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 หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2549) 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

Bachelor of Science Program of Agri- extension and Business 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบณัฑิต (สงเสริมและธุรกิจเกษตร) 

Bachelor of Science (Agri-extension and Business) 
ช่ือยอ วท.บ. (สงเสริมและธุรกิจเกษตร) 

B.Sc. (Agri-extension and Business) 
 
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร  คณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญา   
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และทักษะดาน การสงเสริม สารสนเทศ ธุรกิจเกษตร

และประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอชุมชนและสังคมเกษตรกรรม  
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑติ 
1. ใหมีความรู ความสามารถดานสารสนเทศ การสงเสริม และธุรกจิเกษตร  
2. ใหสามารถถายทอดความรูดานการเกษตร และธุรกิจเกษตร 
3. ใหมีลักษณะความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีระเบียบวินยั  

จริยธรรมและคุณธรรม 
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5.  กําหนดการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2549 
 
6.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา หรือ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซ่ึงนํามาเทียบโอนความรูและ
ประสบการณได 
 
7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 รับตรงดวยวิธีการตางๆ และมีระบบเทียบโอนความรู/ประสบการณ 
 
8. ระบบการศึกษา 

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ปการศึกษาหนึ่ งแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษา                    
1 ภาคการศึกษามีระยะการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสามารถจัดการศึกษาระหวางปดภาค
การศึกษาโดยกําหนดเวลาเรียน  จํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

การกําหนดชั่วโมง 
 ช่ัวโมงบรรยาย       ใชเกณฑ 1 หนวยกิต เทากับ 1 คาบเรียนตอสัปดาห 
 ช่ัวโมงปฏิบัติ       ใชเกณฑ 1 หนวยกิต เทากับ 2 - 3 คาบเรียนตอสัปดาห  
 ช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง  ใชเกณฑอยางนอย 2 เทา ของจํานวนชั่วโมงบรรยาย 

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

 เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ดังแสดงในภาคผนวก   
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11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังแสดงในภาคผนวก   
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12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
     12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา
ดับ
ที

~ 

่ 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา พ.ศ.ท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 
1 อาจารย มานพ   อํารุง วท.ม. 

ค.บ. 
(เกษตรศาสตร) 
(เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

2533 
2526 

2 อาจารย จารุวรรณ   
สนมวัฒนะวงศ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

(เทคโนโลยี 
ชีวภาพ) 
(เทคโนโลยี 
ชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

2548 
 

2545 

3 ผศ.   นาฏสุดา เชมนะสิริ 
 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

(Dev. Com.)  
 
 
(เกษตรศาสตร) 
(ศึกษาศาสตร
เกษตร) 

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

2525 
 
 

2523 
2517 

4 อาจารย รุงนภา  นาคเพ็ง วท.ม. 
วท.บ. 

(เกษตรศาสตร) 
(เกษตรศาสตร) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
2546 

5 อาจารย วาณี  วัชรเกษมสินธุ วท.ม. 
วท.บ. 

(เกษตรศาสตร)  
(เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2514 
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12.2 อาจารยผูสอน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

1 อาจารย กาญจนา  เนตรสําราญ วท.ม.(วิทยาศาสตร 
การอาหาร)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร 
การอาหาร) 

1. ผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช 
2. การออกแบบบรรจุภัณฑทาง      
    การเกษตร 

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

1. การผลิตและการจัดการสุกร 
2. การผลิตและการจัดการสัตว 
      เฉพาะอยาง 
3. การจัดการของเสียและผลพลอยได

จากสัตว 
4. หลักการผลิตสัตว 

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

1. หลักการผลิตสัตว 
2. กระบวนการผลิตอาหารสัตว 

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

1. การผลิตและการจัดการสัตวปก 
2. หลักการผลิตสัตว 

5 อาจารย ยุพดี พิลาศลักษณ บธ.ม.  
(การบัญชีตนทุน) 
บช.บ. (บัญชี) 

1. การบัญชีและการเงิน 

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

1. หลักการผลิตพืช 

7 อาจารย วราภรณ  นิลนนท 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร 
การอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร 
การอาหาร) 
 

1. หลักการถนอมและการแปรรูปผลิตผล 
    การเกษตร 

8 ผศ. ศรีเพชร  เลิศพิเชษฐ วท.ม. (เศรษฐศาสตร) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร
เกษตร) 
 

1. เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
2. เศรษฐศาสตรมหภาค 1 

 



 6 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 

9 อาจารย สมเกียรติ  ศีลสุทธิ์ Cert. in Intensive 
Biotechnology  
Cert. in Integrated Pest  
Control Egyptian 
International Center for 
Agriculture  
Cert. in  Modern 
Technique for Chinese 
and Western Style 
Meat Products  
สพ.บ. 

1. สุขศาสตรผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 

10 ผศ. สุเมธี  กิตติพงศไพศาล วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

1. การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ 
2. การผลิตและการจัดการสัตวใหนม 
3. หลักการผลิตสัตว 

 
นอกจากนี้ยังมีคณาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิและความชํานาญจากคณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ รวมรับผิดชอบการจัดการเรียนในดาน 
วิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาเฉพาะดานที่เปนรายวิชาที่เปดสอนในคณะตางๆ  
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12.4 นักวิชาการและเจาหนาท่ี 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา /  

ผลงานทางวิชาการ 
ตําแหนงทางวิชาการ / 
หนาที่รับผิดชอบ / 

1 นางสาวกันยารัตน คุมปน บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

นักวิชาการพัสดุ 
หนาที่รับผิดชอบ 
ควบคุมการใชงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจางตางๆ 

2 นางสาวฉลองรัตน  
จันทรแสงโชติ 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการ 
อาหารสัตว 

3 นายชินกร   จิรขจรจริตกุล     
  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

นักวิชาการศึกษา 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน 

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

นักวิทยาศาสตรการอาหาร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลโรงงานจันทรเกษม  
ฟูด โปรเซสซิ่ง 

5 นายธรรมรงค  กันทัด 
   
 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

นักวิชาการเกษตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลโรงเรือนปลูกพืชไรดิน 
พืชประดับ แปลงทดลอง 
และงานภูมิสถาปตย และ
โรงเรือนเลี้ยงสัตวทดลอง 

6 นางพวงทอง  วัฒนธัญญกรรม
   
 

มัธยมศึกษาปที่ 6 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ 2 

คนงาน 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลภายในสํานักงานคณบดี 

7 นางสาวภิญญาพัชญ  หนูนอย
    

ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
หนาที่รับผิดชอบ 
ควบคุมดูแลฝายธุรการ      
ในสํานักงาน 
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วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ / 
หนาที่รับผิดชอบ / 

8 นางสาววราภรณ มงคลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารทางกายภาพ-เคมี 

9 นางสาววิลาวัลย  โพธิ์ดํากล่ํา 
  

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

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

10 นายสมมาตร  นธีวนาพันธ 
  

วท.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักกิจการนักศึกษา 
หนาที่รับผิดชอบ 
จัดทําแผนงานเกี่ยวกับ 
กิจการนักศึกษา 

11 
 
 
 
 
 

วาที่ ร.ต. สมชาย เหมะสุรินทร 
 
 
 
 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร 
(ผูชวยสัตวแพทย/นักเทคนิค
การสัตวแพทย) 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลโรงพยาบาลสัตว 
จันทรเกษม 

12 ผศ.น.สพ.สําราญ  เสตสุบรรณ 
 
 
 

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

ผูเช่ียวชาญประจํา
โรงพยาบาลสัตว 
หนาที่รับผิดชอบ 
รักษาและฉีดวัคซีนใหสัตว 

13 
 
 
 
 

นางสาวสิริรัตน  ภาคสวรรค  
 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ        
สรีรวิทยาพืช 
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วุฒิการศึกษา /  
ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ / 
หนาที่รับผิดชอบ / 

14 
 
 
 

นางสาวอมรรัตน อรรถีโสต
   
 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) 

นักวิทยาศาสตรการอาหาร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะห
อาหารทางจุลชีววิทยา 

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

นักวิทยาศาสตร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลหองปฏิบัติการ 
แปรรูปอาหารและระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

16 นายอานนท   มหัคฆพงศ วท.บ. (อิเลกทรอนิกสคอมพิวเตอร) 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 

นักวิชาการทางคอมพิวเตอร 
หนาที่รับผิดชอบ 
ดูแลคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
จันทรเกษม 
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13. จํานวนนักศึกษา 
 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 
ปที่ 1 100 100 100 100 100 
ปที่ 2 90 90 90 90 90 
ปที่ 3  90 90 90 90 
ปที่ 4   90 90 90 

จบการศึกษา    90 90 

รวม 190 280 370 460 460 
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14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
       14.1 อาคารและหองปฏบิัติการ 
       14.1.1 ภาควิชาวิทยาการผลิตและการจัดการเกษตร 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู จํานวนตองการเพิ่ม 

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

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

 -  หองเตรียม    1 1 

 -  หองยาย        1 1 

 -  หองเลี้ยง      1 1 
2.6 หองปฏิบัติการดานพืช   1 4 

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

2.7 หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว 4 - 

 - หองปฏิบัติการเตรียมสารเคมี 1 - 

 - หองปฏิบัติการที่ใชความรอนและน้ํา 2 - 
 - หองเครื่องมือละเอียด 1 - 

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

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

5. โรงเรือนเล้ียงสัตว ชั้นเดียว 1 ขอปรับปรุงใหม 

5.1 บริเวณเลี้ยงสัตวปก 2 ขอปรับปรุงใหม 

5.2 บริเวณเก็บอาหารและอุปกรณ 1 ขอปรับปรุงใหม 

6. โรงเรือนเพาะเลี้ยงกลวยไม   1 - 

7. โรงเรือนเพาะเห็ด   1 - 

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

9. อาคารเพาะฟกสัตวน้ําและแมลง 1  - 

10. สวนเล้ียงแมลง   1 - 

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

11. แปลงทดลอง   1  4  

12. หองแปรรูปผลิตผลทางเกษตร   - 1 

13. หองเคร่ืองมือ  ( เก็บอุปกรณและวัสดุปลูก ) 1  - 

14. อาคารสโมสรนักศึกษา   1  - 

15. หองสมุดขนาดเล็ก 1  - 
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14.1.2 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู จํานวนตองการเพิ่ม 
1. อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร   1  1  

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

1.10 หองพัฒนาผลิตภัณฑ - 1 
1.11 หองเย็น - 1 

 

       14.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน 
               14.2.1 ภาควชิาวิทยาการผลติและการจัดการเกษตร 
 

ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

1. โสตทัศนูปกรณ   

1.1 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 5 - 

1.2 เครื่องเลนวีดีโอ 4 - 

1.3 จอฉายภาพขนาด 6  ฟุต 2 - 

1.4 เครื่องรับโทรทัศนสี 5 2 

1.5 เครื่องขยายเสียงไรสาย 5 2 

1.6 เครื่องขยายเสียง 1 1 

1.7 เครื่องคอมพิวเตอร 4 20 

1.8 เครื่องฉายภาพ   2  มิติ 1 - 

1.9 เครื่องฉายภาพ   3  มิติ 1 - 

1.10 เครื่องฉายสไลด 2 - 

1.11 กลองถายรูปซิงเกิลเลนส 3 7 

1.12 กลองถายรูปอัตโนมัติ 6 4 

1.13 เลนสซูม 2 - 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

1.14 วิทยุเทปบันทึกเสียง 2 - 

1.15 เครื่องเคลือบพลาสติก 1 - 

1.16 เครื่องเลเซอรพริ้นเตอรชนิดสี - 1 

1.17 เทปบันทึกเสียง 1 2 

1.18 กลองถายภาพวีดีโอ 3 2 

1.19 โคมไฟถายภาพ 2 - 

1.20 ขาตั้งกลองถายภาพ 1 - 

1.21 แทนถายภาพ 1 - 

1.22 แฟลชไฟ 3 - 

1.23 เครื่องควบคุมการตัดตอ 1 - 

1.24 เครื่องเลนและบันทึกเทปแบบดิจิตอล 2 - 

1.25 เครื่องผสมสัญญาณเสียง  12  ชอง 1 - 

1.26 เครื่องถายทอดสัญญาณ - 1 

1.27 เครื่องฉายภาพเสมือน  - 1 

1.28 กลองถายภาพดิจิตอล - 2 

1.29 ชุดตัดตอวีดีโอ  ดิจิตอลแบบ  Non-Linear  
พรอมอุปกรณประกอบ 

- 2 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณวิทยาศาสตรพื้นฐาน   

2.1 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 1  ตําแหนง 1 - 

2.2 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 2  ตําแหนง 3 - 

2.3 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 3  ตําแหนง 1 - 

2.4 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 4  ตําแหนง 3 - 

2.5 เครื่องวัดคาการนําไฟฟา 2 - 

2.6 เครื่องวัดคาความเปนกรด- ดาง  4 - 

2.7 เครื่องเขยาสาร 2 - 

2.8 เครื่องกลั่นน้ํา 1 1 

2.9 เตาไฟฟา  4 2 

2.10 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 1 2 

2.11 เครื่องวัดความเขมแสง  1 - 

2.12 ตูอบลมรอน 2 - 

2.13 กลองจุลทรรศนสเตอริโอ - 3 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

2.14 กลองจุลทรรศนสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตา  
พรอมชุดถายภาพ 

- 1 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณดานการวิเคราะหคุณภาพดินและน้ํา   

3.1 เครื่องวัดออกซิเจนภาคสนาม 1 - 

3.2 เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายน้ํา - 2 

3.3 เครื่องวัดความขุนของสารละลาย - 3 

3.4 เครื่องยอยและกลั่นไนโตรเจน 1 - 

3.5 เครื่องวัดปริมาณโปแตสเซียม - 1 

3.6 เครื่องวัดคาดูดกลืนแสง  1 - 

3.7 ชุดเก็บตัวอยางตะกอนดินใตทองน้ํา - 1 

3.8 เครื่องเก็บตัวอยางดิน - 1 

3.9 ตูบมตัวอยางน้ําสําหรับวิเคราะหคาความตองการ
ออกซิเจนทางชีวภาพ 

- 1 

3.10 ชุดเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ําแบบมีขาหยั่ง - 1 

3.11 ถุงลากแพลงกตอน - 1 

3.12 ตูดูดควัน 1 1 

3.13 กังหันตีน้ํา 2 - 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  

4.1 ตูยายเนื้อเยื่อ  2 2 

4.2 ตูควบคุมอุณหภูมิ  1 1 

4.3 หมอนึ่งความดันไอ  1 1 

4.4 เครื่องทําความสะอาดชิ้นสวนพืช  1 - 

4.5 เครื่องปนความเร็วสูง 1 - 

4.6 อางควบคุมอุณหภูมิ  - 1 

4.7 เครื่องวัดปริมาณน้ําตาล  - 1 

4.8 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล  - 1 

4.9 เครื่องวัดความแนนเนื้อ - 1 

4.10 ตูบมเชื้อ - 1 

5. เคร่ืองมือและอุปกรณดานการเกษตรและงานชาง  

5.1 กังหันตีน้ํา 2 - 

5.2 ปมออกซิเจน 2 - 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

5.3 ปมน้ํา 3 - 

5.4 ปมสปริงเกอร 2 - 

5.5 ถังแรงดัน 2 - 

5.6 ตูเช่ือม 1 - 

5.7 สวาน 2 - 

6. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการสุขภาพสัตว สวนกายวิภาคศาสตร  

6.1 หุนจําลองโครงกระดูกมนุษยทําจากพลาสติก 1  1 

6.2 หุนจําลองลําตัวมนุษยแสดงอวัยวะภายใน 1  1 

6.3 หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในโคนม  
ชนิดถอดได 13 ช้ิน 

1  - 

6.4 หุนจําลองอวัยวะภายในไกเพศเมีย 
 ชนิดถอดได 7 ช้ิน 

1  1 

6.5 หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในสุกร 
ชนิดถอดได 17 ช้ิน 

1  1 

6.6 หุนจําลองแสดงอวัยวะสัตวทําดวยยางพารา 23  - 

 - ลําไสสุนัข 1  1 

 - หัวใจสุนัข 1  1 

 - ผิวหนัง 1  1 

 - หัวใจและปอด 1  1 

 - หู 1  1 

 - กะโหลกศีรษะและสมอง 1  1 

 - กานสมอง 1  1 

 - อวัยวะสืบพันธุโคเพศผู 1  1 

 - อวัยวะสืบพันธุโคเพศเมีย  1  1 

 - ลักษณะพื้นผิวภายในกระเพาะโค  
(กระเพาะครึ่งซีก 2 ซีก) 

1  1 

 - ลําไสโค 1  1 

 - ตับโค 1  1 

 - ลําไสมา 1  1 

 - ตับมา 1  1 

 - ระบบสืบพันธุเพศชาย 1  1 
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ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

 - 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 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง แบบสนาม 1  - 

8.6 เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล 5  - 

8.7 เครื่องช่ังชนิดทศนิยม 2  ตําแหนง 1  - 

8.8 เครื่องวัดความถวงจําเพาะในน้ํานม 1  - 

8.9 ตูเขี่ยเช้ือ 1  - 

8.10 ไมโครปเปต 1  - 

8.11 หมอนึ่งความดัน - 1 

9. อุปกรณในโรงเรือนเล้ียงสัตว   

9.1 เครื่องถอนขนสัตวปก 1  - 

9.2 เครื่องบด 3  1 

9.3 เครื่องผสมอาหาร 6  1 

9.4 เครื่องตัดอาหาร 1  - 

9.5 ตูฟกไข 6  - 

9.6 พัดลมโรงงาน 1  1 

9.7 กรงเลี้ยงหนูทดลอง 50  100 

9.8 กรงเลี้ยงไกเนื้อ 160 - 

9.9 กรงเลี้ยงไกไข 20  10  

9.10 กรงเลี้ยงนกกระทาไข 5  5  

9.11 กรงศึกษาเมตาบอลิซึมสัตวปก  - 20 

9.12 กรงศึกษาเมตาบอลิซึมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
(ขนาดเล็ก) 

- 20 

10. เคร่ืองมือและอุปกรณดานปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว   

10.1 ชุดวิเคราะหพลังงาน 1  1  

10.2 ชุดวิเคราะหไขมัน 1  1 
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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  เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง 1  1 

10.22  เครื่องปนเหว่ียง  1 1 

10.23  เครื่องปนเหว่ียงแบบควบคุมอุณหภูมิ - 1 

 
               14.2.2 ภาควชิาอุตสาหกรรมเกษตร   
 

ลําดับ รายการ จํานวนที่มีอยู จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

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

2. เคร่ืองมือแปรรูปผลิตภัณฑนม   

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

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

3. สายการผลิตน้ําดื่ม 1 ระบบ  
3.1 ชุดกรองน้ํากระดางและสนิมเหล็ก 1 - 
3.2 เครื่องกรองจุลินทรีย 1 - 
3.3 เครื่องฆาเชื้อแบบอุลตราไวโอเลต 1 - 
3.4 เครื่องโอโซไนเซชั่น - 1 
3.5 เครื่องรีเวอรส ออสโมซิส - 1 
3.6 เครื่องบรรจุชนิดกึ่งอัตโนมัติ 1 - 
3.7 เครื่องลางขวดชนิดถัง 1 - 
3.8 เครื่องบรรจุขวดและปดฝาแบบอัตโนมัติ - 1 
3.9 เครื่องลางขวดแบบอัตโนมัติ - 1 
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15.  หองสมุด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงใหบริการสื่อ 
เอกสารตําราที่เกี่ยวของในสาขาวิชา ทั้งในรูปแบบตํารา วารสาร และสื่อส่ิงพิมพ รวมทั้งระบบตํารา 
ในระบบสื่ออิเลคทรอนิก และฐานขอมูลที่เกี่ยวของจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีระบบการเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลส่ืออิเลคทรอนิกกับหนวยงานดานจัดการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงนักศึกษา
สามารถใชเปนแหลงขอมูลอางอิงหรือคนควาไดอยางเพียงพอ โดยมีตัวอยางเอกสารตําราที่เกี่ยวของ
เฉพาะสาขา   ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการ 

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

1 - 

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

1 - 

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

1 - 

4 ดรุณี  หิรัญรักษ. 2542. การสื่อสารมวลชนโลก. คณะนิเทศศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

1 - 

5 ดํารง  กิตติชัยศรี. การสุขาภิบาลและโรคสัตวท่ัวไป. คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย. บุรีรัมย. 

1 2 

6 ถาวร  ฉิมเลี้ยง. 2542. โภชนศาสตร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  
สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี. จันทบุรี. 

1 2 

7 ทิพยสุดา  นัยทรัพย. 2538. ภาษากับวัฒนธรรม. ภาคพัฒนาตําราและเอกสาร
วิชาการ  กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพฯ. 

1 2 

8 เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล. ม.ป.ป. เศรษฐศาสตรมหภาค 1. หนวยศึกษานิเทศก 
กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพฯ. 

1 2 

9 นพพร  ชัยชํานาญ. 2546. การวางแผนและประเมินผลการสงเสริมเกษตร. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. เอกสารโรเนียว. 

1 - 

10 บันลือ  คําวชิรพิทักษ.  2531.  เศรษฐศาสตรเก่ียวกับฟารม.   
คณะเศรษฐศาสตร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ. 

1 - 

11 พัฒนา  สุขประเสริฐ. 2540. กลยุทธในการฝกอบรม. ฝายวิเคราะหโครงการ
และหลักสูตรการฝกอบรม  สํานักสงเสริมและฝกอบรม. 

1 - 

12 พิบูล  ทีละปาล. 2530. หลักการตลาด. คณะวิชาวิทยาการจัดการ  
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการ 

13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539. ระบบสารสนเทศและการวิจัยทาง
ธุรกิจการเกษตร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540. ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร. 
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540. ประสบการณวิชาชีพธุรกิจการเกษตร. 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2541. การประชาสัมพันธในงานสงเสริม 
การเกษตร. สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 2 

17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542. การนิเทศงานสงเสริมการเกษตรและ
การสรางผูนําเกษตรกร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. นนทบุรี. 

1 - 

18 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544. กฎหมายเกษตร. สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. การบริหารและนิเทศงานสงเสริม
การเกษตร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

20 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. การประชาสัมพันธในงานสงเสริม
การเกษตร.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

21 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. การศึกษาเกษตรและการสงเสริม
อาชีพเกษตร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

22 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. การสื่อสาร. สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

- 2 

23 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร.  
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

- 2 

24 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. วิธีการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร. 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

25 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. สารสนเทศและสื่อท่ีใชในงานสงเสริม
การเกษตร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

26 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2546. หลักและทฤษฏีการสื่อสาร . 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 

27 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. เทคโนโลยีการสื่อสารการสอน. 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการ 

28 มุกดา  สุขสวัสดิ์. 2544. ความอุดมสมบรูณของดิน. โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส. 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

29 เยาวมาลย  คาเจริญ. 2543. ผลของอะฟลาทอกซินตอความเสี่ยงของสุขภาพ
และการผลิตสัตว.  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. 

1 2 

30 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2547. สารสนเทศธุรกิจเบื้องตน. 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 2 

31 ระพี  สาคริก. 2544.  กลวยไมสําหรับผูเร่ิมตน. โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
การศึกษา. กรุงเทพฯ. 

1 - 

32 รุงรัตน  เหลืองนทีเทพ. 2535.  พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร.  หนวยศึกษา 
นิเทศก  กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพฯ. 

1 - 

33 วิรัช  จภิรัตนกุล. 2540. การประชาสัมพันธ. สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

1 2 

34 ศิริชัย  พงษวิชัย.  2547.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร.  
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

1 2 

35 ศุภชัย  นิลวานิช.  2543.  ครบเคร่ืองธุรกิจปลาสวยงาม.  มติชน จํากัด 
(มหาชน). กรุงเทพฯ. 

1 - 

36 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. 2540. เอกสารประกอบแนะนําการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร. ศูนยคอมพิวเตอร. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. กรุงเทพฯ. 

1 - 

37 สมคิด  ทักธิณาวิสุทธิ์. 2543. หลักการตลาดสินคาเกษตร. คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 

1 - 

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

1 - 

39 สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตรและสหกรณ. 2546. การจัดการฟารม. 
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี. 

1 2 

40 สํานักบริการคอมพิวเตอร. 2535. การศึกษาและจัดวางระบบเชื่อมโยงดวย
เครือขายคอมพิวเตอร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

41 สําราญ  เสตสุบรรณ.  2534. หลักการเลี้ยงสัตว. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
วิทยาลัยครูจันทรเกษม.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

42 สุเมธี กิตติพงศไพศาล. 2542. การเล้ียงสัตวปก. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.  กรุงเทพฯ. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการ 

43 สุรพล  อุปดิสสกุล. 2536. สถิติการวางแผนการทดลอง เลม 1.  
สหมิตรออฟเซท กรุงเทพฯ. 

1 2 

44 หัทยา  กองจันทึก. 2539. การศึกษาหากรอบและแนวทางในการจัดใหมีฉลาก
โภชนาการในประเทศไทย. กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ. 

1 - 

45 สุวิทย  เปดฝอง. ม.ป.ป. การคาสงและการคาปลีก. หนวยศึกษานิเทศก 
กรมการฝกหัดครู. กรุงเทพฯ. 

1 2 

46 อรพินท  บรรจง  ธรา  วิริยะพานิช และอุไรพร  จิตแจง. 2538. คูมือการ
ประเมินปริมาณอาหาร. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
นครปฐม. 

1 - 
 

47 อรสุรางค ธีระวัฒน. 2538. ทะเบียนตํารับอาหารและการอนุญาต . สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

48 อัฒชัย  วินัยโกศล. 2535. โรคสัตวและการสุขาภิบาลสัตว. คณะวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สถาบันราชภัฏพระนคร. 

1 - 

49 อุสนา  ประจง. 2538. ฉลากโภชนาการและการขออนุญาต. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ. 

1 - 

50 เอกพร รักความสุข  ชมภูศักดิ์  พูลเกษ สนั่น  เอกแสงกุล เทพพนม  เมืองแมน 
และธวัชชัย  บวรวนิชยกุล . 2540. ระบบการบริหารงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพื่อสูแนวทางสากล. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 
กรุงเทพฯ. 

1 - 

51 Branen A. L. 1990. Food  Additives. New York : Marcel Dekker, Inc., USA. 1 - 

52 Chambers E. 2003. Designing Your Own Consumer Testing. Bangkok : 
Kasetsart University., Thailand. 

1 - 

53 Clarke, G. M. and Kempson R. E. 1997. Introduction to the Design and 
Analysis of Experiments. New York  : Copublished in north, Inc., USA. 

1 - 

54 Cramer,  Gail  L. 1979. Agricultural  economics  and  agribusiness. New 
York : John  Wiley., USA. 

1 2 

55 Kay,  D. and M. Edward. 1994.  Farm   Management.  Mc.  Drew-Hill  
Book  Co.  Singapore. 

1 2 

56 David  Strickland. 1981.  Photography  Picture  Taking  and  Making.  
Brockhompton  Press  Ltd.  UK. 

1 2 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการ 

57 Davidson, P. M. 1997. Microbiological  Food  Safety  in  the  Food  
Processing  Industry. Pensylvania : Technomic Publishing Company 
Lancaster., USA. 

1 - 

58 Frost  Warwick. 2004. Travel & Tour  Management. Australia : Pearson 
Education. 

1 2 

59 Food and Drug Administration. 1998. Food and Drug Administration 
Bacteriology  Analytical Manual. Gaithersburg  : AOAC.International., 
USA. 

1 - 

60 Harris P.  1990. Food  Additives  2nd  ed. New York : Elsevier  Science  
Publishers  Ltd., USA. 

1 - 

61 Horwitz, W. 1990. AOAC 15th ed. Vol.1. The Association of  Official  
Analytical Chemists., USA. 

1 - 

62 Horwitz, W. 1990. AOAC 15th ed. Vol.2. The Association of  Official 
Analytical Chemists., USA. 

1 - 

63 Horwitz, W. 1990. AOAC 17th ed. Vol.1. The Association of  Official 
Analytical Chemists., USA. 

1 - 

64 Horwitz, W. 1990. AOAC 17th ed. Vol.2. The Association of  Official 
Analytical Chemists., USA. 

1 - 

65 James,  E.  Gold  man  and  Phillip  T.  Rawles . 2004 .  Applied  Data  
Communications.  RR Donnellcy  Sons  Company  . USA. 

1 2 

66 John,   N.  Mangieri, . 204.  Power  Thinking. Josscy –Bass. USA. 1 - 

67 Joms,  A.O’Brien. 1990. Management  Information  systems.  Mc  Graw – 
Hill  Companies,  Ine.  USA. 

1 2 

68 Jonathan  Yudelowitz  and  etc. 2002.  Smart  leadership.  Capstone  
Publishing  Limited,  UK. 

1 2 

69 Krieg, N. R., and Holt J. G.  1984. Bergey’s  Manual  of Systematic 
Biology   Vol.1. New York : Williams & Wilkins, Inc., USA. 

1 - 

70 Louis,  E.Bone  and  David  L. Kurtz.  2004 . Contemporary  Business. 
Thomson  Corporation.  USA. 

1 - 

71 Mazza, G. and Oomah B.D. 2000. Herb,Botanical&Teas. New York : 
Technomic Publishing Company, Inc., USA. 

1 - 
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ลําดับ ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน 
จํานวน 
ท่ีมีอยู 

จํานวนที่
ตองการ 

72 Michael, A.Hitt  and  etc. 2004.  Strategic  Management.  Thomson 
Corporation. USA. 

1 2 

73 Mortimore, S. and Wallace C. 1998. HACCP  A Practical  Evaluation  of  
Food  Processing. Maryland:An Aspen Publication.Gaitheraburg, Inc.,USA. 

1 - 

74 Operation under ISO/IEC Guide 25/ISO 17025.  2002.Thai Industries 
Standard Institute for Specific Tests. Bangkok., Thailand. 

1 - 

75 Paul,  R.  Dittmer  and  Gerald  G.  Griffin. 1994.  Principles  of  Food,  
Beverage.  and  Labor  Cost  Controls.  Thomson  Publishing  Inc.USA. 

1 - 

76 Sim, J.S. ;Nakai S. and Guenter W. 2000. Egg  Nutrition  and  
Biotechnology. Washington, D.C. : CABI Publishing, Inc., USA. 

1 - 

77 Simpson, J. R. 2000. Japan’s Beef Industry: Economic and Technology 
for the Year 2000. Wellingford : CAB International., UK. 

1 - 

78 Snodgrass Milton M.  1975.  Agriculture, Economics and  Resource 
Management. Englewood  Cliffs, N.J. : Prentice-Hall  Inc. 

1 - 

79 Staley, J. T.Bryand M. P. and John G. 1989. Bergey’s  Manual  of 
Systematic Biology  Vol. 3. New York : Williams & Wilkins, Inc., USA. 

1 - 

80 Steinhart, C. E. Doyle M. E., and  Cochrane B. A.  1995.  Food  Safety    
New  York  : Marcel  Dekker , Inc., USA. 

1 - 

81 Trefor  Jones.  2004. Business  Economies and  Managerial  Decision  
Marking.  John  Wiley  Sons  Ltd.  USA. 

1 2 

82 Williams, S. T. 1989. Bergey’s  Manual  of Systematic Biology Vol. 4 . 
New York : Williams & Wilkins, Inc., USA. 

1 - 

83 Willson, K. 1999. Coffee,Cocoa and Tea.London : CABI Publishing, Inc., 
UK. 

1 - 
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16. งบประมาณ 
 การผลิตบัณฑิตหลักสูตรสงเสริมและธุรกิจเกษตร   เปาหมายการผลิต   นักศึกษาชั้นปละ    
100  คน   ประมาณการคาใชจายตอหัวของการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 120,000 บาทตอคน 
 

งบประมาณที่ตองการ (บาท) หมวดเงิน 

2549 2550 2551 2552 2553 
คาตอบแทน 1,275,000 1,950,000 2,220,0000 2,220,000 2,220,000 
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 
คาอุดหนุนงานวิจัยของนักศึกษา 0 0 500,000 500,000 500,000 

รวมงบดําเนินการ 2,075,000 3,300,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 
คาครุภัณฑ 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
คาที่ดิน/คากอสราง 4,500,000 4,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
พัฒนาบุคคลากร 853,750 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมงบลงทุน 6,353,750 8,000,000 6,500,000 7,500,000 7,500,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,428,750 11,300,000 11,120,000 12,120,000 12,120,000 
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17. หลักสูตร 
      17.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  142 - 145  หนวยกิต 
  การจัดการเรียนการสอนของสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสงเสริมและ 
ธุรกิจเกษตรเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ป โดยใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช 2549   
 
      17.2 โครงสรางหลักสูตร 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา    142-145  หนวยกิต 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หนวยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา    106-109  หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาแกน  33 

 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน  48 

 2.3 กลุมวิชาแขนง  18 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

      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 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 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     106-109  หนวยกิต 

    2.1  กลุมวิชาแกน       33  หนวยกิต 
AGLS   1101 เกษตรและชีวภาพ  3(3-0-6) 
AGSC   1101 หลักการผลิตพืช  3(3-0-6) 
AGSC   1201 หลักการปฐพีวิทยา  3(3-0-6) 
ANSC   1101 หลักการผลิตสัตว  3(3-0-6) 
BIOL    1101 ชีววิทยาทั่วไป  3(2-3-4) 
CHEM  1101 เคมีพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 
CHEM  1201 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  3(2-3-4) 
FDST    2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3(3-0-6) 
MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
PHYS   1301 ฟสิกสเบื้องตน  3(2-3-4) 
STAT   1101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

    2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน        48  หนวยกิต 
AGBE    1101 หลักการสงเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
AGBE 2101 เทคนิคการถายทอด  3(2-3-4) 
AGBE 3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
AGBE 3301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
AGBE 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
MKRT 3501 การตลาดธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
MNGT 3501 การจัดการการผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
AGBE 4101 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร 3(3-0-6) 
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COMM  2601 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ  3(2-3-4) 
ITSC 3608 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ 3(2-3-4) 
ITSC 3609 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
ACCT 2301 การบัญชีและการเงิน  3(3-0-6) 
ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0-6) 
ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1  3(3-0-6) 
LAWS 2401 กฎหมายธุรกิจ  2(2-0-4) 
AGBE 4901 สัมมนาทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  1(0-2-1) 
AGBE 4903 ปญหาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  3(0-6-3) 

    2.3 กลุมวิชาแขนง ใหนักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะภายในกลุมวิชาแขนงกลุมเดียวกัน ดังตอไปนี้ 

          2.3.1  แขนงการผลิตสัตว (Animal Production) ไมนอยกวา      18  หนวยกิต 
ANSC 2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 2501 โรคและการสุขาภิบาลสัตว  3(3-0-6) 
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 3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง  3(2-3-4) 
ANSC 3702 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว  3(2-3-4) 
ANSC 4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว  3(2-3-4) 
AGBE 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  1(1-0-3) 

         2.3.2  แขนงการผลิตพืช (Plant Production) ไมนอยกวา      18  หนวยกิต 
AGLS 3201 มาตรฐานและการรับรองผลิตผลการเกษตร  3(3-0-6) 
AGSC 2302 การผลิตและการจัดการพืชผัก  3(2-3-4) 
AGSC 2303 การผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ  3(2-3-4) 
AGSC 3301 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด  3(2-3-4) 
AGSC 3302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม  3(2-3-4) 
AGSC 3303 การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร  3(2-3-4) 
AGSC 3305 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
AGSC 3306 การปลูกพืชไรดิน  3(2-3-4) 
AGSC 3312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  3(2-3-4) 
AGSC 3314 เกษตรธรรมชาติ  3(2-3-4) 
AGSC 3315 หลักการไมผล  3(2-3-4) 
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AGSC 4301 การบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช  3(2-3-4) 
AGBE 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  1(1-0-3) 

2.3.3 แขนงวิสาหกิจการเกษตร  ไมนอยกวา      18  หนวยกิต 

           (Small and  Medium  Community Enterprises in Agriculture)  
AGBE 3304 ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ  2(2-0-4) 
AGBE 3501 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  2(2-0-4) 
FDST 2102 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-3-4) 
FDST 3212 ผลิตภัณฑขนมอบ  3(2-3-4) 
FDST 3213 ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม  3(2-3-4) 
FDST 3214 ผลิตภัณฑผักและผลไม  3(2-3-4) 
FDST 3215 ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว  3(2-3-4) 
FDST 3216 ผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร  3(2-3-4) 
FDST 4102 การออกแบบบรรจุผลิตภัณฑทางการเกษตร  3(2-3-4) 
FDST 4206 ผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช  3(2-3-4) 
FDST 4504 ผลิตภัณฑอาหารหมัก  3(2-3-4) 
AGBE 2501 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไมใชอาหาร  3(2-3-4) 
HOME 3410 การประดิษฐเศษเหลือจากการเกษตร  3(2-3-4) 
AGBE 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  1(1-0-3) 

          2.3.4  แขนงธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
                    (Agro-tourism and Business) 

ไมนอยกวา      18  หนวยกิต 

TRHM 2203 การทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 
AGBE 3601 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(2-3-4) 
AGBE 3602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 
MKRT 3502 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร  3(3-0-6) 
TRHM 3212 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
TRHM 4202 การวางแผนและจัดนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 
AGLS 1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร 3(3-0-6) 
ITSC 3610 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 
MRKT 3301 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว 3(3-0-6) 
AGBE 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(1-0-3) 
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2.4  กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา      7-10  หนวยกิต 
*AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 1(0-2-0) 
AGBE 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 2 (90 ช่ัวโมง) 
    
AGBE 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 5 (350 ช่ัวโมง) 
  หรือ  
AGBE 4805 สหกิจศึกษา 8 (600 ช่ัวโมง) 

*  รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  โดยไมนับหนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา        6  หนวยกิต 
     ให เลือกเรียนวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  โดยไมซ้ํ ากับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแลวและตอง 
ไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้ โดยมีรายวิชาที่แนะนําใหเลือก คือ 
วิชาในกลุมพลศึกษา 
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      17.4 แผนการศึกษา 
 
 ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   10 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

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

2.1 กลุมวิชาแกน 

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

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  22 

 

 ชั้นปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

ANSC  1101 หลักการผลิตสัตว 3(3-0-6) 
AGSC  1201 หลักการปฐพีวิทยา 3(3-0-6) 
CHEM 1201 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 

2.1 กลุมวิชาแกน  

MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน    
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  21 
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 ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   7 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

AGSC  1101 หลักการผลิตพืช 3(3-0-6) 
STAT  1101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

2.1 กลุมวิชาแกน 

PHYS  1301 ฟสิกสเบื้องตน 3(2-3-4) 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน COMM 2601 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาแขนง    

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  19 

 
 

 ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   4 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุมวิชาแกน 
 

 FDST   2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
เบื้องตน 

3(3-0-6) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6) 
 LAWS 2401 กฎหมายธุรกิจ 2(2-0-4) 
 AGBE 2101 เทคนิคการถายทอด 3(2-3-4) 
2.3 กลุมวิชาเลือกแขนง  เลือกเรียน  3  
  - แขนงธุรกิจการ 
     ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

AGLS 1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร 3(3-0-6) 

 - แขนงวิสาหกิจ  
   การเกษตร 

AGBE 2501 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไมใชอาหาร 3(2-3-4) 

 

2.4 กลุมวิชาชีพ    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  18 
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 ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุมวิชาแกน    
AGBE  3301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
AGBE 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
ACCT  2301 การบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 
AGBE  3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
ECON   2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

ITSC   3608 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ 

3(2-3-4) 

2.3 กลุมวิชาเลือกแขนง  เลือกเรียน  3 
 AGBE  3601 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) - แขนงธุรกิจการ 

  ทองเที่ยวเชิงเกษตร  TRHM 2203 การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 FDST   3212 ผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-4) 
 AGBE  3501 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2(2-0-4) 

- แขนงวิสาหกิจ 
  การเกษตร 

 FDST   3214 ผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-4) 

 

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  22 
 
*รายวิชาที่ตองเรียนมากอนสําหรับรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  โดยไมนับหนวยกิต 
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 ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    
2.1 กลุมวิชาแกน ITSC   3609 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

MKRT 3501 การตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
AGBE  4101 การวางแผนและการประเมินโครงการ 

ทางการเกษตร 
3(3-0-6) 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

MNGT 3501 การจัดการการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
2.3 กลุมวิชาเลือกแขนง  เลือกเรียน  9 

ITSC   3610 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 
เชิงเกษตร 

3(2-3-4) 
 

MKRT  3502 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
MRKT 3301   การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

 - แขนงธุรกิจการ 
   ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

TRHM  4202 การวางแผนและจัดนําเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

3(2-3-4) 

FDST  3216 ผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
FDST  3215 ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4) 
AGBE 3304 ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ 2(2-0-4) 

 - แขนงวิสาหกิจ  
   การเกษตร 

FDST  4102 การออกแบบบรรจุผลิตภัณฑทาง
การเกษตร 

   3(2-3-4) 

 
 

2.4 กลุมวิชาชีพ AGBE  4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
สงเสริมและธุรกิจเกษตร 

2(90 ช่ัวโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

 รวม  23 
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 ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 กลุมวิชาแกน    
AGBE  4901 สัมมนาทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(0-2-1) 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
AGBE  4903 ปญหาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 3(0-6-3) 

2.3 กลุมวิชาแขนง  เลือกเรียน   6 
AGBE  3602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) - แขนงธุรกิจการ 

   ทองเที่ยวเชิงเกษตร TRHM  3212 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยว          
เชิงเกษตร 

3(3-0-6) 

FDST   3213 ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 3(2-3-4) 

 
 

- แขนงวิสาหกิจ 
  การเกษตร HOME 3410 การประดิษฐเศษเหลือจากการเกษตร 3(2-3-4) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเสรี 6 

  รวม 16 
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 ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่  1 หรือ 2 
 

รายการ รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    

2.1 กลุมวิชาแกน    

   2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

   

2.3 กลุมวิชาเลือกแขนง    

AGBE  4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและ
ธุรกิจเกษตร 

5(350ช่ัวโมง) 

หรือ   

 

2.4 กลุมวิชาชีพ 

AGBE  4805 สหกิจศึกษา 8(600ช่ัวโมง) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

  รวม 5-8 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

ACCT 2301 การบัญชีและการเงิน 3(3-0-6) 
 Accounting and Finance   
 แนวคิดและหลักการ บัญชีและการเงิน การทําบัญชีพื้นฐานเงินสด บัญชี

รายรับ-รายจาย บัญชีเงินลงทุน สินคาคงเหลือ  สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร 
วิธีการเงินและการบัญชีของกิจการตางๆ การวิเคราะหงบการเงิน กฎหมายทางบัญชี
และระบบในสังคม 

 
AGBE 1101 หลักการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
 Principles  of  Agricultural  Extension 
  หลักการและวิธีสงเสริมการเกษตร นโยบายของการสงเสริมการเกษตร  

การวางแผน การดําเนินงานและการประเมินผล  หลักการทางจิตวิทยาที่ประยุกตใช
ในงานสงเสริมการเกษตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในชุมชนเกษตรและ
องคกร  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข  หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานสงเสริม
การเกษตร  กรณีศึกษาการสงเสริมการเกษตรในตางประเทศ 

 
AGBE 2101 เทคนิคการถายทอด 3(2-3-4) 
 Extension Techniques  
 ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเกษตร

และธุรกิจเกษตร การเลือกใชส่ือและเทคโนโลยี จิตวิทยา วิธีการ และศิลปะ   
การถายทอด การพัฒนาบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 
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AGBE 2501 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไมใชอาหาร 3(2-3-4) 
 Non Food Agricultural Products  
 การจําแนกชนิดของผลิตผลการเกษตรที่ไมใชอาหาร เชน ผลิตภัณฑจาก   

การปลูกปาไมเพื่อการเลี้ยงครั่งและไหม การนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ  
สําหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม เชน เครื่องประดับ ของใชในครัวเรือน ของใช
ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑของที่ระลึก การพัฒนารูปแบบของผลิตผลที่เกิดขึ้น และ
มาตรฐานดานคุณภาพและการตัดสิน และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 

 
AGBE 3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Agriculture for Community Development   
  ความหมาย  ความสําคัญ และนโยบายการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน   

หลักและวิธีการพัฒนาการเกษตร  ความสําคัญของการพัฒนาการเกษตร  ทฤษฎ ี  
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร  ความสําคัญของการเกษตรตอเศรษฐกิจและ
งานอาชีพการเกษตรของประเทศไทย โครงการพัฒนาการเกษตรและโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ปญหาการเกษตรและแนวทางการแกปญหา 

 
AGBE 3301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 Agro-industry Business    
 ประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร การประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรม

เกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐ การวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนิน
ธุรกิจ การลงทุน การจัดหาทุน การตลาด การกําหนดราคา การขนสง กฎหมาย   
การดําเนินธุรกรรมดานธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  

 
AGBE 3304 ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
 International Agricultural Business Practices        
 บทบาทและมูลเหตุจูงใจในการทําธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ ระบบและ 

นโยบายธุรกิจการขายของประเทศ การบริหารธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ เชน  
การผลิต การตลาด การเงิน และการวางแผนวิเคราะหปญหา และอุปสรรคใน   
การจัดการธุรกิจ 
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AGBE 3501 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2(2-0-4) 
 Small and Medium Enterprises  
 ความเปนมา บทบาท และความสําคัญ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

รูปแบบ  ปญหา  และอุปสรรคของการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม สถาบันการเงิน และแหลงทุนที่เกี่ยวของ 

 
AGBE 3601 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 
 Agro-tourism Site Services  
 ประเภท  รูปแบบ  และหลักการการใหบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

การประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยา  สังคมวิทยา และพฤติกรรมนักทองเที่ยวกับ
การจัดบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ  
วิธีการและเทคนิคการนําชม  การสื่อความหมาย  และการจัดนันทนาการ  และ 
การบริการอาหารและเครื่องดื่มในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  หลักการและแนว
ทางการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเปนของที่ระลึกและของฝาก 

 
AGBE 3602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 Meteorology for Agro-tourism  
 ความรูพื้นฐานดานอุตุนิยมวิทยา ปจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกษตร 

ชนิดและการใชเครื่องมือตรวจอากาศ การวิเคราะหและการประยุกตขอมูล
ภูมิอากาศเพื่อการวางแผนทองเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการใหเหมาะสมกับ 
ระบบนิเวศน 

 
AGBE 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Statistic and Research Methodology  in Agri-extension  

and Business 
 

 ความสําคัญ  ขอบเขต และประเภทของงานวิจัย ปญหาในงานสงเสริมและ
ธุรกิจเกษตร ที่มาของปญหา ขั้นตอนการวิจัย วิธีการวิจัยแบบตางๆ การเลือกใช
สถิติในการวางแผนการทดลอง วิธีการใชสถิติในการวิเคราะห แนวทางการวจิยัและ
การเผยแพรผลงานวิจัย 
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AGBE 4101 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Project Planning and Evaluation  
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท  เทคนิคและกระบวนการวางแผน 

การจัดทําโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการ  
หลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมินโครงการ รูปแบบของการประเมินโครงการ
สงเสริมและธุรกิจเกษตร 

 
AGBE 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

Preparation for Professional experience for Agri-extension  
and Business 

2 
( 90 ชั่วโมง) 

           จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ  เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดาน
สงเสริมและธุรกิจเกษตร  ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา 
คอมพิวเตอร ทักษะทางสงเสริมและธุรกิจเกษตรตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพดานสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

 
AGBE 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร                  

Field Experience for Agri-extension and Business 
5  

(350 ชั่วโมง) 
        วิชาที่ตองเรียนมากอน   

                            :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ   
                            :  ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริม    
                                และธุรกจิเกษตร 

การฝกประสบการณวิชาชีพดานการสงเสริมและธุรกิจเกษตร ณ สถานที่
ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง   
มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 
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AGBE 4805 สหกิจศึกษา                                 
 Co-operative Education 

8 
 (600 ชั่วโมง) 

         วิชาที่ตองเรียนมากอน   
                         :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ      
                         :  ANSC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและ 
                             ธุรกิจเกษตร               

ระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ 
โดยเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะ
พนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ โดยลักษณะการทํางาน
เต็มเวลา (Full time) ระยะเวลาไมนอยกวา  600  ช่ัวโมง   และมีคาตอบแทนตาม
สมควร  โดยมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผูเขารวมโครงการ 

 
AGBE 4901 สัมมนาทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(0-2-1) 
 Seminar  in  Agri-extension and Business  
 ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูลแบบตางๆ ลักษณะเอกสารทางวิชาการดาน   

การสงเสริมและธุรกิจเกษตร หรือปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิตทางการเกษตร 
วิสาหกิจการเกษตร และธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการตีความ  การรวบรวม
ขอมูล และเสนอรายงานเปนรายบุคคล 

 
AGBE 4903 ปญหาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  3(0-6-3) 
 Special  Problems  in  Agri-extension and Business 
 คนควา  ทดลองและวิจัยงานทางดานการสงเสริมและธุรกิจเกษตร หรือ

ปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจการเกษตร และธุรกิจ   
การทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยรวบรวมและอภิปรายผล สรุปผลและเสนอเปนรายงาน   

 
AGBE 4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสรมิและธุรกิจเกษตร 

Selected Topics  in  Agri- extension and Business 
1(1-0-3) 

                     การศึกษากรณีศึกษา  หัวขอหรือเ ร่ืองตางๆ  ที่นาสนใจทางดาน 
สงเสริมและธุรกิจเกษตร 
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AGLS 1101 เกษตรและชีวภาพ   
Agriculture and Life Sciences 

3(3-0-6) 

            หลักการดานการเกษตร หลักการผลิตสัตว ระบบมาตรฐานฟารม หลักการ
ผลิตพืช มาตรฐานการจัดการเกษตรในระบบ GAP หลักการสงเสริมและธุรกิจ
เกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานการผลิตอาหาร  GMP / 
HACCP การผลิตอาหารปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  

 
AGLS 1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร 3(3-0-6) 
 Agri-history  and  Culture   
 ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมการเกษตร   

งานจัดระบบและใหบริการขอมูลทางวัฒนธรรม  งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
 

AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 
Field Trip in Agriculture and Life Sciences 

1(0-2-0) 

            จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสําหรับผูเรียนใหมีทัศนประสบการณวิชาชีพ
ทางการเกษตรและชีวภาพ เชน กิจกรรมการผลิตพืชและสัตว มาตรฐานการจัด
การเกษตรในระบบ  GAP การสงเสริมและธุรกิจการเกษตร การทองเที่ยวเชิง
เกษตร  การแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อการรับรูลักษณะและโอกาส
ในการประกอบอาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ มีการ
จัดกลุมอภิปรายหลังจากดูงาน 

 
AGLS 3201 มาตรฐานและการรับรองผลิตผลการเกษตร 3(3-0-6) 
 Standard and Certification of Agricultural Product  
 ความหมายและความสําคัญของมาตรฐาน ประเภทสินคาเกษตร มาตรฐาน

สินคาเกษตร  กฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทยและระหวางประเทศ   
การรับรองผลิตภัณฑและองคกรที่ เกี่ยวของ การบันทึกการรับรองมาตรฐาน  
มาตรฐานผลผลิตเกษตรอินทรียพืชและสัตว วิธีการติดฉลากผลิตผลอินทรีย การ
เชื่อมโยงมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรอินทรีย ปญหาและแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานสินคาเกษตร 
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AGSC 1101 หลักการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 Crop  Production  
 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช  โครงสรางและหนาที่ 

ของราก  ลําตน  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ดของพืช  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพืช ปจจัยที่มี อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช   
การจําแนกประเภทพืช  หลักและวิธีการปลูกพืช  การขยายพันธุ    การปรับปรุง
พันธุพืช  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยว 

 
AGSC 1201 หลักการปฐพีวิทยา  3(3-0-6) 
 Elementary Soil  Science 
 การกําเนิดดิน  การแบงชนิดและประเภท คุณสมบัติทางกายภาพ   เคมี  และ

ชีวภาพของดิน   ธาตุอาหารพืช   ปุยและการใชปุย  การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ํา
สําหรับการปลูกพืช  การพังทลายของดิน การอนุรักษดินและน้ํา  

 
AGSC 2302 การผลิตและการจัดการพืชผัก 3(2-3-4) 
 Vegetable Production and Management  
  สถานการณการตลาดพืชผัก ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนก

และการแบงชนิดของพืชผัก  การเลือกพื้นที่และปรับปรุงสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการผลิตผัก  การขยายพันธุ  การดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช  
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหอ และการจัดจําหนาย   
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

AGSC 2303 การผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 
 Floriculture and Ornamental Plants Production and Management 
  ความสําคัญ ประโยชน และประเภทของไมดอกไมประดับ ไมดอกไมประดับ 

เชิงการคา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต อุปกรณที่ใชปลูก วิธีปลูกและ 
การปองกันกําจัดศัตรูพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว การวิเคราะหสถานการณไมดอกไมประดับทั้งในและตางประเทศ การ
วางแผน- การผลิต การตลาด  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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AGSC 3301 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-4) 
 Technology of Mushroom Production  
 ประวัติความเปนมา    ประโยชน   ลักษณะทางชีววิทยา   และประเภท 

ของเห็ด  เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย  ปจจัย ท่ี เกี่ ยวของกับ 
การเพาะเห็ด  วัสดุ  วิธีการ การเพาะเลี้ยงเห็ด   ศัตรูเห็ด การถนอมและการแปรรูป
ผลิตภัณฑเห็ด  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
AGSC 3302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม 3(2-3-4) 
 Orchid Culture  
 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม  การจําแนกประเภท 

ของกลวยไม  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ  
การขยายพันธุ  การปลูกและการดูแลรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด   ปญหาและ
อุปสรรคในการปลูกกลวยไมทางการคา  การประกวดและการตัดสิน การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย  ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 

 
AGSC 3303 การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
 Herb Production and Management  
 ความสําคัญ และสรรพคุณของพืชสมุนไพร ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

พืชสมุนไพรเชิงการคา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูกและการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การประเมินสถานการณพืชสมุนไพรทั้งในและตางประเทศ การวางแผนการผลิต 
การตลาด  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 
AGSC 3305 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
 Plant Tissue Culture  
  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ความหมาย ประโยชน ขั้นตอนและเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสวนตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยง 
อับเรณู โปรโตพลาสต  และการยายปลูก  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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AGSC 3306 การปลูกพืชไรดิน 3(2-3-4) 
 Soiless  Culture  
 เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกแบบไมใชดิน สําหรับไมผล ผัก และ   

ไมดอกไมประดับ ความหมาย  การจําแนกชนิด และคุณสมบัติของวัสดุปลูก   
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารและวัสดุปลูกสําหรับการผลิตพืชในระบบการปลูก
แบบไมใชดิน  การจัดการโรงเรือน    ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

  
AGSC 3312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-4) 
 Post Harvest Technology  
 ความสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยา

หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว  การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา สารเคมีและ
บรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ โรค แมลง และการปองกันกําจัด ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 

 
AGSC 3314 เกษตรธรรมชาติ 3(2-3-4) 
 Natural Farming  
 ความหมาย   ความสําคัญ   และแนวทางของเกษตรธรรมชาติ  ดินและ 

การจัดการดิน  การผลิตและการใชปุยธรรมชาติ  หลักการทําไรนาสวนผสม วัสดุ
ธรรมชาติและการใชประโยชนในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี  
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน   

 
AGSC 3315 หลักการไมผล 3(2-3-4) 
 Principles of  Pomology  
 ไมผลและการแยกประเภทของไมผล  สวนประกอบตาง  ๆ  ของไมผล  

หลักการและสรีรวิทยาของการออกดอก การติดผล และการสุก การเลือกพื้นที่ปลูก 
ปจจัยที่มีผลตอการผลิต การเตรียมพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา การขยายและปรับปรุง
พันธุ             การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด ปฏิบตักิาร
ตามเนื้อหาขางตน
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AGSC 4301 การบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช 3(2-3-4) 
 Nursery Management  
 ความหมาย  ประโยชน  การจําแนกชนิดโรงเรือนปลูกพืช การจัดเตรียม

โรงเรือนปลูกพืชและสิ่งกอสราง  ผังและการจัดระบบสิ่งอํานวยความสะดวก   
การควบคุมสภาพแวดลอม  การคัดเลือก  การจําแนกและการจัดวางพันธุไม 
ในโรงเรือน  การจัดการผลิต  หลักการบริหารจัดการโรงเรือน ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน

  
ANSC 1101 หลักการผลิตสัตว 3(3-0-6) 
 Animal  Production  
 ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว   

กับสภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของ   
การเลี้ยงสัตว  พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว  การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตว   
ในระยะตางๆ  อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว  
การจัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนาย และการทํา
ผลิตภัณฑจากสัตว  บัญชีที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว 

 
ANSC 2303 กระบวนการผลิตอาหารสัตว 3(2-3-4) 
 Feed  Processing  
 กระบวนการผลิตอาหารสัตว  การจัดหา  การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บ

รักษาวัตถุดิบ  เวชภัณฑและสารเสริม  การปนเปอนในวัตถุดิบ  และอาหารผสม  
กระบวนการผสมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว  มาตรฐานอาหารสัตว  
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 2501 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(3-0-6) 
 Animal  Diseases  and  Sanitation  
 โรคที่สําคัญของสัตว    อาการของโรค    วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน  

การปองกัน  และการจัดการสุขาภิบาลสัตว 
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ANSC 3201 การผลิตและการจัดการสัตวปก 3(2-3-4) 
 Poultry Production and Management    
 สภาพการผลิตสัตวปกเพื่อการคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ  การวาง

ผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร  การปองกันโรค   
การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสัตวปก กฎระเบียบ   
ที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของ
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวปก ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 

 
ANSC 3202 การผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4) 
 Swine Production and Management    
 สภาพการผลิตสุกรเพื่อการคา  การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การวางผัง

ฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค   
 การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสุกร กฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสุกร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3203 การผลิตและการจัดการสัตวใหเนื้อ 3(2-3-4) 
 Meat Animal Production and Management  
 สภาพการผลิตสัตวใหเนื้อเพื่อการคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ   

การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค 
การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสัตว กฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี  หลักของระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวใหเนื้อ ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 
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ANSC 3204 การผลิตและการจัดการสัตวใหนม 3(2-3-4) 
 Dairy Animal Production and Management  
 สภาพการผลิตสัตวใหนมเพื่อการคา การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ   

การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การหลั่งน้ํานม 
การรีดนม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและการประเมินราคา  การปองกันโรค   
การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจฟารมสัตวใหนม กฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวใหนม ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 

 
ANSC 3209 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง 3(2-3-4) 
 Selected Animal Production  
  ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวตามความสนใจ การคัดเลือกและ

การปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร วิธีการเลี้ยงดู 
โรคและการสุขาภิบาล  การตลาด  การจดสถิติและการทําบัญชี ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 

 
ANSC 3702 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว 3(2-3-4) 
 Animal Waste and By-product Management  
 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียและผลพลอยไดจากฟารมเลี้ยงสัตว 

เชน มูล ซากสัตว  การจัดการของเสียและผลพลอยได การบําบัดและการนําไปใช
ประโยชน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
ANSC 4302 วิทยาการพืชอาหารสัตว 3(2-3-4) 
 Forage  Crop Science  
 ชนิด ประเภทและการเลือกใชของพืชอาหารสัตว  กระบวนการปรับปรุง

คุณภาพพืชอาหารสัตว  การวางแผนดูแลรักษาพืชอาหารสัตว  การจัดการถนอมพืช
อาหารสัตว  สารพิษและการปนเปอน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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BIOL 1101 ชีววิทยาท่ัวไป    3(2-3-4) 
 General Biology 
            โครงสรางการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ  อวัยวะและระบบตางๆของสิ่งมีชีวิต 

การสืบพันธุ การเจริญเติบโตของตัวออน  การจําแนกสิ่งมีชีวิต  พันธุศาสตร 
ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  

  
CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน    3(2-3-4) 
 Fundamental  Chemistry 

           หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี
เบื้องตน  จลนพลศาสตร  สมดุลเคมี กรด  เบส  เกลือสมบัติของแกส  ของแข็ง 
ของเหลวและสารละลาย ไฟฟาเคมี 
 

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

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย   
การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดร- 
คารบอน สารประกอบอะโรแมติก และสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกช่ันชนิด
ตางๆ เชน แฮไลด  แอลกอฮอล  อีเธอร  คีโทน  กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ   
เอมีน  สารประกอบโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน  

 
COMM 2601 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 3(2-3-4) 
 Media Technology 
  ขอบขาย และความสําคัญของสื่อ ประเภทของสื่อ เชน ส่ือเพื่อการเผยแพร 

และส่ืออิเล็กทรอนิกส  กระบวนการผลิตและทดสอบสื่อ การเลือก และวิธีการ  
ใชส่ือเพื่อการสงเสริมและธุรกิจเกษตร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6) 
 Micro Economics 
 
 
 

หลักและทฤษฏีเศรษฐศาสตรวาดวยพฤติกรรมของผูผลิต พฤติกรรมของ
ผูบริโภค  อุปสงค  อุปทาน  การกําหนดมูลคา  ราคา  การจัดการทรัพยากร  
ผลตอบแทนปจจัยการผลิต การแทรกแซงราคา และบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ  

 
ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6) 
 Macro Economics 
 หลักและทฤษฏีเศรษฐศาสตรวาดวยรายไดประชาชาติ เชน  พฤติกรรม

สวนรวมของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของภาครัฐ  สภาพการเงิน 
ความผันผวนของเศรษฐกิจ  นโยบายการเงิน  การคาระหวางประเทศ  การขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจ  แผนเศรษฐกิจและสังคม 

 
FDST 2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Food Science and Technology 
 แหลงอาหารมนุษย  ลักษณะทางอุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของอาหาร 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร  การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม   
หลักเบื้องตนของการแปรรูปอาหารชนิดตางๆ การบรรจุภัณฑอาหาร และความ
ปลอดภัยในอาหาร 

 
FDST 2102 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Principles  of  Agricultural  Products  Preservation    
 ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรให เปน

ผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยตางๆ  ที่ทําใหผลิตผลเกิดความเสียหาย  การควบคุมและ
ปองกัน  หลักการถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหารประเภทตางๆ 
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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FDST 3212 ผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-4) 
 Bakery Products  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจของผลิตภัณฑเบเกอรี่  การเลือกชนิดแปง

ในการทําผลิตภัณฑ การใชอุปกรณและเครื่องมือในการผลิตเบเกอรี่ กรรมวีธีการ
ผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและการตัดสินผลิตภัณฑ 
เบเกอรี่ และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST 3213 ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม 3(2-3-4) 
 Beverage Products  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ประเภทของ

เครื่องดื่ม เครื่องดื่มชนิดแอลกอฮอล  การเลือกวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม   การใช
สารเจือปนในการผลิตเครื่องดื่ม  กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มชนิดตางๆ  การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องดื่ม การตัดสินและประเมินคุณภาพ
เครื่องดื่ม และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST 3214 ผลิตภณัฑผักและผลไม 3(2-3-4) 
 Fruit and Vegetable Products  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ การจําแนกและประเภทของผลิตภัณฑ

อาหารจากผักและผลไม การคัดเลือกวัตถุดิบ ผักและผลไมเพื่อการแปรรูป วิธีการ 
แปรรูปผักและผลไมในกระบวนการตางๆ การตรวจสอบคุณภาพ และการตัดสิน
คุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากผักและผลไม และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST 3215 ผลิตภณัฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4) 
 Food Products from Animal Origin  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ชนิดของผลิตภัณฑที่มาจากสัตว เชน 

เนื้อสัตว  น้ํานม และไข   การผลิตวัตถุดิบจากผลิตภัณฑจากสัตว  กระบวนการ 
แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากไข  การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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FDST 3216 ผลิตภณัฑอาหารจากพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
 Herbal Food Products  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ชนิดและประเภทของสมุนไพรที่นํามา

แปรรูปหรือใชเปนอาหาร  สรรพคุณของสมุนไพร  วิธีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเปน
อาหาร การตรวจสอบพิษและสรรพคุณของอาหารสมุนไพร มาตรฐานคุณภาพและ
การตัดสินอาหารสมุนไพร และการบริหารจัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 
 

FDST 4102 การออกแบบบรรจุภัณฑทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Agricultural Products Packaging Design  
 ความหมาย  ประเภท ของบรรจุภัณฑ ชนิดของวัสดุที่ใชในการทําบรรจุภัณฑ 

สําหรับบรรจุอาหาร และไมใชอาหาร  หลักการดานการออกแบบ การตัดสินและ  
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST 4206 ผลิตภณัฑอาหารจากธัญพืช 3(2-3-4) 
 Cereal Food Products  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ประเภทของอาหารจากธัญพืช  การเลือก

วัตถุดิบธัญพืชเพื่อการแปรรูปอาหาร กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑอาหารธัญพืช   
การตรวจสอบและตัดสินคุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช และการบริหาร
จัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST 4504 ผลิตภณัฑอาหารหมัก 3(2-3-4) 
 Fermented Food Products  
 สถานการณดานการตลาดและธุรกิจ ประเภทของอาหารหมัก หลักการหมัก   

จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก การเตรียมจุลินทรียหรือกลาเชื้อเพื่อการหมกัอาหาร 
กรรมวิธีการผลิตอาหารหมักชนิดตางๆ  การตรวจสอบคุณภาพอาหารหมัก 
มาตรฐาน และเกณฑการตัดสินผลิตภัณฑอาหารหมัก และการบริหารจัดการธุรกิจ 
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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GEEN1001    ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication 

       พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน  เนนการฟง การพูด เพื่อ
การสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อส่ิงพิมพใน
ชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และขอความสั้น ๆ  เพื่อใชในการสื่อสาร 
 

GEEN1101    ภาษาองักฤษเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
       English for Self-development 

   พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น    
การสื่อสาร    โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคหลากหลาย  การอานอนุเฉท         
การอานขอความที่ซับซอนและบทความเชิงวิชาการจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษระดับซับซอน  การเขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็น 
 

GEEN1102     ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง 3(3-0-6) 
        English for Advanced Communication 

   พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ในระดับสูง  
การสื่อสาร โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปราย
โตตอบ การนําเสนอ   การอานขอความที่ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อ
ตาง ๆ  การเขียนประโยคระดับซับซอน เขียนขอความตั้งแตสองยอหนา และเขียนสรุป
สาระสําคัญของบทความทางวิชาการ   

 
GEEN1103    ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน 3(3-0-6) 

      English for Career Application 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน  การอาน
เอกสาร  ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวของ   การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณและการติดตามผล
การสมัครงาน 
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GEEN1104    ภาษาองักฤษเพื่อนันทนาการ 3(3-0-6) 
      English for Recreation 

   พัฒนาทักษะในการใชภาษา  ดานการฟง พูด อาน และเขียนจากสื่อบันเทิง 
ตาง ๆ  ฟงและอานเพื่อจับใจความสําคัญ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ส่ิงที่เรียนได 
 

GEEN1105    ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes 

 พัฒนาทักษะการอานขอความ  บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ
ตาง ๆ ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการ  ฝกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
สาขาวิชาการตาง ๆ 
 

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

    ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศในการศึกษา
คนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ  วิธีการสืบคนฐานขอมูลตาง 
ๆ  การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และวิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบมาตรฐาน 

 
GEHS1101    สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

         Aesthetics of Life 
  ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร  และความงดงามของศาสตรทางดนตรี  
นาฏศิลปและศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทาง
ความงาม  สามารถวิเคราะห  คุณคาทางสุนทรียศิลป  โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิง
คุณคา  อันเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม  สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
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GEHS1102    การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวติ 3(3-0-6)  
      Self-development for Happiness of Life 

   ศึกษาความจริงของชีวิต  การดํารงชีวิตในสังคม  พฤติกรรมมนุษย  การพัฒนาการ
ของมนุษย  บุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  วิธีการศึกษาตนเอง
และผูอ่ืน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ดัชนีช้ีวัดความสุข  การสรางความสัมพันธกับ
บุคคลและชุมชนเพื่อเปาหมายการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข 
 

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

  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย  โลกทัศน  ชีวทัศน  การสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม  การใช
เหตุผลอยางสรางสรรค  เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข  และสันติธรรม 

 

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

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ       
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางจิต  ตลอดจน  สามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

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

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตาม  
ความสนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ            
ใหสามารถนําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม  และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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GESC1001     การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
                        Thinking and Decision Making  

         ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย กระบวนการคิดรูปแบบ
ตาง ๆ   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิด  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  การประยุกตคณิตศาสตร
และสถิติเพื่อการคาดการณและการแกปญหา  กระบวนการตัดสินใจ  และผลกระทบที่มีตอการ
ตัดสินใจ 

 
GESC1101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 

      Information Technology and Communication 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและ 

มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม  การจัดการและการใชงานขอมูล  การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การใชโปรแกรมเพื่อการสืบคนขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูล
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

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

    ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ความสัมพันธของสุขภาพกับอาหาร  การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร  การใช
สารเคมีในชีวิตประจําวันอยาง ถูกตองและเหมาะสม  ความสําคัญของพลังงานตอโลกและ
ชีวิต  ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด 

 
GESC1103    พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

      Plant for Life 
                       ศึกษาเกี่ยวกับคุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตาง  ๆ 

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

       ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ก า ร อนุ รั ก ษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การมีสวนรวมในการจัดการฟนฟู  สงเสริม
บํารุงรักษาคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
GESO1001    พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 

   Dynamics of Thai Society 
              ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในดานการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอ        
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝง
แนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและสงเสริม
คุณคาความเปนไทย

 
GESO1101    พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 

    Dynamics of Global Society 
           ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและสังคม  อารยธรรม  ระบบเศรษฐกิจ  และ
การเมือง   การปกครอง  รวมทั้งสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมโลกและ
มีผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลก  เพื่อใหรูจัก  เขาใจ  และสามารถดํารงชีวิตได
อยางมีดุลยภาพในโลกปจจุบันและอนาคต 

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

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและ     
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา  การมีสวน
ร วมในการจั ดการตลอดจนการส ง เสริมบํ ารุ ง รั กษาคุ มครอง  คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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GESO1103    กฎหมายในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 
   Law for Daily Life  

          ศึกษากฎหมายที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิต กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ 
 

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

     พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่ เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

 

HOME 3410 การประดิษฐเศษเหลือจากการเกษตร 3(2-3-4) 
 Agriculture By-product Crafts  
 การจําแนกและประเภทของของเศษเหลือจากการเกษตร  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑเพื่อการตกแตงบาน ผลิตภัณฑเพื่อใชในครัวเรือน 
ผลิตภัณฑของที่ระลึก การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานสินคา และการบริหาร
จัดการธุรกิจ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 

ITSC 3608 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ 3(2-3-4) 
 Information Technology  for  Communication and Public Relation  
 ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบของการสื่อสารรวมทั้ง

ระบบสารสนเทศตองานประชาสัมพันธ แหลงสารสนเทศ การรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูล   ประเภทและวิธีการใชเครื่องมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ การกําหนด
กลยุทธและวิธีในการประชาสัมพันธ    กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
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ITSC 3609 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Information Technology  for  Management  
 ความสําคัญของระบบสารสนเทศและขอมูล โครงสรางของระบบสารสนเทศ  

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ  

 

ITSC 3610 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 
 Information Technology for Agro-tourism   
 องคประกอบ ความสําคัญ และแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร แหลงและวิธีการสืบคนขอมูล การรวบรวม การประมวล   
การวิเคราะห การนําเสนอ  และการจัดระบบขอมูลเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร   
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการทองเที่ยวเชิงเกษตร การปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 

 

LAWS 2401 กฎหมายธุรกิจ 2(2-0-4) 
 Business Laws   
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล  นิติกรรมและสัญญาหนี้   

และเอกสารสัญญา  เชน  การซื้อขาย  การขายฝาก  การเชาทรัพย  การเชาซ้ือ   
การแลกเปลี่ยน การจางงาน  การจางทําของ เครื่องหมายการคา   ลิขสิทธิ์   และ
สิทธิบัตร  การประนีประนอมยอมความ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร  

 

MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
Principles of Mathematics  

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร จํานวนจริง  ตรรกศาสตร  
การพิสูจนทางคณิตศาสตร เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  อันดับและอนุกรม 
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MKRT 3502 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 Agro-tourism Marketing   
 ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการตลาดในธุรกิจการทองเที่ยวเชิง

เกษตร การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ อุปสงคและอุปทานของการทองเที่ยว
เชิงเกษตร และศักยภาพในการแขงขัน การวิเคราะหสวนตลาดและกลุมเปาหมาย   
 สวนประสมทางการตลาด หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนาการตลาดการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส กฎหมายและการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

MNGT 3501 การจัดการการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural  Production  Management  
 แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต  และตนทุนการผลิต  การบริหารจัดการ   

การผลิตและตนทุนการผลิต  การวางแผน  การจัดองคกร  การออกแบบขั้นตอน- 
การผลิต  การควบคุมการผลิตและตนทุนการผลิต   ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต   
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม  และปญหาอื่นๆ  ที่เกิดจากการผลิต 

 

MNGT 3501 การตลาดธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Agri-business Marketing  
 หลักการตลาดและธุรกิจเกษตร รูปแบบธุรกิจ ผูผลิต ผูบริโภค หนาที่ ชองทาง

ของการตลาด การกําหนด การเปลี่ยนแปลง ดัชนี และเทคนิคการพยากรณราคา 
บทบาทและนโยบายของรัฐ 

 

MRKT 3301 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism  Sale  and  Advertising    
 ระบบงานในสํานักงานขาย การขายประเภทตางๆ เชน การขายตรง  การขาย

ทางโทรศัพท  การขายภายในสํานักงาน การขายนอกสถานที่ การโฆษณา การตดิตอ
ทางไปรษณีย การกระจายเสียง การประชาสัมพันธ  สวนแบงการตลาด ดานธุรกิจ 
ตัวแทนการทองเที่ยว การวางแผนการประชุมและตลาดเฉพาะอยาง 
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PHYS 1301 ฟสิกสเบื้องตน  3(2-3-4) 
 Introduction to Physics 
 การวัดและหนวยของการวัด  สเกลารและเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค  

โมเมนตัม  พลังงานกล  คล่ืน  สถิติศาสตรของไหลและการประยุกตใช  ความรอน
และอุณหพลศาสตร  ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟา  กัมมันตภาพรังสี  

 

STAT 1101 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ    สถิติที่ใชในชีวิต 

ประจําวัน ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสนิใจ หลักเบือ้งตนของความนาจะเปน 
ตัวแปรสุม  การแจกแจง  ความนาจะเปนแบบทวินาม แบบปวรซอง และแบบปกติ 
โมเมนต  การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา  การทดสอบ
สมมุติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ

 

TRHM 2203 การทองเที่ยวเชิงเกษตร 3 (3-0-6) 
 Agro-tourism  
 ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ผลกระทบ

การทองเที่ยวเชิงเกษตรตอส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบ
และองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการและแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน หนวยงาน องคกร ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร นโยบาย แผน และกรณีศึกษาในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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TRHM 3212 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 Agro-tourism Development and Management  
  ประเภท ลักษณะ และจุดเดนของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย  

การประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กระบวนการวางแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการ แนวทาง วิธีการ และกลยุทธในการพัฒนา   และ
จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการการบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก  และ
ส่ือความหมายในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร   การประเมินผลกระทบ  และ 
การวางแผนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  
กรณีศึกษา 

 

TRHM 4202 การวางแผนและจัดนําเท่ียวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 
 Agro-tourism Planning and Activity   
 องคประกอบและกระบวนการวางแผนการนําเที่ยวเชิงเกษตร การอานแผนที่

และการสํารวจเสนทาง การออกแบบเสนทางการทองเที่ยว การติดตอและตอรอง
กับผูจัดสงสินคา  การคํานวณคาใชจายและราคา  การเขียนรายการนําเที่ยว   
การประเมินผลรายการนําเที่ยวและการจัดนําเที่ยวเชิงเกษตร 
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18. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบ
การประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และจัดใหมี 
การประเมินตนเองระดับภาควิชา คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีการประเมินภายใน
อยางมีระบบ โดยครอบคลุมประเด็นหลักทั้ง 4 ดาน ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก 

 
18.1 การบริหารหลักสูตร 

         จัดใหมีการบริหารหลักสูตรที่สอดรับกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยม ี
การกําหนดการดําเนินการดานการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

• จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยใชอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงเปนผู 
ที่มีคุณวุฒิและประสบการณสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เปนผูบริหารจัดการ ให 
การบริหารหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกดาน โดยการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
วิชาการของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยจัดใหมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู 
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบดานบริหารจัดการหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

• มีการจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน โดยเรียงลําดับ 
ความตอเนื่อง การกําหนดลําดับกอนหลังของรายวิชา ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยประเมิน
ความเหมาะสมจากสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของผูเรียน 

• จัดใหมีการจัดทําแนวการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เพื่อใหผูสอนและ
ผูเรียนไดวางแผนการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระใน 
แตละรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้งการบรรยาย ถกแถลง สัมมนา ศึกษา 
ดูงาน และการศึกษาจากสถานการณจริง  และการแจงใหผูเรียนทราบถึงเกณฑการวัดผลการศึกษา 

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

• การประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน   จัดใหมีกิจกรรมการประเมินการสอน
โดยผูเรียน ผูบังคับบัญชาในภาควิชา และคณาจารยตางภาควิชา อยางนอยปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยัง
มีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยอนุกรรมการดานวิชาการของคณะ
อยางเปนระบบ 
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• การคัดเลือกนักศึกษา  คณะเกษตรและชีวภาพมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขา
เรียนอยางเปนระบบและหลากหลายรูปแบบ มีการกําหนดความรูพื้นฐานของผูเขาเรียน โดยมีความ
ยืดหยุนของหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเขาศึกษาสามารถการเทียบโอนความรูและประสบการณได 

• การติดตามประเมินผลบัณฑิต  คณะเกษตรและชีวภาพ จัดใหมีการประเมินผล
บัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา ในดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต และประเด็นที่ตองการใหมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในดานวิชาการ เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป  

 
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

         คณะเกษตรและชีวภาพมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อใช
รองรับการจัดการสอนในหลักสูตรตางๆ โดยคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ ความเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพ หรือลักษณะของเนื้อหาวิชาสาระตางๆ  โดยมีแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการ
ดังนี้ 

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

• เคร่ืองมือและครุภัณฑท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน มีการกําหนดมาตรฐาน
หลักสูตรแตละหลักสูตรในดานเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน อุปกรณเฉพาะทางทั้งในดานชนิด
และปริมาณใหสอดคลองกับการใชงานของนักศึกษาในการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีแผน 
การจัดหา และแผนดานงบประมาณอยางเปนระบบ 

• ระบบบริหารจัดการศูนยเคร่ืองมือเฉพาะทาง  คณะเกษตรและชีวภาพมีนโยบาย
จัดตั้งศูนยเครื่องมือเกษตรและชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ประกอบ 
การเรียนการสอน ใหมีการบริการตอหลักสูตรที่เปดสอนในแตละหลักสูตร   โดยมีผูจัดการศูนย 
หัวหนาหองปฏิบัติการ และเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ ทําหนาที่รวมบริหารจัดการภายใตการ
กํากับดูแลของคณบดี 
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• การแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  คณะเกษตรและชีวภาพมุงที่จะ
ระดมทรัพยากรการเรียนการสอนจากหนวยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะใหกับนักศึกษา 
โดยสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ในการสรางเครือขาย
ดานการฝกประสบการณวิชาชีพ การจัดระบบสหกิจศึกษา และการวิจัยและดําเนินการทดลองใน
รายวิชาปญหาพิเศษ โดยใชศักยภาพทั้งสองฝายรวมกันเพื่อเพิ่มความสมบูรณดานทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

 
18.3 สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการจัดระบบการใหคําปรึกษาและสรางกิจกรรม
ตางๆที่สงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะตอการเรียนในแตละหลักสูตร และมีความเปนบัณฑิต
ที่สมบูรณตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆที่สอดคลองกับแนวทางใน
การประกันคุณภาพดานนี้ ดังนี้ 

• จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา คอยใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะของนักศึกษา เชน กิจกรรมสงเสริมจิตใจและ
คุณธรรม การเปนผูนํา การพัฒนาสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ประชาธิปไตย การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และความรับผิดชอบ 

• มีนโยบายจัดระบบแนะแนวอาชีพ มีการตั้งศูนยอาชีพนอกเวลา เพื่อฝกฝนให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดานการดํารงชีวิตในสังคม ความรับผิดชอบจาก สถานการณนอกหองเรียน 
 

18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
          คณะเกษตรและชีวภาพ กําหนดนโยบายในการประเมินดานสัมฤทธิผลของหลักสูตร 
โดยมีเปาหมายเพื่อนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหหลักสูตรแตละหลักสูตรที่มีการ
บริหารจัดการในการผลิตบัณฑิต ควรไดรับความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 % โดยการ
ดําเนินการประกอบดวย 

• การสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน ผูประกอบการ และสังคม 

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

• รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตอนักศึกษาแรกเขา 

• ความสามารถและทักษะดานภาษา 

• ความสามารถและทักษะดานคอมพิวเตอร 

• ความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต 

• ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตร 

• ความตองการแรงงานตามสาขาวิชาเฉพาะทางของหลักสูตร 



 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 
 

             ขอบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกาํหนดรหัสวิชา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 



(1) 

การกําหนดรหัสวิชา 
 

หลักการ 
 
1.  ระบบรหัส 
 กําหนดรหัสวชิาใชระบบตวัอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ 4 ตัว อักษรนําหมูวชิา หรือ
อักษรยอ และตัวเลข 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 



(2) 

 

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 



(3) 

  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 



(4) 

 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6) 

หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 
 

 
หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทัว่ไปซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะ

เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) 

       หมูวิชาเกษตรและชีวภาพทั่วไป 
AGLS : Agriculture and Life Science 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
AGLS 1101  เกษตรและชีวภาพ   3(3-0-6) 
AGLS 1201  ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร 3(3-0-6) 
AGLS 2801  การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ     1(0-2-0) 
AGLS 3201  มาตรฐานและการรับรองผลิตผลการเกษตร 3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(8) 

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--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(9) 

หมูวิชาวิทยาการเกษตร 
    AGSC : Agricultural  Science 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
AGSC 1101  หลักการผลิตพืช 3(3-0-6) 
AGSC 1201  หลักการปฐพีวิทยา  3(3-0-6) 
AGSC 2302  การผลิตและการจัดการพืชผัก 3(2-3-4) 
AGSC 2303  การผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 
AGSC 3301  เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-4) 
AGSC 3302  การเพาะเลี้ยงกลวยไม 3(2-3-4) 
AGSC 3303  การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
AGSC 3305  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 
AGSC 3306  การปลูกพืชไรดิน 3(2-3-4) 
AGSC 3312  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
AGSC 3314  เกษตรธรรมชาติ 3(2-3-4) 
AGSC 3315  หลักการไมผล 3(2-3-4) 
AGSC 4301  การบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช 3(2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(10) 

หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   FDST : Food Science and Technology 
 

หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ได 
จัดลักษณะเนือ้หาวิชาออกเปนดังนี ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(11) 

หมูวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   FDST : Food Science and Technology 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
FDST 2101  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3(3-0-6) 
FDST 2102  หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผล 

ทางการเกษตร 
3(2-3-4) 

FDST 3212  ผลิตภัณฑขนมอบ 3(2-3-4) 
FDST 3213  ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 3(2-3-4) 
FDST 3214  ผลิตภัณฑผักและผลไม 3(2-3-4) 
FDST 3215  ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว 3(2-3-4) 
FDST 3216  ผลิตภัณฑอาหารจากพืชสมนุไพร 3(2-3-4) 
FDST 4102  การออกแบบบรรจุภัณฑทางการเกษตร 3(2-3-4) 
FDST 4206  ผลิตภัณฑอาหารจากธัญพืช 3(2-3-4) 
FDST 4504  ผลิตภัณฑอาหารหมัก 3(2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(12) 

หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสตัว 
ANSC : Animal Production and Health Science     

 
หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ได 

จัดลักษณะเนือ้หาวิชาออกเปนดังนี ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(13) 

หมูวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสตัว 
ANSC : Animal Production and Health Science 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
ANSC 1101  หลักการผลิตสัตว 3(3-0-6) 
ANSC 2303  กระบวนการผลิตอาหารสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 2501  โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(3-0-6) 
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 3209  การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง 3(2-3-4) 
ANSC 3702  การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว 3(2-3-4) 
ANSC 4302  วิทยาการพืชอาหารสัตว 3(2-3-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(14) 

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--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15) 

หมูวิชาสงเสรมิและธุรกิจเกษตร 
AGBE : Agri - business and Extension 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา   
AGBE 1101  หลักการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
AGBE 2101  เทคนิคการถายทอด 3(2-3-4) 
AGBE 2501 HOME 2401 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไมใชอาหาร 3(2-3-4) 
AGBE 3102 AGBE 2102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
AGBE 3301  ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
AGBE 3304  ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ 2(2-0-4) 
AGBE 3501  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2(2-0-4) 
AGBE 3601  การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 
AGBE 3602 AGBE 2602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
AGBE 3901 AGBE 3102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
AGBE 4101  การวางแผนและการประเมินโครงการ 

ทางการเกษตร 
3(3-0-6) 

AGBE 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริม
และธุรกิจเกษตร                                

2 (90) 

AGBE 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและ
ธุรกิจเกษตร                                

5 (350) 

AGBE 4805  สหกิจศึกษา                                 8 (600) 
AGBE 4901  สัมมนาทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(0-2-1) 
AGBE 4903  ปญหาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร  3(0-6-3) 
AGBE 4904  หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(1-0-3) 

 



 

 
 

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 
 



การปรับปรงุแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ปจจุบันมีองคกรที่มีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความเขาใจในสาขาวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตรอยางลึกซึ้ง และมีความสามารถที่จะ

นําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน ความตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ และมีความเขาใจ

ใฝรูในวิทยาการใหมสมัย ดังนั้นเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรจึงประกอบดวย 

1. ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 

2. ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

 

ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

โครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140-143 

หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142-145 

หนวยกิต 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย   

ของมหาวิทยาลัย 

หมวดศกึษา

ทั่วไป 

1. รายวิชาศึกษาทั่วไป เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปเดิมใน

หลักสูตร สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

2. ไมไดระบุรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ระบุเพียงหนวย

กิตเทานั้น 

1 .  มี ก า ร พั ฒ น า ร า ย วิ ช า ใ นหม ว ด ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  

ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม และใชเปนมาตรฐาน  

ทุกสาขาวิชา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 

2. ระบุรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป วามีการเปดรายวิชา

ใดบาง 

- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย   

ของมหาวิทยาลัย 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา และชือ่รายวิชา 

- MATH 1101 หลักคณิตศาสตร 

- STAT 1201 สถิติเบื้องตน 

- AGBE  3302  การตลาดธุรกิจเกษตร

- AGBE  3401 การจัดการการผลิตทางการเกษตร

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา และชือ่รายวิชา 

- MATH 1201 หลักการคณิตศาสตร 

- STAT 1101 หลักสถิติ  

- MKRT  3501  การตลาดธุรกิจเกษตร

- MNGT  3501  การจัดการการผลิตทางการเกษตร

- ปรับเปลี่ยนรายวิชาพืน้ฐาน 

     ดังกลาว ตามการปรับปรุง 

     และพัฒนารายวิชาของ 

     คณะวิทยาศาสตร 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

(ตอ) 

- COMM 2201 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ

- COSC 3601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ

- COSC  3603 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา 

- CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 

หลักเคมีเบื้องตน สสารและการจําแนกสาร  วิธีแยก

โดยการกลั่น  การกรอง การตกผลึก   การใชตัวทําละลายและ

โครมาโทกราฟ  ปริมาณสารสัมพันธ    ความเขมขนของ

สารละลาย  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  ชนิด

ของปฏิกิริยาเคมี  อัตราของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเค

เตอร  สมบัติของแข็ง ของเหลวและแกส ปฏิบัติการตาม

เนื้อหาขางตน 

 

 

 

 

 

 

- COMM 2601 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ

- ITSC  3608  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

และ   ประชาสัมพันธ

- ITSC  3609  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา 

- CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน 

หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ โครงสราง

อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน จลนพลศาสตร  

สมดุลเคมี  กรด  เบส  เกลือ  สมบัติของแกส  ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย  ไฟฟาเคมี 

 

 

 

 

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ปรับเปลี่ยน

รหัสวิชา    

ชื่อรายวิชา 

และเนื้อหา 

(ตอ) 

- CHEM  1201  เคมีอินทรียพื้นฐาน 

การเกิดไฮบริดออรบิทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยา

เคมีอินทรีย  การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและ

ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ  อะ

โรเมติก และสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชั่นชนิดตางๆ 

เชน เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคาร

บอกซิลิก และอนุพันธอะมีน สารประกอบโมเลกุลใหญ 

เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน ปฏิบัติการตามเนื้อหา

ขางตน  

 

- PHYS  1301  ฟสิกสเบื้องตน 

การวัดและหนวยของการวัด  สเกลารและเวกเตอร 

จลนพลศาสตรของอนุภาค   โมเมนตัม   พลังงานกล  

เครื่องกลอยางงาย  คลื่นและเสียง  สถิติศาสตรของไหลและ  

การประยุกตใช  ความรอนและอุณหพลศาสตร  ทฤษฎี

พื้นฐานทางไฟฟา  กัมมันตภาพรังสี โดยจะมุงการสอน

หลักการเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน 

 

 

 

- CHEM  1201  เคมีอินทรียพื้นฐาน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี 

ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

สารประกอบแอโรแมติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมู

ฟงกชั่นชนิดตางๆ   เชน  แฮไลด   แอลกอฮอล   อีเธอร  

คีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธเอมีน สารประกอบ

โมเลกุลใหญ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 

 

 

- PHYS  1301  ฟสิกสเบื้องตน 

การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร 

จลนพลศาสตรของอนุภาค โมเมนตัม พลังงานกล  คลื่น 

สถิตศาสตรของของไหลและการประยุกตใช ความรอน

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

กัมมันตภาพรังสี 

 

 

 

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

 - BIOL  1101  ชีววิทยาทั่วไป   

เซลล  สวนประกอบและการแบงเซลล  เนื้อเยื่อของ

สิ่งมีชีวิต  การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมีชีวิต  การ

ทํางานของระบบตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิต  การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต   

พันธุศาสตร  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม  ความกาวหนา

ทางชีววิทยาในปจจุบัน  และการปฏิบัติการตามเนื้อหา

ขางตน 

- BIOL  1101  ชีววิทยาทั่วไป   

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ และ

บทบาทของเซลล และองคประกอบของเซลล กรด เบส 

บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิปด

วิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิ

ซึมของคารโบไฮเดรต   

 

เพิ่มรายวิชาที่

ตองเรียนดาน

วิชาชีพ 

 

 

เดิมมี 2 วิชา  จาํนวน 5-8 หนวยกิต คือ  

-   การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

(Field  Experience  for Agri- extension and Business) 

-   สหกิจศึกษา  (Co-operative Education) 

ใหนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ยังคงเกณฑเดมิในการเลือกไว แตเพิ่มรายวิชาตองเรียน 

มากอน  

- AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

(Field Trip in Agriculture and Life Sciences) 

และเพิ่มรายวชิาบังคับที่ตองเรียนมากอน 2 รายวิชาใน

หลักสูตรเดิม 

- AGLS 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง

สงเสริมและธุรกิจเกษตร(Preparation for Professional 

experience for Agri- extension and Business) 

 

- เพื่อใหนักศกึษามีความพรอม

ดานทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ

กอนการออกฝกประสบการณ

วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

 

 

 



ประเด็น เดิม แกไข/เพิ่มเติม เหตุผลที่ตองมีการปรับเปลี่ยน 

ระบุรายวิชา

ในแผนการ

ศึกษา 

แผนการศึกษา 

- ไมไดระบุรายวิชาของกลุมวิชาแขนงในแผนการศึกษา  

ระบุเพียงหนวยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ 

แผนการศึกษา 

- ระบุรายวิชากลุมวิชาแขนงในแผนการศึกษา วามกีาร

เปดรายวิชาใดบางในภาคการศึกษานั้น ๆ  

- เพื่อทําใหการจัดการเรียนการ

สอนในแตละภาคการศึกษามี

ประสิทธิภาพ และสามารถ

วางแผนเรื่องอตัรากําลังไดใน

ระยะยาว 

ปรับเปลี่ยน

แผนการเรียน 

แผนการเรียน 

- รายวิชาเรียนเดิมในแตละเทอม 

   (รายละเอยีดดังในเลม หนา 33-40) 

แผนการเรียน 

- เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรยีนในแตละเทอม 

 (รายละเอยีดดงัในเลม หนา 34-39) 

1. เพื่อความตอเนื่องของเนื้อหา
รายวิชา  

2. เพื่อความสอดคลองกับภาระ
งานของบุคลากรและการใช

หองปฏิบัติการ 

3. เพื่อใหสอดคลองกับผลการ

ประเมินความตองการของ

นักศึกษาและคณาจารยผูใช

หลักสูตร 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
     ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลยั 

 



 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา การผลิตและการจดัการพชืเพื่อชมุชนเมอืง 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
ฉบับเสนอสภามหาวทิยาลัย  

 
 



 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา สงเสริมและธุรกิจเกษตร 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
ฉบับเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

 
ฉบับเสนอสภามหาวทิยาลัย 
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