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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
AGSC1101

ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ
3(2-3-4)
Overviews of Agriculture and Entrepreneurship
หลักการและวิธีการปลูก การดูแลรักษาพืช การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์
ประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของ
การปรับปรุงสัตว์ การเลี้ยงดูและบารุงรักษาสัตว์ การปูองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการ
ฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจาหน่ายและการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์
จากสินค้าเกษตร หลักการส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร การพัฒนาบุคลากรซึ่งกาลังปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมการเกษตรและการปุาไม้และสิ่งแวดล้อม ระบบย่อยในธุรกิจเกษตร และ การจัดการ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกษตรภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิ จ การประกอบการส าหรั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทฤษฎีและการประเมินโครงการ

AGSC1301

การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์
3(2-3-4)
Organic Agricultural Production and Management
หลักการและความหมายของเกษตรอินทรีย์ รูปแบบของเกษตรอินทรีย์ การวางแผน
และจัดการพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิต การใช้ธรรมชาติในกระบวนการผลิต การรับรองผลผลิต
และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาตรฐานและข้อกาหนดสาหรับเกษตรอินทรีย์ การตลาดและธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ แนวโน้มการเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

AGSC2201

การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหม่
3(2-3-4)
Modernized Agricultural Entrepreneurship
หลั ก การการประกอบการส าหรั บผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จเกษตรบนพื้ นฐานของหลั ง
การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรม
ยุคใหม่ ด้วยองค์ประกอบทักษะ 3I ได้แก่ Initiation, Innovation และ Information
Technology หลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมินโครงการ เพื่อผลิตบุคลากรทาง การเกษตร
ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ หรือพนักงานการเกษตรอัจฉริยะ สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ในประเทศไทยและประเทศอาเซียน
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AGSC2301

จุลินทรีย์ทางการเกษตร

3(2-3-4)

Agricultural Microorganisms
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ
BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ
BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยาที่มีบทบาททางด้านการเกษตร เปรียบเทียบโพรคาริโอต
และยูคาริโอต การจาแนกประเภทสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
จุลินทรีย์ที่สาคัญทางการเกษตร การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ ทางการเกษตรให้บริสุทธิ์ การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร จุลินทรีย์และสิ่งแวดล้อม การผลิตและการใช้จุลินทรีย์
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ การจัดการฟาร์มด้วย
จุลินทรีย์ทางการเกษตร
AGSC2401

มาตรฐาน ข้อบังคับและกฎหมายสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Standards, Laws and Regulations of Agricultural Products
มาตรฐาน ข้อบังคับและกฎหมายสิ นค้าเกษตร มาตรฐานและการรับรองผลิตผล
ทางการเกษตรของไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบ ASEAN ระเบียบ ขั้นตอน
การส่งออกและนาเข้าผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันสินค้าทาง
การเกษตร

AGSC3201

ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-3-4)
Agricultural Farming Systems for Entrepreneurs
ศึกษาพื้นฐานงานช่างเกษตรที่มี ความจาเป็นต้องใช้ในฟาร์ม ได้แก่ ระบบน้า ระบบ
ไฟฟูา โรงเรือน การใช้เครื่องมือช่าง การบารุงดูแลรักษา และความปลอดภัยในการทางาน
เครื่องจักรกลพื้นฐาน เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร

AGSC3301

การจัดการของเสียจากการเกษตร 3

(

2

-3

-4

)

Agricultural Waste Management
ลั ก ษณะทางกายภาพและเคมี คุ ณ สมบั ติ ข องของเสี ย และผลพลอยไดจากฟารม
การเกษตร เชน มูล ซากสัตว เศษซากพืช วัชพืชต่างๆ การจัดการของเสียและผลพลอยได
การบาบัดและการนาไปใชประโยชนทางด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงดิน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในฟาร์มและปัญหาของของเสียที่เกิดขึ้นจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
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AGSC3302

การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์
3(2-3-4)
Landscaping and Urban Agriculture Management
การออกแบบ การเขียนแบบด้วยมือและการใช้โปรแกรมเขียนแบบสาเร็จรูป การจัด
สวน การปลูก การดูแลพืช ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ตามเขตพื้นที่ชุมชนเมือง การประยุกต์ใช้
วัสดุปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลงในพื้นที่ที่มีความจากัดของชุมชน การคัดเลือกพืช
ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการพื้นฐานของชุมชน การปลูกพืชภายใต้ปัจจัยควบคุม
การปลูกพืชเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ประกอบการสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ทฤษฎีและ
การประเมินโครงการ

AGSC3303

นิเวศวิทยาเกษตร
3(2-3-4)
Agro-Ecology
ศึกษา สืบค้นข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ ประเภทของ
ระบบนิเวศ การเลี่ยนแปลงแทนที่ การถ่ายทอดพลังงาน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การรักษา
ดุลยภาพของระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม

AGSC3304

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3(2-3-4)
Royal Theory for Agriculture
หลักการ แนวคิด วิธีดาเนินการ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หลักการและความสัมพันธ์ ของพืชและสัตว์ในระบบ ศึกษากรณี
ตัวอย่างของการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ

AGSC3401

หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Raw Materials and Products Analysis
องค์ประกอบทางชีวเคมีโภชนาการ องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์วัตถุดิบ
ทางการเกษตร สมบัติและปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด เยื่อใย เถ้าถ่าน วิตามิน แอนติ
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ออกซิแดนซ์ และการปนเปื้อนสารพิษหรือกาจัดศัตรูพืช ตกค้าง การวิเคราะห์ พืช และสั ตว์
ดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบทางการเกษตร
AGSC3402

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Bio-Technology
ความหมายและหลักการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การจัดเรียงตัวของ
จีโนมพืชและสัตว์ โครงสร้างของยีนและการดัดแปลงยีน การสืบค้นข้อมูล ชีวสารสนเทศ
สาหรับการวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอและยีน พีซีอาร์ เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส เทคนิคการสร้างและ
ดัดแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์ การประยุกต์ใช้เครื่องหมาย ดีเอ็นเอ การสร้างแอนตีบอดี
จากพืชและสัตว์ ยีนบาบัดและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จีโนม ทรานสคริปโตม และโปร
ตีโ อม เทคนิ คที่เ กี่ย วข้องกั บเทคโนโลยีชีว ภาพทาง การเกษตรเพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ การ
ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

AGSC3403

การจัดการดินและน้าทางการเกษตร 3

(

2

-3

-4

)

Land and Water Use in Agriculture Management
ความสาคัญของทรัพยากรดินและน้า ชนิดของดิน โครงสร้างดิน อินทรียวัตถุในดิน
การสารวจและจาแนกดิน สิ่งมีชีวิตในดิน น้าในดิน แหล่งน้าทางการเกษตร ชั้นของดินในพื้นที่
การเกษตรของประเทศไทย ธาตุอาหารพืช ดินเสื่อม ดินเปรี้ ยว ดินกรด ดินเค็ม การพังทลาย
ของชั้นดินและการจัดการ การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่เกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การอนุรักษ์ดิน
และน้า
AGSC3404

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Propagation and Breeding Technology

3(2-3-4)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสรีรวิทยาที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช หลักการผลิตพืชภายใต้
สภาวะควบคุม การควบคุมขนาดและรูปทรงของต้นพืช การบังคับ การออกดอกและติดผล
การดูแลรักษา
AGSC3405

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-3-4)
Integrated Pest Management
ประเภทและการจาแนกศัต รู พื ช เช่ น โรค แมลงและวัช พื ช แนวทางการควบคุ ม
รูป แบบการปูองกัน กาจัดศัตรูพืช สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช การควบคุมโดยชีว วิธีโ ดย
จุ ลิ น ทรี ย์ ส มุ น ไพรต่ า งๆ การจั ด การศั ต รู พื ช ของพื ช เศรษฐกิ จ การระบาดของศั ต รู พื ช

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15

สถานการณ์โรคและแมลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการจัดการ
ศัตรูพืช แนวทางการจัดการต่อมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและการจัดการศัตรูพืชเพื่อความ
ปลอดภัย นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ผลกระทบจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แนวทางใน การปฏิบัติของ
ภาคเกษตรกรรมและผู้บริโภค
AGSC3406

วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Pre and Post Harvest Technology
การดูแลจัดการผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว การห่อผล การให้น้าและปุ๋ยก่อนเก็บเกี่ยวการ
จัดการศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของผลผลิตทางการเกษตรก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการควบคุม การประเมินการสูญเสีย การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์
และหีบห่อ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การกระจายสินค้าและการขนส่ง

AGSC3407

การผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
Economic Crops Production and Management
หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชเพื่อสุนทรียภาพและพันธุ์ไม้น้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช หลักการและเทคนิคด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช การดูแลรักษา การเพิ่มผลผลิต การควบคุมผลผลิตนอกฤดูกาล หลักการส่งออกผลผลิต
การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์พืชเศรษฐกิจ พืชเพื่อ
สุนทรียภาพและพันธุ์ไม้น้าในประเทศไทยและต่างประเทศ

AGSC3408

พืชสมุนไพรทางการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Herbs
ความส าคั ญและประโยชน์ข องพืช สมุน ไพร การปลู ก การขยายพันธุ์ การดูแ ล
บารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา ลักษณะและประเภทของสมุนไพร สรรพคุณทางยา
ของพืชสมุนไพรการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรทางการเกษตร

AGSC3409

โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3

(

2

-3

-4

)

Animal Nutrition and Feeding
ประโยชน์และความสาคัญของอาหารสัตว์ ระบบสรีรวิทยาของการยอยและการดูดซึม
ของสัตว ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่างๆ ความจาเป็นของสารอาหาร
และขบวนการในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์ วัตถุดิบอาหาร
สั ต ว์ วิ ธี ต รวจสอบและประเมิ นคุ ณ ค่ าอาหาร ความต้ อ งการ และการค านวณสู ต รอาหาร
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หลั กการและวิธีการใหอาหาร การจัดการควบคุม การผลิ ตอาหารสั ตวใหได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย กฏหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
AGSC3410

การจัดการสุขภาพสัตว์
3(2-3-4)
Animal Health Management
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและกาจัดโรคระบาดในสัตว์ มาตรฐาน ฟาร์มสัตว์
หลักการพยาบาลสัตว์ วิธีวินิจฉัยโรคสัตว์เบื้องต้น การปูองกัน สวัสดิภาพและการจัดการ
สุขภาพในสัตว์ โรคที่สาคัญในสัตว์ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพในสัตว์

AGSC3411

พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
3(2-3-4)
Animal Behavior and Restraint
การศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมสัตว กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ ปัจจัยที่มี
อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสั ต ว์ เช่ น ฮอรโมนและสิ่ ง แวดลอม ประโยชนของพฤติก รรมสั ต วที่
แสดงออก ความผิดปกติและวิธีแก้ไขพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งหลักทางพฤติกรรม
การเข้าหา การควบคุมและการบังคับสัตว์ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อการเลี้ยงดูและการจัดจาหน่าย
ผลผลิตที่ได้อย่างเหมาะสม

AGSC3412

การผลิตและการจัดการปศุสัตว์
3(2-3-4)
Livestock Production and Management
ความสาคัญและสภาวะการผลิตปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ ระบบ การผลิต ประเภท
และพั น ธุ์ สั ต ว์ การผสมพั นธุ์ และการปรั บปรุ งพั นธุ์ รู ปแบบและลั ก ษณะของโรงเรือ นและ
อุปกรณ์ โภชนาศาสตร์ อาหารและการจัดการให้อาหารสัตว์ การเลี้ยงดู โรคและการปองกัน
โรค การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ศาสตร์ สั ต ว์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ พื ช สมุ น ไพรส าหรั บ สั ต ว์
กฎหมาย ระเบียบ และระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์

AGSC3413

การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม
3(2-3-4)
Pet and Ornamental Fish Production and Management
ความส าคัญและสภาวะการผลิ ตสั ตว์เลี้ ยงและปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศ
ระบบการผลิต ประเภทและพันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ รูปแบบและลักษณะ
ของโรงเรือนและอุปกรณ์ โภชนาศาสตร์ อาหารและการจัดการให้อาหารสัตว์ การเลี้ยงดู โรค
และการปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์สัตว์ การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร
สาหรับสัตว์ กฎหมาย ระเบียบ และระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์

AGSC3414

การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอย่าง
Selected Animal Production and Management
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ความสาคัญและสภาวะการผลิตสัตว์เฉพาะอย่างที่สนใจ ซึ่งได้จากการคัดเลือกชนิด
สัตว์จากการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักศึกษาและผู้สอน ระบบการผลิต ประเภทและพันธุ์สัตว์
การผสมพัน ธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ รูปแบบและลั กษณะของโรงเรือนและอุปกรณ์ โภชนา
ศาสตร์ อาหารและการจัดการให้อาหารสัตว์ การเลี้ยงดู โรคและการปองกันโรค การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์สัตว์ การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรสาหรับสัตว์ กฎหมาย ระเบียบ และ
ระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์
AGSC3415

การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
3(2-3-4)
Agricultural Product Development
ความสาคัญและปัจจัยของการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร คุณภาพและการควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นระบบตั้งแต่ การค้นหา การสร้างความคิดและการคัดเลือก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบ การวิ จั ย ตลาดและพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคต่อ การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ และการประเมิ น
ความสาเร็จของโครงการ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมและสังคม

AGSC3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ
3(3-0-6)
Research Methodology in Agriculture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: APST3102 สถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การกาหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล หลักการวางแผนการทดลอง การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับการวิจัย และ
การน าโปรแกรมคอมพิว เตอร์ มาใช้ ในการวิเ คราะห์ ข้อ มูล รูปแบบ การเขี ยนรายงานและ
นาเสนอผลงาน การวิจัย

AGSC4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90 ชั่วโมง)
Preparation for Occupational Practicum in Agriculture and Entrepreneurship
จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านการเกษตรและ
การประกอบการธุรกิจการเกษตร ในด้านเจตคติ แรงจูงใจ การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ด้านภาษา คอมพิวเตอร์ ทักษะทางด้าน
การเกษตรและชีวภาพต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพด้านการเกษตรและชีวภาพ

AGSC4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
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AGSC4803

Occupational Practicum in Agriculture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การเกษตรและการประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรและการประกอบการธุรกิจการเกษตร ณ
สถานที่ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยสามารถน าความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็ นหลักฐานว่าผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90 ชั่วโมง)
Preparation for Co-operative Education in Agriculture and Entrepreneurship
จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านการเกษตรและการ
ประกอบการธุรกิจการเกษตร ในด้านเจตคติ แรงจูงใจ การรับรู้ลักษณะและโอกาสของ การ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ด้านภาษา คอมพิวเตอร์ ทักษะทางด้าน
การเกษตรการและประกอบการธุรกิจการเกษตรต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิช าชีพด้าน
การเกษตรและการประกอบการธุรกิจการเกษตร

AGSC4804

สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
6(540 ชัว่ โมง)
Co-operative Education in Agriculture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและ
การประกอบการ
ระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานการเกษตรและการประกอบการธุรกิจการเกษตร
ในสถานประกอบการขนาดต่างๆ อย่างมีระบบ โดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะ
พนั ก งานชั่ ว คราวในสถานประกอบการที่ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อโดยลั ก ษณะการท างานเต็ มเวลา
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

AGSC4901

สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(0-4-2)
Seminar in Agriculture and Entrepreneurship
การรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ การประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการศึกษาภาคสนาม การอภิปรายระดมความคิด การ
น าเสนองาน ทั ก ษะด้ า นการน าเสนองานวิ จั ย ความเป็ น ผู้ น าและกล้ า แสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการนาเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ทางการเกษตรและ
การประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
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AGSC4902

การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ
3(0-6-3)
Research in Agriculture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและ การ
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