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หมูวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

(AGBE) 

 หมูวิชาสารสนเทศและธุรกิจเกษตรซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา

ออกเปนดังน้ี  

1. การสงเสริมการเกษตร     ( AGBE-1--) 

2. สารสนเทศและการผลิตสื่อ     ( AGBE-2--) 

3. ธุรกิจเกษตร       ( AGBE-3--) 

4. การจัดการ       (AGBE-4--) 

5. วิสาหกิจการเกษตร      (AGBE-5--) 

6. การทองเที่ยวเชิงเกษตร     (AGBE-6--) 

7.                      (AGBE-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา   (AGBE-8--) 

9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศึกษาพิเศษ   ( AGBE-9--) 
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หมูวิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

(AGBE) 

 

 

 

 

 

 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

AGBE1101  หลักการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

AGBE2101  เทคนิคการถายทอด 3(2-3-4) 

AGBE2501 HOME2401 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไมใชอาหาร 3(2-3-4) 

AGBE3102 AGBE2102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 

AGBE3301  ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

AGBE3304  ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ 2(2-0-4) 

AGBE3501  วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 2(2-0-4) 

AGBE3601  การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-3-4) 

AGBE3602 AGBE2602 อุตินิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

AGBE3901 AGBE3102 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

AGBE4101 

 การวางแผนและการประเมินโครงการทาง

การเกษตร 3(3-0-6) 

AGBE4801 

 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริม

และธุรกิจเกษตร 2(90) 

AGBE4802 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและ

ธุรกิจเกษตร 5(350) 

AGBE4805  สหกิจศึกษา 8(600) 

AGBE4901  สัมมนาทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(0-2-1) 

AGBE4903  ปญหาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 3(0-6-3) 

AGBE4904  หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 1(1-0-3) 
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รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา    วยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGBE1101 หลักการสงเสริมการเกษตร                         3 (3-0-6)  

  Principles of Agricultural Extension 

หลกัการและวิธสีงเสริมการเกษตร นโยบายของการสงเสริมการเกษตรการวางแผน 

การดําเนินงานและการประเมินผล หลักการทางจิตวิทยาที่ประยุกตใชในงานสงเสริม

การเกษตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในชุมชนเกษตรและองคกร ปญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตร กรณีศึกษาการสงเสริม

การเกษตรในตางประเทศ  

 

AGBE2101 เทคนิคการถายทอด                  3(2-3-4)  

  Extension Techniques 

ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเกษตรและ

ธุรกิจเกษตร การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยี จิตวิทยา วิธีการ และศิลปะ การถายทอด การ

พัฒนาบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ ปฏิบัติตามเน้ือหาขางตน  

 

AGBE2501 ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไมใชอาหาร                3(2-3-4)  

  Non Food Agricultural Products  

การจําแนกชนิดของผลิตผลการเกษตรที่ไมใชอาหาร เชน ผลิตภัณฑจากการปลูก 

ปาไม เพื่อการเลี้ยงคร่ังและไหม การนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ สาํหรับครัวเรือนและ

อุตสาหกรรม เชน เคร่ืองประดับ ของใชในครัวเรือน ของใชในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑของที่

ระลึก การพัฒนารูปแบบของผลิตผลที่เกิดขึ้น และมาตรฐานดานคุณภาพและการตัดสิน และ

การบริหารจัดการธุรกิจ  ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน 
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รหัสวิชา        ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน                3(3-0-6)  

  Agriculture for Community Development 

ความหมาย ความสําคัญ และนโยบายการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน หลกัและวิธกีาร

พัฒนาการเกษตร  ความสําคัญของการพัฒนาการเกษตร  ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการพัฒนาการ

เกษตร  ความสําคัญของการเกษตรตอเศรษฐกิจและงานอาชีพการเกษตรของประเทศไทย 

โครงการพัฒนาการเกษตรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป ญหาการเกษตรและแนว

ทางการแกปญหา  

 

AGBE3301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร                 3(3-0-6)  

  Agro – industry Business 

ประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร การประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตร 

บทบาทและนโยบายของรัฐ การวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ การลงทุน การ

จัดหาทุน การตลาด การกําหนดราคา การขนสง กฎหมาย การดําเนินธุรกรรมดานธุรกิจ

อุตสาหกรรมการเกษตร  

 

AGBE3304 ธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ              2(2-0-4)  

  International Agricultural Business Practices 

บทบาทและมูลเหตุจูงใจในการทําธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ ระบบและนโยบาย

ธุรกิจการขายของประเทศ การบริหารธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ เชน การผลิต การตลาด 

การเงิน และการวางแผนวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในการจัดการธรุกจิ  

 

AGBE3501 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม             2(2-0-4)

  Small and Medium Enterprises 

ความเปนมา บทบาท และความสําคัญ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรูปแบบ 

ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันการเงิน 

และแหลงทุนที่เกี่ยวของ 
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รหัสวิชา        ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGBE3601 การบริการในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร               3(2-3-4)

  Agro-tourism Site Service 

ประเภท  รูปแบบ  และหลักการการใหบริการในแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตร การ 

ประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และพฤติกรรมนักทองเที่ยวกับการจัดบริการใน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ วิธีการและเทคนิคการนํา

ชม  การสื่อความหมาย  และการจัดนันทนาการ  และการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในแหล 

งทองเที่ยวเชิงเกษตร  หลักการและแนวทางการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเป นของที่ระลึก

และของฝาก  

 

AGBE3602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเท่ียวเชิงเกษตร               3(3-0-6)  

   Meteorology for Agro-tourism 

ความรูพื้นฐานดานอุตุนิยมวิทยา ปจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกษตรชนิดและ

การใชเคร่ืองมือตรวจอากาศ การวิเคราะหและการประยุกตขอมูลภูมิอากาศเพื่อการวางแผน

ทองเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการใหเหมาะสมกับระบบนิเวศน  

 

AGBE3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร              3(3-0-6)  

  Statistic and Research Methodology in Agri-extension and Business 

ความสําคัญ  ขอบเขต และประเภทของงานวิจัย ปญหาในงานสงเสริมและธุรกิจ

เกษตร ที่มาของปญหา ขั้นตอนการวิจัย วิธีการวิจัยแบบตางๆ การเลือกใชสถิติในการวาง

แผนการทดลอง วิธกีารใชสถิติในการวิเคราะห แนวทางการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย  

 

AGBE4101 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร           3(3-0-6)  

  Project Planning and Evaluation 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผนการ

จัดทําโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการหลักการเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการประเมินโครงการ รูปแบบของการประเมินโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร  
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รหัสวิชา        ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGBE4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร                 2(90)  

  Preparation for Professional Experience for Agri-extension 

จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานสงเสริมและ

ธุรกิจเกษตร ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรู   ทักษะดานภาษาคอมพิวเตอร ทักษะทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร

ตาง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ

ตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

 

AGBE4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร                  5(350)  

  Field Experience for Agri-extension and Business 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  

   :  AGLS 2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

:  AGBE 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

การฝกประสบการณวิชาชีพดานการสงเสริมและธุรกิจเกษตร ณ สถานที่  ซึ่ง

มหาวิทยาลัยกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีการเสนอผลงาน

และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 

AGBE4805 สหกิจศึกษา                       8(600)  

  Co-operative Education 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

: AGLS2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

   : ANBE4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

ระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบโดยเรียนใน

สถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถาน

ประกอบการที่ใหความรวมมือ โดยลักษณะการทํางาน เต็มเวลา (Full  time)  ระยะเวลาไม 

นอยกวา 600 ชั่วโมง  และมีคาตอบแทนตามสมควร โดยมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผู

เขารวมโครงการ  
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รหัสวิชา        ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGBE4901 สัมมนาทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร                 1(0-2-1)  

  Seminar in Agri-extension and Business 

ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูลแบบตางๆ ลักษณะเอกสารทางวิชาการดานการสงเสริมและ

ธุรกิจเกษตร หรือปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิตทางการเกษตรวิสาหกิจการเกษตร และ

ธรุกจิการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการตีความ การรวบรวม ขอมลู และเสนอรายงานเปนราย

บุคคล  

 

AGBE4903 ปญหาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร                3(0-6-3)  

  Special Problems in Agri-extension and Business 

   คนควา ทดลองและวิจัยงานทางดานการสงเสริมและธุรกิจเกษตร หรือ ปญหาที่เกี่ยว 

ของกับธุรกิจการผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจการเกษตร และธุรกิจการทองเทีย่วเชงิเกษตร 

โดยรวบรวมและอภปิรายผล สรุปผลและเสนอเปนรายงาน  

 

AGBE4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางสงเสริมและธุรกิจเกษตร              1(1-0-3) 

  Selected Topics in Agri-extension and Business  

การศึกษากรณีศึกษา หัวขอหรือเร่ืองตางๆ ที่นาสนใจทางดานสงเสริมและธุรกิจ

เกษตร  
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