproductive System 
3(2-3-4) 

             โรคที่สําคัญในระบบสืบพันธุของสัตว  สาเหตุและการแกไขเบื้องตน   
การตั้งทอง การคลอด การตรวจการตั้งทอง และการชวยเหลือในการคลอด   

 
ANSC 3504 ภูมิคุมกันวิทยา  

Immunology 
3(2-3-4) 

             ศึกษากลไกและประเภทของภูมิคุมกัน  แอนติบอดี คอมพลีเมนท  
 การเกิดภูมิแพ ปฏิกิริยาทางซีร่ัมวิทยา ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อแบคทีเรีย   
ไวรัส  เชื้อรา  และปรสิต 
 

ANSC 3505 ระบาดวิทยาในสัตว  
Veterinary Epidemiology 

3(2-3-4) 

             นิยามและขอบเขตของระบาดวิทยา    ส่ิงที่ทําใหเกิดโรค โฮสทและ
ส่ิงแวดลอม   หลักการปองกันและควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาด
วิทยา ความสัมพันธและความสัมพันธทางสาเหตุ การสืบสวนและการเฝาระวัง
โรคและสถิติในทางระบาดวิทยา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 3506 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก   
Poultry Diseases and Sanitation 

2(2-0-4) 

            โรคที่สําคัญของสัตวปก  อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
เบื้องตน  การปองกัน  แนวทางการรักษา และการจัดการสุขาภิบาลสัตวปก 

 
ANSC 3507 โรคและการสุขาภิบาลสุกร  

Swine Diseases and Sanitation  
2(2-0-4) 

             โรคที่สําคัญของสุกร  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน   
การปองกัน แนวทางการรักษา และการจัดการสุขาภิบาลสุกร 

 
ANSC 3508 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง 

Ruminant Diseases and Sanitation 
2(2-0-4) 

             โรคที่สําคัญของสัตวเคี้ยวเอื้อง อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
เบื้องตน   การปองกัน   แนวทางการรักษา  และการจัดการสุขาภิบาล 
สัตวเคี้ยวเอื้อง 

 
ANSC 3511 หลักการพยาบาลสัตว 

Principle of Animal Nursing   
3(2-3-4) 

             เทคนิคการใชอุปกรณการพยาบาลสัตว   การใช เครื่องมือผาตัด   
การใชยาสลบ   การใช เครื่องดมยาสลบ   การตรวจวัดชีพจรขณะผาตัด   
การใชเครื่องฉายรังสีวินิจฉัย  เทคนิคการชวยชีวิตสัตว    การหามเลือด   
การเตรียมตัวสัตวกอนผาตัด   การชวยผาตัด  การดูแลสัตวหลังการผาตัด 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC 3512 เทคนิคปฏิบตักิารทางสุขภาพสัตว  
Laboratory Techniques in Animal Health 

1(0-3-0) 

              การเก็บ ตรวจ และแปลผล ตัวอยางเลือด  ปสสาวะ อุจจาระและ 
สารคัดหล่ังจากสัตว คาชีวเคมีในเลือด  การตรวจเซลล และเนื้อเยื่อจากสัตว 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 3513 วัคซีนและการใชวัคซีนในสตัว  
Vaccines and Their Usage  

3(2-3-4) 

             ชนิดของวัคซีน ปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นหลังการใชวัคซีน การแพวัคซีน  
การผลิตและเก็บรักษา หลักการใชวัคซีนอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนา
วัคซีน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3601 การปรับปรงุพันธุสัตว   3(3-0-6) 
 Animal Breeding  
               วิชาทีต่องเรียนมากอน  :  BIOL 2401 พันธุศาสตร  
                หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว  พันธุศาสตร

ประชากร  การถายทอดลักษณะคุณภาพ  และลักษณะปริมาณ   การผสม   
ในเครือญาติและสัมประสิท ธ์ิ เ ลือดชิด  หลักการปรับปรุ งพัน ธุ สัตว   
หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุ สัตว    เทคโนโลยีชีวภาพใน 
การปรับปรุงพันธุ 

 
ANSC 3602 วิทยาการสืบพนัธุและการผสมเทียมสัตว  

Reproductive Science and Artificial Insemination 
3(2-3-4) 

              กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ โรคและการแกปญหาที่สําคัญ
ในระบบสืบพันธุ  การเปนสัด   การผสมพันธุ  การตั้งทอง  การตรวจทอง   
การคลอด  การผสม เที ยม  การรี ดน้ํ า เ ชื้ อ  การตรวจคุณภาพน้ํ า เ ชื้ อ   
การเจือจางและการเก็บรักษาน้ําเชื้อ    การยืนยัน การผสมติด  และการประเมิน
ประสิทธิภาพการผสมเทียม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3603 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว  

Animal Biotechnology 
3(2-3-4) 

               ทฤษฏีดานเทคโนโลยีชีวภาพและการปรับประยุกตใชประโยชน  
เทคนิคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชนในการผลิตและวินิจฉัยโรค
สัตวเบื้องตน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 3702 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว 
Animal Waste and By product Management 

3(2-3-4) 

               ลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียและผลพลอยไดจากฟารม
เล้ียงสัตว เชน มูล ซากสัตว  การจัดการของเสียและผลพลอยได การบําบัดและ
การนําไปใชประโยชน  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3703 มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณเล้ียงสัตว  

Standard  of  Animal Housing and Equipment 
3(2-3-4) 

              พฤติกรรมของสัตว  หลักการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว ระบบการระบาย
อากาศ ระบบน้ํา ระบบไฟ  ระบบการจัดการของเสีย  การออกแบบโรงเรือน 
คอก และอุปกรณการเลี้ยงสัตว  การวางผังฟารมเลี้ยงสัตว  การประมาณราคา  
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและสุขภาพสตัว 

Research Methodology in Animal Production and  
 Health Sciences 

3(3-0-6) 

              วิชาทีต่องเรียนมากอน  :  STAT 1101 หลักสถิติ  
               การกําหนดปญหา  รูปแบบการวิจัย   การตั้ งวัตถุประสงคและ

สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  หลักการวางแผน
การทดลองแบบตาง ๆ การวิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับ 
การวิจัย และการใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานและ
การเสนอผลการวิจัย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4201 การผลิตไขและการจัดการ 

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

                สถานการณการผลิตไข    สรีรวิทยาการใหไข    การวางผังฟารม 
โรงเ รือนและอุปกรณ  การเลี้ ยงดูและการใหอาหาร  การปองกันโรค  
การจัดการสิ่งแวดลอม  การวางแผนผลิตไขและไขฟก จุดวิกฤติในการผลิตไข  
หลักการผลิตที่ดีในการผลิตไข   ระบบประกันคุณภาพการผลิตไข  ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 4301 โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
Applied Animal Nutrition 

3(2-3-4) 

          การประยุกตใชวัตถุดิบเพื่อเปนอาหารสัตว   หลักการเลือกวัตถุดิบอาหาร
สัตว  วิ ธีการปรับปรุ งวัต ถุดิบให เหมาะกับการ เลี้ ย งสัตวชนิดต าง  ๆ  
ผลของโภชนะตอสมรรถภาพการใชประโยชน  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว   

Forage  Crop Science 
3(2-3-4) 

             ชนิด ประเภทและการเลือกใชของพืชอาหารสัตว กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพพืชอาหารสัตว การวางแผนดูแลรักษาพืชอาหารสัตว  การจัดการถนอม
พืชอาหารสัตว สารพิษ และการปนเปอน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสตัว  

Animal Behavior and Restraint 
3(2-3-4) 

              พฤติกรรมสัตว  อิทธิพลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
พฤติกรรมสัตว และประโยชนของพฤติกรรมสัตวที่แสดงออก หลักการควบคุม
และการบังคับสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก  

Incubation and Hatchery Management 
3(2-3-4) 

             ปจจัยที่มีผลตอการมีเชื้อของไขฟก  การพัฒนาการเจริญเติบโตภายใน
ไขฟก การวางแผนและการจัดการสภาวะแวดลอมการฟกไข การสุขาภิบาล
และการจัดการกําจัดเชื้อในโรงฟก แนวทางการใชระบบประกันคุณภาพกับ 
การฟกไขและการจัดการโรงฟก  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 4501 การเล้ียงสัตวทดลอง  
Laboratory Animal Husbandry 

3(2-3-4) 

             ความสําคัญและประโยชนของสัตวทดลอง ชนิดของสัตวทดลอง  
การเลี้ยงสัตวทดลอง   การใหอาหาร   การผสมพันธุ   สรีรวิทยาทั่วไป   
การนําสัตวทดลองมาใชศึกษาคนควางานวิจัยทางวิทยาศาสตร จรรยาบรรณ
การใชสัตวทดลอง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4502 การดูแลสัตวเล้ียง 

Pet Raising and Care 
3(2-3-4) 

             พันธุสัตวเล้ียง  การเพาะขยายพันธุสัตว  อาหาร การดูแล  การปองกัน
โรคและการพยาบาลสัตวเบื้องตน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4503 การตัดแตงขนและสปาในสตัวเล้ียง  

Pet Grooming and Spa 
3(2-3-4) 

             พันธุสัตวเล้ียง  กายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบปกคลุมรางกายสัตว  
การออกแบบและเทคนิคการตัดแตง ทรงมาตรฐานของขนสัตว การดูแลและ 
ทําความสะอาดขน หลักการสปาในสัตวเล้ียง ปฏิบัติการตามเนื้อหาเบื้องตน 

 
ANSC 4601 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวนิิจฉัยโรคในสตัว  

Biotechnology for Animal Diagnosis 
3(2-3-4) 

             เทคนิคทางจีนเทคโนโลยี ดีเอ็นเอรีคอมไบแนนท ปฏิกิริยาลูกโซ  
การสรางโปรตีนจากจีนรีคอมไบแนนท การแยกโปรตีนแอนติเจนเพื่อ 
การวินิจฉัยโรคในสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC 4602 เทคนิคประยุกตทางภูมิคุมกันเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว  
Applied Immunological Techniques for Animal Diagnosis 

3(2-3-4) 

             การประยุกตใชความรูทางภูมิคุมกันเพื่อใชในการวินิจฉัยโรคในสัตว  
โดยการศึกษาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน และแอนติบอดี ปฏิกิริยาทางซีร่ัม
วิทยา การใชโมโนโคนอลและโพลีโคนอล ปฏิกิริยาของคอมพลีเมนต ไอเอฟ
เอ อีไรซา  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ANSC 4603 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพื่อการวินิจฉยัโรคในสตัว 
Cell Culture Techniques for Animal  Diagnosis 

3(2-3-4) 

             ศึกษาลักษณะของเซลลที่ใชเล้ียง ชนิดเซลล  การเลี้ยงเซลล  อาหารเลี้ยง
เซลล  อุปกรณการเลี้ยงเซลล   สถานที่ในการเลี้ยงเซลล  เชน  หองเลี้ยงเซลล 
เพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางการผลิต 

และสุขภาพสตัว 
Preparation for Professional experience for Animal 
Production and Health Sciences 

2 
(90 ชั่วโมง) 

   จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดาน   
การผลิตและสุขภาพสัตว ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา 
คอมพิวเตอร ทักษะทางการผลิตและสุขภาพสัตวตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะ   
ที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ   
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการผลิตและสุขภาพสัตว   

 
ANSC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลติและสุขภาพสตัว  

Field Experience for Animal Production and  
Health Sciences             

               5 
(350 ชั่วโมง) 

              วิชาทีต่องเรียนมากอน  
                         :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ                
                        :   ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิต

และสุขภาพสตัว 
               การฝกประสบการณวิชาชีพนอกสถานที่มหาวิทยาลัย โดยมีการ
นําเสนอรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 
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ANSC 4805 สหกิจศึกษา  
Co - operative Education            

                        8 
(600 ชั่วโมง) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน  
                 :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ       
                 :  ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ

สุขภาพสัตว               
              การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการเกษตรที่เนนการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยนักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบ
ที่แนนอนเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสบการณทางดานอาชีพ 
และพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการและสังคม 
 

ANSC 4901 สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสตัว 
Seminar in Animal Production and Health Sciences 

1(0-2-1) 

               การคนคว า เรี ยบเ รียงนํ า เสนอและอภิปรายหัวขอที่น าสนใจ 
ดานวิทยาการการผลิตและสุขภาพสัตว 

 
ANSC 4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสตัว 

Special Problems in Animal Production and Health 
Sciences 

3(0-6-3) 

               การคนควาและวิจัยทางดานวิทยาการการผลิตและสุขภาพสัตว  
มีการเรียบเรียงสรุปและนําเสนอผลการวิจัยโดยการเขียนรายงาน 

 
ANSC 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลติและสุขภาพสัตว    1(1-0-3) 

Selected Topics in Animal Production and Health Sciences  
ศึกษาเทคโนโลยี  ความรูความกาวหนาในเชิงวิทยาการดานการผลิต

และสุขภาพสัตว คนควาและวิเคราะหขอมูลใหมๆของศาสตรเชิงวิทยาการดาน  
การผลิตและสุขภาพสัตว และกรณีศึกษาสําหรับเรื่องที่สนใจ 
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BIOL 1101 ชีววิทยาท่ัวไป    
General Biology 

3(2-3-4) 

               โครงสรางและการทํางานของเซลล   เนื้อเยื่อ  อวัยวะและระบบตางๆ
ของสิ่งมีชีวิต  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโตของตัวออน  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   
พันธุศาสตร   ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม 

 
BIOL 2401 พันธุศาสตร    

Genetics 
3(2-3-4) 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL 1104 ชีววิทยา 2 หรือ BIOL 1101   
ชีววิทยาทั่วไป  
              คว ามรู พื้ น ฐ านทา งพั น ธุ ศ าสตร  ห ลักก ารถ า ยทอดลั กษณะ 
ทางพันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธที่ เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและ 
การทดสอบทางสถิติ  จีนและโครโมโซม  การจําลองของสารพันธุกรรม   
จีนเชื่อมโยงและรีคอมบิ เนชัน   เพศ   การกําหนดเพศ  มัลติ เปลแอลลิล   
การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและคุณภาพ  ความแปรปรวนของลูกผสม   
การกลายพันธุระดับจีนและระดับโครโมโซม  พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร
ประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส   

 
BIOL 2601 จุลชีววิทยา   

Microbiology 
3(2-3-4) 

  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  BIOL 1104 ชีววิทยา 2 หรือ BIOL 1101  
ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL 1106 ชีววิทยาพืน้ฐาน 
           ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและ 
ยูคาริโอต การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต   
การสืบพันธุ   ความสัมพันธระหว างจุ ลินทรียกับอาหาร  น้ํ า   อากาศ 
การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน  
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CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน    3(2-3-4) 
 Fundamental   Chemistry  
            หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ  

พันธะ เคมี เ บื้ อ งต น   จลนพลศาสตร   สมดุ ล เคมี   กรด  เ บส  เ กลื อ  
สมบัติของแกส  ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย  ไฟฟาเคมี  

 
CHEM 1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน    3(2-3-4) 
 Fundamental Organic Chemistry 
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  : CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน                                 

           ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน  สารประกอบแอโรแมติกและสารประกอบอินทรียที่ม ี
หมูฟงก ช่ันชนิดตางๆ    เชน   แฮไลด    แอลกอฮอล    อี เธอร     คีโทน   
กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน สารประกอบโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน  

 
CHEM 2501 ชีวเคมีพื้นฐาน  

Fundamental of Biochemistry 
 3(2-3-4) 

            รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  CHEM 1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
           โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ และบทบาทของเซลล 
และองคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม 
คารโบไฮเดรต  ลิปด  วิตามิน  ฮอรโมน  การยอยและการดูดซึมอาหาร  
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต   
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ECON2222 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
Agricultural and Resource Economics 

3(3-0-6)

     ศึกษาปญหาและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร   บทบาทของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหาการเกษตรและทรัพยากร   ความสัมพันธ
ระหวางการเกษตรและทรัพยากรกับเศรษฐกิจ    หลักเศรษฐศาสตรวาดวย  
การผลิตทางการเกษตร     นโยบายของรัฐในการควบคุมสินคาสินคาเกษตร  
นโยบายและมาตรการตางๆ   เกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร  

 
FDST  3605 สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว    3(2-3-4) 
 Hygiene of Food Products  from Animal  Origin 
   แหลงและการลดการปนเปอน ในโรงงานผลิตภัณฑอาหารจากสัตว   

การใชสารเคมี และเวชภัณฑในปศุสัตวและการประมง  ระบบมาตรฐาน 
ฟารมปศุสัตว  สารตกคางและสารปนเปอนทางการเกษตรในวัตถุดิบที่มาจาก
ปศุสัตวและการประมง  การตรวจสอบสารตกคางและสิ่งปนเปอน  กฎหมาย
การควบคุมสินคาผลิตภัณฑจากสัตว   ระบบสุขาภิบาลและสุขศาสตรเพื่อ 
ลดการปนเปอนของวัตถุดิบ  การเตรียมกระบวนการผลิต  การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ   การขนสง  และการสงมอบสินคา ระบบการจัดการของเสีย   และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
GEEN1001  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 English for Communication 
    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน  เนน

การฟง การพูด เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะใน
การอานสื่อส่ิงพิมพในชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และ
ขอความสั้น ๆ  เพื่อใชในการสื่อสาร

 
 
 
 
 



 60 

GEEN1101 ภาษาองักฤษเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 English for Self-development 
    พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ใน

ระดับ   ที่สูงขึ้น  การสื่อสาร    โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยค
หลากหลาย การอานอนุเฉท  การอานขอความที่ซับซอนและบทความเชิง
วิชาการจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษระดับซับซอน การเขียน
สรุปความและแสดงความคิดเห็น

 
GEEN1102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง  3(3-0-6) 
 English for Advanced Communication 
    พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน    

ในระดับสูง การสื่อสาร โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน      
การสนทนา  อภิปรายโตตอบ การนําเสนอ   การอานขอความที่ ซับซอน 
บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ  การเขียนประโยคระดับซับซอน 
เขียนขอความตั้งแตสองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญของบทความ        
ทางวิชาการ  

     
GEEN1103 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน  3(3-0-6) 
 English for Career Application 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน     

การอานเอกสาร  ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ   
การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวของ   การเตรียมตัวเพื่อรับ    
การสัมภาษณและการติดตามผลการสมัครงาน   

     
GEEN1104 ภาษาองักฤษเพื่อนันทนาการ  3(3-0-6) 
 English for Recreation 
 พัฒนาทักษะในการใชภาษา  ดานการฟง พูด อาน และเขียนจากสื่อ

บันเทิงตาง ๆ  ฟงและอานเพื่อจับใจความสําคัญ  พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได   
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GEEN1105 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 
    พัฒนาทักษะการอานขอความ  บทความภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการในสาขาวิชาการตาง ๆ ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการ  ฝกเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการตาง ๆ

    
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  1(1-0-2) 
 Information for Learning 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศใน

การศึกษาคนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ  วิธีการ
สืบคนฐานขอมูลตาง ๆ  การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง  และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบมาตรฐาน    

      
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวติ  3(3-0-6) 
 Aesthetics of Life 
 ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร  และความงดงามของศาสตรทาง

ดนตรี  นาฏศิลปและศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคา
ของศาสตรทางความงาม  สามารถวิเคราะห  คุณคาทางสุนทรียศิลป  โดยผาน
ขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา  อันเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม  สามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    

    
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ  3(3-0-6) 
 Self-development for Happiness of Life 
   ศึกษาความจริงของชีวิต  การดํารงชีวิตในสังคม  พฤติกรรมมนุษย  

การพัฒนาการของมนุษย  บุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  
วิธีการศึกษาตนเองและผูอ่ืน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ดัชนีช้ีวัดความสุข  
การสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนเพื่อเปาหมายการดํารงตนในสังคม
อยางมีความสุข
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GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล 3(3-0-6) 
 Social Morality and Rationale 
    ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย  โลกทัศน  ชีวทัศน  การ

สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปญญา
ตามหลักศาสนธรรม  การใชเหตุผลอยางสรางสรรค  เพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีสันติสุข  และสันติธรรม

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

สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิต  ตลอดจน  สามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได        เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

ประเภทบุคคลตามความสนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย 
อารมณ สังคมและจิตใจ ใหสามารถนําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม  และ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน

     
GESC1001 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
             ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย 

กระบวนการคิดรูปแบบตาง ๆ   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิด  ตรรกศาสตรและการใช
เหตุผล  การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการคาดการณและการแกปญหา  
กระบวนการตัดสินใจ  และผลกระทบที่มีตอการตัดสินใจ
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GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Information Technology and Communication 
   ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรที่มี

อิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การจัดการและการใชงานขอมูล      
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมเพื่อการสืบคนขอมูล            
การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความสัมพันธของสุขภาพกับอาหาร  การออกกําลังกาย ยา
และสมุนไพร  การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยาง ถูกตองและเหมาะสม  
ความสําคัญของพลังงานตอโลกและชีวิต  ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต       
การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด

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

ทรัพยากรตาง ๆ  ตามแนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                   
GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environment for Life 
     ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การมีสวนรวมใน
การจัดการฟนฟู   สงเสริมบํารุงรักษาคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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GESO1001 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) 
 Dynamics of Thai Society 
    ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในดาน

การเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและ
บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ลักษณะพิเศษของ
สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝงแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย

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

และการเมือง   การปกครอง  รวมทั้งสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ
สังคมโลกและมีผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลก  เพื่อใหรูจัก  เขาใจ  
และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพในโลกปจจุบันและอนาคต

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

การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกสาธารณะใน
การพัฒนา  การมีสวนรวมในการจัดการตลอดจนการสงเสริมบํารุงรักษา
คุมครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน

                
GESO1103 กฎหมายในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 
 Law for Daily Life 
    ศึกษากฎหมายที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิต กฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ
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GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
    พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
      

MATH 1201  หลักการคณิตศาสตร 
Principle of Mathematics 

3(3-0-6) 

            ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร จํานวนจริง ตรรกศาสตร  เชต
การพิสูจนทางคณิตศาสตร ความสัมพันธและฟงกชัน อันดับและอนุกรม 

  
MNGT2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร  

Farm Business Management 
3(3-0-6) 

    หลักการบริหารจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร  ปจจัยการผลิต   
การวางแผนการผลิต การคาดการณตลาด  การซื้อขายตลาดลวงหนา  ลักษณะ
ของธุรกิจเกษตร  การสรางเครือขายธุรกิจ  กลไกการตลาดเกษตร  แหลงผลิต
และจําหนายสินคาเกษตรที่สําคัญ 

 
PHYS 1301 ฟสิกสเบื้องตน  

Introduction to Physics 
3(2-3-4) 

           การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร จลนพลศาสตรของ
อนุภาค โมเมนตัม พลังงานกล  คล่ืน สถิตศาสตรของของไหลและ   
การประยุกตใช ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฏีพื้นฐานทางไฟฟา 
กัมมันตภาพรังสี  
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STAT 1101 หลักสถิติ    

Introduction to Statistics 
3(3-0-6) 

            ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  สถิติที่ใช 
ในชีวิตประจําวัน ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของ 
ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม   การแจกแจง   ความนาจะเปนแบบทวินาม  
แบบปวรซอง  และแบบปกติโมเมนต   การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  
หลักการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปร การพยากรณ 
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18. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบ
การประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และจัดให 
มีการประเมินตนเองระดับภาควิชา คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีการประเมินภายใน
อยางมีระบบ โดยครอบคลุมประเด็นหลักทั้ง 4 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก 

 
18.1 การบริหารหลักสูตร 

         จัดใหมีการบริหารหลักสูตรที่สอดรับกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีการกําหนดการดําเนินการดานการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

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

• มีการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน โดยเรียงลําดับ 
ความตอเนื่อง การกําหนดลําดับกอนหลังของรายวิชา ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยประเมิน
ความเหมาะสมจากสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของผูเรียน 

• จัดใหมีการจัดทําแนวการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เพื่อใหผูสอนและ
ผูเรียนไดวางแผนการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระใน 
แตละรายวิชา 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 คร้ัง นอกจากนี้ยัง
มีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยอนุกรรมการดานวิชาการของคณะ
อยางเปนระบบ 
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• การคัดเลือกนักศึกษา  คณะเกษตรและชีวภาพมีระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
เขาเรียนอยางเปนระบบและหลากหลายรูปแบบ มีการกําหนดความรูพื้นฐานของผูเขาเรียน  
โดยมีความยืดหยุนของหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเขาศึกษาสามารถการเทียบโอนความรูและ
ประสบการณได 

• การติดตามประเมินผลบัณฑิต  คณะเกษตรและชีวภาพ จัดใหมีการประเมินผล
บัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา ในดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต และประเด็นที่ตองการใหมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในดานวิชาการ เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป  

 
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

         คณะเกษตรและชีวภาพมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน  
เพื่อใชรองรับการจัดการสอนในหลักสูตรตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ ความเฉพาะทาง 
ในสาขาวิชาชีพ หรือลักษณะของเนื้อหาวิชาสาระตางๆ  โดยมีแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการ
ดังนี้ 

• อาคารสถานที่   มีการดําเนินการวางแผนการใชอาคารสถานที่รวมกับมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเกิดการใชงานหองเรียน และบริเวณสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
หองสมุด หองคอมพิวเตอร เปนตน ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการจัดแผนงบประมาณเพื่อกอสรางอาคาร  
ส่ิงอํานวยความสะดวกดานอาคารสถานที่ ใหมีพื้นที่ เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  
การใชประโยชนของนักศึกษา โดยระดมงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
รายไดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการจัดหาและจัดตั้งสถานีทดลอง วิทยาเขตภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

• เคร่ืองมือและครุภัณฑท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน มีการกําหนดมาตรฐาน
หลักสูตรแตละหลักสูตรในดานเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน อุปกรณเฉพาะทางทั้งในดานชนิด
และปริมาณใหสอดคลองกับการใช งานของนักศึกษาในการ เรี ยนการสอน  การวิจั ย  
โดยมีแผนการจัดหา 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 

• จัดระบบอาจารย ท่ีปรึกษา  คอยใหคําปรึกษาทางวิชาการ  และการใชชีวิต 
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

• 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 
โดยมีเปาหมายเพื่อนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหหลักสูตรแตละ
หลักสูตรที่มีการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิต 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 



 
 

 
 
 

             ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกาํหนดรหัสวิชา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ 



 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------ 

   

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนักศึกษาภาคปกติที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่   ๑     
ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

“การจัดการศึกษา” หมายถึง การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หรือหลักสูตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา    โดยเนือ้หาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกบัสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 



 ๒ 

 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ
หรือแหลงความรูอื่นๆ 

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดูแล

สนับสนุนทางวิชาการ  วิธกีารเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน และมีสวนชวยประเมินความกาวหนา
ในการเรียนของนักศึกษา 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและ

หรือวันเวลาอื่นใด ซึ่งเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

“ศูนยการศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษา 

“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย 

ศูนย      สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการ    
ขึ้นไป ต้ังอยูในเขตการศึกษานั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

“การเรียนโดยสื่อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาใน  

หลักสูตร โดยผูเรียนอาศัยวิธีเรียนจากชุดวิชาและสื่อตางๆ 

“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆ เปนสื่อกลางในการถายทอดความรู 
 “สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

อยางมีระบบ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ขอ ๔  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา คณุสมบัติและการสมัคร 

  ๔.๑  ผูมีสิทธิเ์ขาศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๔.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ๔.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา  
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๔.๒  ผูสมคัรเขาเปนนักศึกษาตามขอ ๔.๑  ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนดของสาขาวิชาทีส่มัครเขาศึกษา 



 ๓ 

 

  ๔.๓ การสมัครและการรับเขาเปนนักศึกษา   ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕  ระบบการศึกษา  
  ๕.๑  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาจัด

การศึกษา แบงเปน  ๒ ภาคการศึกษาปกติ   ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ 
สัปดาห และอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวน
เทียบเคียง ไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอนใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

  ๕.๒  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาดวยระบบสหวิทยาการ  
(Interdisciplinary System)  โดยคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใด ใหมีหนาที่อํานวย

การศึกษาและวิจัยในสาขาวิชานั้นๆ แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ คณะหรือภาควิชาตางๆ จะไม
เปดสอนรายวิชา     ซ้ําซอนกัน 

  โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต    ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวง     ศึกษาธิการ เรือ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 และ

สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
  ๖.๓  หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา และ

สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
  ๖.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา     

และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 ขอ ๗  การลงทะเบียนเรียน 

  ๗.๑  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  
หนวยกิต   และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียน
เรียนได   ไมเกิน ๙ หนวยกิต 



 ๔ 

 

  การลงทะเบียนเรียน     ที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่
กําหนด        อาจทําไดหากมีเหตุผลและความจําเปน    แตตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมาย     โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 

หนวยกิตขั้นต่ําที่กําหนดไว   ไมใชบังคับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม   
หลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ แตยังมีวิชาที่สอบตก   หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่กําหนด  
หรือภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคการศึกษาสุดทายกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๗.๒  ในการลงทะเบียนเรียน   หากวิชาใดมีขอกําหนดในหลักสูตรวา
ตอง    เคยศึกษาวิชาใดมากอน (Pre-requisite)     นักศึกษาก็จะตองเคยศึกษาและสอบไลไดวิชานั้น

แลว           จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

  ๗.๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได 

๗.๔  การลงทะเบียนเรียนปกติ       จะกระทําไดกอนวันเปดภาคการศึกษา         

แตละภาค  การลงทะเบียนลาชาจะกระทําไดไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ    
ไมเกิน ๗ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน และจะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

  ๗.๕  นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา

ปกติ   หรือภายใน ๗ วัน   นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน   จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน
สําหรับภาคการศึกษานั้น   เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมาย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๒๘ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน โดยเสียคาปรับตามระเบียบ 

  ๗.๖  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน    จะตอง

ขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น    เพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน  ๓๐ วัน 
นับจากวันเปดภาคการศึกษา         โดยตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา       
หากไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

 ๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อตามขอ ๗.๖  กลับเขาเปน

นักศึกษาใหมได ถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือวาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเปนระยะเวลาพัก
การศึกษา   โดยนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึน้ทะเบียนเปนนักศึกษา รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่น 
ๆ    ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา 

 อธิการบดีจะไมอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาตามวรรคหนึ่ง หากพน
กําหนดเวลาสองปนับจากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียน 



 ๕ 

 

  ๗.๘ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 

พรอมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนนั้นตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘   การเพิ่มและถอนรายวิชา 
การเพิ่มและถอนรายวิชา ตองไดรับความยินยอมจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ 

ใหยื่นหลักฐานการยินยอมนั้นตอมหาวิทยาลัย 

  ๘.๑  การเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค

การศึกษาปกติ หรือภายใน ๑ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ๘.๒  การถอนรายวิชา  จะกระทําไดกอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอย

กวา ๒ สัปดาห      สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ   หรือกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 
๑ สัปดาห   สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน 

  การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏ
อักษร W (Withdraw)  ในระเบียนผลการเรียน และจะไดรับเงินคาหนวยกิตคืน     แตถาถอนรายวิชา  

หลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาจะไดรับอักษร W และจะไมไดรับเงินคาหนวยกิตคืน 

  ๘.๓  ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา  ใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙  การเรียนการสอน 

  ๙.๑  มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนยการศึกษาและวิทยาเขตไดตามความเหมาะสม 

  ๙.๒  การจัดการเรียนการสอนอาจทําไดทั้งในเวลาราชการ     และนอกเวลา 

ราชการ       และอาจจัดการเรียนโดยสื่อประสมหรือระบบการศึกษาทางไกล   ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๙.๓  กําหนดวันเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

   ภาคการศึกษาที่ ๑ วันเปดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน 

      วันปดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม 

   ภาคการศึกษาที่ ๒ วันเปดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 

      วันปดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม 

   ภาคการศึกษาฤดูรอน วันเปดภาคการศึกษา เดือนเมษายน 

      วันปดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม 

  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปดและวันปดภาคการศึกษาที่แตกตางจากวรรค
หนึ่งก็ได     แตตองเปนไปตามความเหมาะสมและความตองการของทองถิ่น  และตองสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 



 ๖ 

 

  ๙.๔  การเปดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด  ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

หลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบทุกสิ้นปการศึกษา 

  ๙.๕ ใหอาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอน  เอกสารประกอบการสอน   หรือ

เอกสารคําสอน หรือกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปดสอนใหแกนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
  ๙.๖  รายวิชาใดที่เปดสอนมากกวา ๑ กลุม ในภาคเรยีนเดียวกัน  ใหอาจารย    

ผูสอนใชแนวการสอน ขอสอบ และใชเกณฑการวัดผลและประเมินผลเดียวกัน 

  ๙.๗  ตําราหลักในรายวิชาที่เปดสอน       อาจเรียบเรียงโดยอาจารยของ 

มหาวิทยาลัย หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได โดยจะตองมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร  
และระดับการศึกษา 

  ๙.๘  มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดหาหรือผลิตสื่อ   เพ่ือใชประกอบ   

การเรียนการสอน  และพัฒนาโสตทัศนูปกรณพ้ืนฐาน   สื่อการเรยีนการสอนใหมีมาตรฐานและ      
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

  ๙.๙ ใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสศึกษา  
คนควาหาความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น 

  ๙.๑๐  การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ  สหกิจศึกษา  ใหคณะแตงตั้ง

คณะกรรมการทําหนาที่เปนผูดําเนินการกํากับ  และควบคุมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ-
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

  ๙.๑๑  คณะตองจัดอาจารยที่ปรึกษา     ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ       

วิธีการเรียน  ควบคุมแผนการเรียน  และติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา 
  ๙.๑๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ  และ        

ใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียน   
  ๙.๑๓ ใหมีการโอนผลการเรียน  และการยกเวนการเรียนในรายวิชาที่ได

ศึกษาแลวในระดับเดียวกัน 

  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
ในรายวิชา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 
ในรายวิชา และตามขอกําหนดของแตละสาขาวิชา 

 ขอ ๑๐ ใหมีการวัดผลการศึกษาระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชา  
ที่มีการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 



 ๗ 

 

  การวัดผลระหวางภาคเรียน ใชวิธีสอบยอยและหรือการทํารายงานและหรือ
การสอบปฏิบัติและหรือทํากิจกรรมตามที่กําหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บ
ระหวางรอยละ ๔๐-๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 

  การวัดผลปลายภาคเรียน   ใชวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ   โดยมี
คะแนนอยูระหวางรอยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวิชาการ 

ขอ ๑๑ ใหใชการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบ  
ดังนี้ 

(๑) ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (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 ใชสาํหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร       
คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมตํ่ากวา “D” 

   นักศึกษาไดคาระดับคะแนนรายวิชาบังคับเปน “F”  ตองลงทะเบียนและ   

เรียนใหมจนกวาจะสอบได และใหบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

   สําหรับวิชาเลอืกถาไดคาระดับคะแนน “F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก

หรือเลือกรายวิชาอื่นแทนได และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

   สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู   จะตองไดคาระดับคะแนน         
ไมตํ่ากวา “C” 

 

 

 

 



 ๘ 

 

   (๒) ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน คารอยละ 
PD ผานดีเยี่ยม (Pass with Distinction) ๙๐-๑๐๐ 

P ผาน (Pass) ๕๐-๘๙ 

NP ไมผาน (No Pass) ๐-๔๙ 

 

   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 

   รายวิชาที่ไดผลประเมิน “NP” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวา

จะผานการประเมิน 

  สัญลักษณอื่น มีดังนี้ 
   Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต 

   W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกหลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น

กอนกําหนดการสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒ สัปดาห    รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือ  
ถูกสั่งใหพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว  และรายวิชาเลือกที่ไดรับอนุมัติ
ใหไปเรียนรายวิชาอื่นแทน 

   I (Incomplete)     ใชสาํหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่      

นักศึกษายังทํางานไมเสร็จตามกําหนด  โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิน้ภาคเรียน    โดยผ ู สอนตองสง
คะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

   นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมิน   เพื่อเปลี่ยนระดับคา

คะแนนใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถานักศึกษายังทํางานไมเสร็จ คณะกรรมการประจําคณะ   
จะพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว ตามเกณฑของ
อาจารยประจําวิชา 
   FM (Final Missing) ใชบันทึกการประเมินในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ

ปลายภาค โดยผูสอนตองสงคะแนนที่มีอยูพรอมแนบเกณฑการประเมินผล 

   นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค   จะตองสมัครสอบและชําระคาธรรมเนียม    
รายวิชาละ  ๓๐๐  บาท      ภายใน ๑๔ วัน  หลังจากเสร็จสิ้นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย          
นักศึกษาที่ขาดสอบและไมสมัครสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด         หรือสมัครและชําระเงินแต           
ไมมาสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนสวนที่เหลืออยู    



 ๙ 

 

เปนศูนย แลวประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู ตามเกณฑของอาจารยประจําวิชา และในการ         
ยื่นคํารองขอสอบปลายภาค  ใหนักศึกษายื่นคํารองที่สํานักงานคณบดีในรายวิชาที่ตนเองเรียนอย ู                     
เพ่ือคณบดีพิจารณาตอไป  

กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปน   หรือนักศึกษาเจ็บปวยจนไมสามารถทําการสอบ          
ปลายภาคได  คณบดีอาจพิจารณายกเวนการชําระคาธรรมเนียมการสอบได 
  ขอ ๑๒ รายวชิาที่ไดรับการยกเวนการเรียน ตามขอบังคับวาดวยการโอนผลการเรียน
และยกเวนผลการเรียนใหไดผลการเรียนดังนี้ 
   ๑๒.๑ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน จากการศึกษาในระบบ  ใหไดรับ 
ผลการเรียน “P” 

   ๑๒.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน จากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดผลการเรียน ดังนี้ 
    CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 

    CE (Credits from Exam) กรณีไดหนวยกิต จากการทดสอบดวยการ

สอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 

    CT (Credits from Training)  กรณีไดหนวยกิต   จากการประเมิน   

การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored 

Training) 

    CP (Credits from Portfolio) กรณีไดหนวยกิต จากการเสนอแฟม

สะสมผลงาน (Portfolio) 

  ขอ ๑๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

   คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปน
เลขทศนิยม  ๒  ตําแหนง   โดยไมปดเศษ   สําหรับรายวิชาที่ผลการเรียนเปน  “I”  หรือ  “FM”  ไมนํา    

หนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย 

   ๑๓.๑  กรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับ     ใหนับรวมทั้ง      
หนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใชเปนตัวหาร 

    สําหรับรายวิชาเลือก    อาจเลือกเรียนวิชาเดิมหรือวิชาอื่นแทนได    
และใหนับหนวยกิตที่สอบตกเปนตัวหารดวย 



 ๑๐ 

 

   ๑๓.๒ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือ
เรียนวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรที่เทียบเทา    ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น 

  ขอ ๑๔ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้ 
   ๑๔.๑ มีความประพฤติดี 
   ๑๔.๒ สอบผานในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร   รวมทั้งรายวิชาที่            
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

   ๑๔.๓ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

   ๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามขอ ๖ 

  ขอ ๑๕ วันสําเร็จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุดทาย 

  ขอ ๑๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้ 
   ๑๖.๑ ตาย 

   ๑๖.๒ ลาออก 

   ๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
   ๑๖.๔ ปฏิบัติตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให
พนสภาพการเปนนักศึกษา 
   ๑๖.๕ เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคเรียนแลวยังไมมา
ลงทะเบียนเรียน  หรือไมไดมารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
    นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเปน
นักศึกษาได  โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

   ๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด และไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ 

   ๑๖.๗ เรียนครบหลักสูตรและไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามขอ ๑๔ 

   ๑๖.๘ มีผลการเรียนอยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
    ๑)  ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐  เมื่อสิ้น       
ภาคเรียนปกติภาคเรียนที่ ๒ นับแตวันเริ่มเขาเรียน 

    ๒)  ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในภาคเรยีน
ปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔  นับแตวันเริ่มเขาเรียน 

    ๓)  นักศึกษาไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนครั้งที่ ๒ 

   ๑๖.๙  มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามขอ ๖ 



 ๑๑ 

 

  ขอ ๑๗ เมือ่นักศึกษาเรียนไดหนวยกิต ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวและได
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรยีนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๖ 

  ขอ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนกัศึกษาผูนั้นไดรับ
ผลการเรียน F ในรายวิชานั้น และใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณี 

  ขอ ๑๙ ผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา   
ไมนอยกวา ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษา   
ไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา 
๓.๗๕ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 
๓.๗๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๑ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเทาไมนอยกวา 
๓.๒๕ และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 
๓.๒๕ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ ๒ 

   ๑๙.๒ สอบไดในรายวิชาใดๆ ไมตํ่ากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือ

ไมได “NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

   ๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา 
    ๑) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรยีนปกติติดตอกัน สําหรับ
หลักสูตร ๒ ป 
    ๒) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับ
หลักสตูร ๔ ป 
    ๓) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับ
หลักสูตร ๕ ป 
    ๔) นักศึกษามีเวลาเรียนไมเกิน ๑๒ ภาคเรียนปกติติดตอกัน สําหรับ
หลักสูตร ๖ ป 
 



 ๑๒ 

 

  ขอ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเวนผลการเรียนไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

  ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
ขอ ๒๒  คาธรรมเนียมการศึกษา 
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภท ใหเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย   วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอ ๒๓ การประเมินผล 

  ๒๓.๑ ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทกุภาคการศึกษา

เพ่ือใหอาจารยผูสอนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

  ๒๓.๒  ใหมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ป    

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้       และมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ   
และวินิจฉัย 
 

ประกาศ  ณ วันที่              มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

พลตรี 
(สนั่น  ขจรประศาสน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การกําหนดรหัสวิชา 
 

หลักการ 
 
1.  ระบบรหัส 
 กําหนดรหัสวชิาใชระบบตวัอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ 4 ตัว อักษรนําหมูวิชา หรืออักษร
ยอ และตวัเลข 4 หลัก 
 
2.  การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา 
 ยึดหลัก 2 ประการคือ 
 2.1  ยึดฐานกําเนิดของรายวชิา 
 2.2  ยึดสาระสาํคัญ (concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
 
3.  รหัสวิชา  ประกอบไปดวย 
 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เปนหมวดวิชาและหมูวิชา/กลุมวิชา 
 ตัวเลขที่ 1 บงบอกถึงระดบัความยากงายหรือช้ันป 
 ตัวเลขที่ 2 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวชิา/แขนงวิชา 
 ตัวเลขที่ 3,4 บงบอกถึงลําดับกอนหลังวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับกอนหลังของวิชา 
 
       ลักษณะเนื้อหา/แขนงวิชา 

 
ระดับความยากงายของวิชา/ช้ันป 

 
หมวดวิชาหมูวิชา/กลุมวิชา 

อักษรตัวที่ 1 - 4 1 2 3 4 
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หมวดวิชาและหมูวิชาของอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  GE : General Education 

• กลุมวิชาภาษา 
GETH  :  กลุมวิชาภาษาไทยที่เปนวิชาพืน้ฐาน 
GEEN  :  กลุมวิชาภาษาอังกฤษที่เปนรายวชิาพื้นฐาน 

• กลุมวิชามนุษยศาสตร 
GEHS 

• กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GESO 

• กลุมวิชาพลานามัย 
GEPA 

• กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
GESC 

 
2.  หมวดวิชาในสังกัดคณะตาง ๆ  

• คณะศึกษาศาสตร 
หมูวิชา หลักสูตรและการสอน     EDCI 
หมูวิชา  เทคโนโลยีและนวตักรรม    EDTE 
หมูวิชา  การศึกษาปฐมวัย      EAED 
หมูวิชา  จติวิทยาและการแนะแนว     PSYC 
หมูวิชา  การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา   ERED 
หมูวิชา  พลศกึษา      PHED 
 

• คณะวิทยาศาสตร 
หมูวิชาฟสิกส       PHYS 
หมูวิชาเคม ี       CHEM 

  หมูวิชาชีววิทยา       BIOL 
  หมูวิชาคณิตศาสตร      MATH 
  หมูวิชาสถิติประยุตก      STAT 
  หมูวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     COSC 
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  หมูวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     ENVI 
  หมูวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     BIOT 
  หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    PDDC 
  หมูวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส     ELTC 
  หมูวิชาการจัดการเทคโนโลย ี     TECM 
  หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     HESC 
  หมูวิชาคหกรรมศาสตร      HOME 
  หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     INTC 
  หมูวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย    SASC 
  หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา     SPSC 
  หมูวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป     GESC 
  หมูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     ITSC 
  หมูวิชาเทคโนโลยีโยธา      CVTC 
 

• คณะวิทยาการจัดการ 
หมูวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย    HRDM 
หมูวิชาบริหารธุรกิจ      BUSS 
หมูวิชาการตลาด       MKRT 
หมูวิชาเศรษฐศาสตร      ECON 
หมูวิชาการเงนิการธนาคาร     FINB 
หมูวิชาการบัญชี       ACCT 
หมูวิชานเิทศศาสตร      COMM 
หมูวิชาทองเทีย่วและการโรงแรม     TRHM 
หมูวิชาการจัดการทั่วไป      MNGT 
หมูวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ      BCOM 
 

• คณะเกษตรและชีวภาพ 
หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป     AGLS 
หมูวิชาการผลิตและการจดัการพืชเพื่อชุมชนเมือง   AGSC 
หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   FDST 
หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว    ANSC 
หมูวิชาสงเสรมิและธุรกิจเกษตร     AGBE 
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• คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หมูวิชา ปรัชญาและศาสนา     PHIL 
หมูวิชาภาษาองักฤษ      ENGL 
หมูวิชาภาษาไทย       THAI 
หมูวิชาภาษาญี่ปุน      JPAN 
หมูวิชาภาษาจนี       CHIN 
หมูวิชาประวัตศิาสตร      HIST 
หมูวิชาภูมิศาสตร      GEOG 
หมูวิชาสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา    SOAN 
หมูวิชาสารสนเทศศาสตร     INFO 
หมูวิชาศิลปกรรม      ARTI 
หมูวิชาดนตรสีากล      WTNU 
หมูวิชานาฎศลิป        DRAM 
หมูวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร    POLS 
หมูวิชากฎหมาย       LAWS 
หมูวิชาดนตรไีทย      THMU 
หมูวิชาวัฒนธรรม      CULT 
หมูวิชาภูมิศาสตรและประวตัิศาสตรเชิงการทองเที่ยว  GOHI 
หมูวิชาการพฒันาชุมชน      SOAN 
หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส      FREN 
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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 
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หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 
 

 
หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไปซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา

ออกเปนดังนี ้
 

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--) 
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หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 

        

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
รหัสใหม รหัสเกา   

AGLS 1101  เกษตรและชีวภาพ   3(3-0-6) 
AGLS 2801  การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 1(0-2-0) 
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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--) 
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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--) 
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หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   FDST : Food Science and Technology 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
FDST  3605  สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว  3(2-3-4) 
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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. ปญหาพเิศษ สัมมนา หัวขอศกึษาพิเศษ  (ANSC-9--) 
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หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสตัว 
                              ANSC : Animal Production and Health Science 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
ANSC 2201  การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะเดีย่ว 3(2-3-4) 
ANSC 2202  การผลิตและการจัดการสัตวกระเพาะรวม  3(2-3-4) 
ANSC 2301  โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 2303  กระบวนการผลิตอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 2401  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  1  3(2-3-4) 
ANSC 2402  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  2  3(2-3-4) 
ANSC 2502  การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม 3(2-3-4) 
ANSC 2503  โรคสัตวสูคน 2(2-0-4) 
ANSC 2504  เวชภณัฑและการใชในปศุสัตว   3(2-3-4) 
ANSC  3101  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและ

การคาปศุสัตว  
2(2-0-4) 

 
ANSC 3201  การผลิตและการจัดการสัตวปก  3(2-3-4) 
ANSC 3202  การผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4) 
ANSC 3203  การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ 3(2-3-4) 
ANSC 3204  การผลิตและการจัดการสัตวใหนม  3(2-3-4) 
ANSC 3205  การผลิตและการจัดการโค - กระบือเนื้อ 3(2-3-4) 
ANSC 3206  การผลิตและการจัดการโค - กระบือนม  3(2-3-4) 
ANSC 3207  การผลิตและการจัดการสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  3(2-3-4) 
ANSC 3208  การผลิตและการจัดการกระตาย  3(2-3-4) 
ANSC 3209  การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง  3(2-3-4) 
ANSC 3301  วิทยาการอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3302  สารพิษในอาหารสัตว  3(3-0-6) 
ANSC 3303  มาตรฐานอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3501  เชื้อโรคและการกอโรคในสัตว  3(3-0-6) 
ANSC 3502  โรคและการจดัการทางระบบสืบพันธุ  3(2-3-4) 
ANSC 3504  ภูมิคุมกันวิทยา  3(2-3-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
ANSC 3505  ระบาดวิทยาในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3506  โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก   2(2-0-4) 
ANSC 3507  โรคและการสุขาภิบาลสุกร  2(2-0-4) 
ANSC 3508  โรคและการสุขาภิบาลสัตวเคี้ยวเอื้อง 2(2-0-4) 
ANSC 3511  หลักการพยาบาลสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 3512  เทคนิคปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว  1(0-3-0) 
ANSC 3513  วัคซีนและการใชวัคซีนในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3601  การปรับปรุงพันธุสัตว   3(3-0-6) 
ANSC 3602  วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3603  เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3702  การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 3703  มาตรฐานโรงเรือนและอุปกรณเล้ียงสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 3901  ระเบียบวิธีวิจยัทางการผลิตและสุขภาพสตัว 3(3-0-6) 
ANSC 4201  การผลิตไขและการจัดการ 3(2-3-4) 
ANSC 4301  โภชนศาสตรสัตวประยกุต  3(2-3-4) 
ANSC 4302  วิทยาการพืชอาหารสัตว   3(2-3-4) 
ANSC 4401  พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4402  การฟกไขและการจัดการโรงฟก  3(2-3-4) 
ANSC 4501  การเลี้ยงสัตวทดลอง  3(2-3-4) 
ANSC 4502  การดูแลสัตวเล้ียง 3(2-3-4) 
ANSC 4503  การตัดแตงขนและสปาในสตัวเล้ียง  3(2-3-4) 
ANSC 4601  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวนิิจฉัยโรคในสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4602  เทคนิคประยกุตทางภูมิคุมกนัเพื่อการวินิจฉัยโรค

ในสัตว  
3(2-3-4) 

ANSC 4603  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลเพือ่การวินิจฉยัโรค 
ในสัตว 

3(2-3-4) 

    
    



(14) 

 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
ANSC 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ

สุขภาพสัตว  
2(90) 

ANSC 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ
สุขภาพสัตว 

5(350) 

ANSC 4805  สหกิจศึกษา  8(600) 
ANSC 4901  สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว 1(0-2-1) 
ANSC 4903  ปญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว 3(0-6-3) 
ANSC 4904  หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว  1(1-0-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15) 

 
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 

สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสตัว ฉบับป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ปจจุบันมีองคกรที่มีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเขาใจในสาขาวิชาการผลิตและสุขภาพสัตวอยางลึกซึ้ง และมีความสามารถ         

ที่จะนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน ความตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ และมีความ

เขาใจใฝรูในวิทยาการใหมสมัย ดังนั้นเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรจึงประกอบดวย 

1. ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 

2. ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

 

ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

โครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142-145 

หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144-147 

หนวยกิต 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 

   ของมหาวิทยาลัย 

หมวดศกึษา

ทั่วไป 

1. รายวิชาศึกษาทั่วไป เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปเดมิ 

   ในหลักสูตร สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

 

2. ไมไดระบุรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป ระบุเพียงหนวยกิต

เทานั้น 

1. มีการพัฒนารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป                 

ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม และใชเปนมาตรฐาน           

ทุกสาขาวิชา ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป 

2. ระบุรายวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป วามีการเปดรายวิชา

ใดบาง 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 

   ของมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนแปลง

รายวิชา 

1. รายวิชาเดิมในแผนการเรยีน 

- BUSS 2101 การจัดการฟารม 

 - BUSS 2206 หลักธุรกิจเกษตร 

1. รายวิชาใหมในแผนการเรียน 

-  MNGT 2401 การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 

 -   ECON 2222  เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

- เพื่อใหสอดคลองกับปริญญา 

   ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา 

- CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 

หลักเคมีเบื้องตน สสารและการจําแนกสาร  วิธีแยกโดย

การกลั่น  การกรอง การตกผลึก  การใชตัวทําละลายและ  

โครมาโทกราฟ  ปริมาณสารสัมพันธ    ความเขมขนของ

สารละลาย โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  ชนิดของ

ปฏิกิริยาเคมี   อัตราของปฏิกิริยา  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร 

สมบัติของแข็ง ของเหลวและแกส ปฏิบัติการตามเนื้อหา

ขางตน 

 

- CHEM  1201  เคมีอินทรียพื้นฐาน 

การเกิดไฮบริดออรบิทัล  สเตอริโอเคมี  ชนิดของ

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียม

และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ 

อะโรเมติก และสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชั่นชนิดตางๆ 

เชน เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอก

ซิลิก และอนุพันธอะมีน สารประกอบโมเลกุลใหญ เชน 

โปรตีน คารโบไฮเดรตไขมัน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา 

- CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 

หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ  โครงสราง

อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน จลนพลศาสตร  

สมดุลเคมี  กรด  เบส  เกลือ  สมบัติของแกส  ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย  ไฟฟาเคมี 

 

 

 

 

- CHEM  1201  เคมีอินทรียพื้นฐาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี 

ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

สารประกอบแอโรแมติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมู

ฟงกชั่นชนิดตางๆ   เชน  แฮไลด   แอลกอฮอล   อีเธอร  

คีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธเอมีน สารประกอบ

โมเลกุลใหญ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 

- ปรับเปลี่ยนรายวิชาพืน้ฐาน 

   ดังกลาว ตามการปรับปรุง    

   และพัฒนารายวิชาของ 

   คณะวิทยาศาสตร 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

(ตอ) 

- PHYS  1301  ฟสิกสเบื้องตน 

การวัดและหนวยของการวัด  สเกลารและเวกเตอร 

จลนพลศาสตรของอนุภาค  โมเมนตัม  พลังงานกล  เครื่องกล

อย า ง ง า ย  ค ลื่นและ เสี ย ง   สถิติ ศ าสตรของไหลและ  

การประยุกตใช  ความรอนและอุณหพลศาสตร   ทฤษฎี

พื้นฐานทางไฟฟา   กัมมันตภาพรังสี โดยจะมุงการสอน

หลักการเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน 

 

- BIOL  1101  ชีววิทยาทั่วไป   

เซลล  สวนประกอบและการแบงเซลล  เนื้อเยื่อของ

สิ่งมีชีวิต  การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมีชีวิต   การทํางาน

ของระบบตาง  ๆ  ในสิ่ งมีชีวิต   การจัดจําแนกสิ่ งมีชีวิต   

พันธุศาสตร  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม  ความกาวหนาทาง

ชีววิทยาในปจจุบัน  และการปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

- PHYS  1301  ฟสิกสเบื้องตน 

การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร 

จลนพลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัม พลังงานกล  คลื่น 

สถิตศาสตรของของไหล 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   

ลิปดวิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร   

เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต   

 

 

 

 

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

(ตอ) 

- BIOL  1101  ชีวเคมีพื้นฐาน   

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ 

และบทบาทของเซลล และองคประกอบของเซลล   กรด   เบส  

บัฟเฟอรในเซลล    โปรตีน    เอนไซม คารโบไฮเดรต    ลิปด 

วิตามิน  ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึม

ของคารโบไฮเดรต  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 

- BIOL  2601 จุลชีววิทยา   

ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา   ศึกษาเปรียบเทียบ    

โพรคาริโอตและยูคาริโอต  การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา    

สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต การสืบพันธุ  ความสัมพันธระหวาง    

จุลินทรียกับอาหาร น้ํา ดิน  อากาศการอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล  

โรคติดตอและภูมิตานทาน  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

- BIOL  1101  ชีวเคมีพื้นฐาน 

 โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติ

หนาที่ และบทบาทของเซลล และองคประกอบของเซลล  

กรด    เ บส    บัฟ เฟอร ใน เซลล  โปรตีน   เ อนไซม

คารโบไฮเดรต  ลิปด  วิตามิน    ฮอรโมน  การยอยและ  

การดูดซึมอาหารเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต   

 

- BIOL  2601 จุลชีววิทยา   

ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบ 

โพรคาริโอตและยูคาริโอต  การจําแนกประเภทสัณฐาน-

วิทยา  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต   การสืบพันธุ  

ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับอาหาร น้ํา อากาศ  

การอุตสาหกรรม   การสุขาภิบาล   โรคติดตอและ  

ภูมิตานทาน   

 

 

 

 

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มรายวิชาที่

ตองเรียนดาน

วิชาชีพ 

 

เดิมมี 2 วิชา จาํนวน 5-8 หนวยกิต คือ 

-   การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและสุขภาพสัตว 

(Field  Experience for Animal Production and  

Health Sciences) 

-   สหกิจศึกษา  (Co-operative Education) 

ใหนกัศึกษาสามารถเลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ยังคงเกณฑเดมิในการเลือกไว แตเพิ่มรายวิชาตองเรียน 

มากอน โดยไมนับหนวยกิจ คือ 

- AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

(Field Trip in Agriculture and Life Sciences) 

และเพิ่มรายวชิาบังคับที่ตองเรียนกอน 2 รายวิชาใน

หลักสูตรเดิม 

  - AGLS 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการผลิตและสุขภาพสัตว  

(Preparation for Professional experience for Animal 

Production and Health Sciences) 

- เพื่อใหนักศกึษามีความพรอม

ดานทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ

กอนการออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ปรับชื่อ

ภาษาอังกฤษ 

 

1. Safety  of  Animal  Production 

2. Standard  Animal Housing and Equipment 

3. Feed Toxicity 

1. Safety  Animal  Production 

2. Standard  of  Animal Housing and Equipment 

3. Feed  Substances in Animal Nutrition 

- เพื่อใหมีความหมายที่ถูกตอง 

ระบุรายวิชา

ในแผน 

การศึกษา 

แผนการศึกษา 

- ไมไดระบุรายวิชาของกลุมวิชาแขนงในแผนการศึกษา  

ระบุเพียงหนวยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ 

แผนการศึกษา 

- ระบุรายวิชากลุมวิชาแขนงในแผนการศึกษา วามกีาร

เปดรายวิชาใดบางในภาคการศึกษานั้น ๆ  

- เพื่อทําใหการจัดการเรียนการ

สอนในแตละภาคการศึกษามี

ประสิทธิภาพ และสามารถ

วางแผนเรื่องอตัรากําลังไดใน

ระยะยาว 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

แผนการเรียน 

แผนการเรียน 

- รายวิชาเรียนเดิมในแตละเทอม 

 (รายละเอยีดดงัในเลม หนา 29-32 ) 

แผนการเรียน 

- เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรยีนในแตละเทอม 

 (รายละเอยีดดงัในเลม หนา 36-41 ) 

1. เพื่อความตอเนื่องของเนื้อหา
รายวิชา  

2. เพื่อความสอดคลองกับภาระ
งานของบุคลากรและการใช

หองปฏิบัติการ 

3. เพื่อใหสอดคลองกับผลการ
ประเมินความตองการของ

นักศึกษาและคณาจารยผูใช

หลักสูตร 

 

 



 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
  
 



 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา การผลิตและการจดัการพชืเพื่อชมุชนเมอืง 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา สงเสริมและธุรกิจเกษตร 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
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