
 
 

ประมวลรายวิชา 
1. ชื่อหลักสูตร   : วิทยาศาสตร์การเกษตร 

คณะวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รหัสรายวิชา   : กญวก ๔๘๒ ธุรกิจการเกษตร KAAG 482 Agribusiness 
จ านวนหน่วยกิต : 3 

3. ประเภทวิชา   : เอกเลือก   วิชาบังคับก่อน : ……………-…….……. 

4. การเปิดสอน   : ภาคการศึกษา ภาคปลาย    ปีการศึกษา 2561 

5. ผู้ประสานงานรายวิชา  : อาจารย์ธนากร เทีย่งน้อย 

6. ค าอธิบายรายวิชา 

บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตร ระบบย่อยของธุรกิจการเกษตร การจัดการท ารายงานการเงินของฟาร์ม ต้นทุน 

ของการลงทุนธุรกิจการเกษตร และสินเช่ือการเกษตร การจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
7.วัตถุประสงค์รายวิชา 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางด้านธุรกิจการเกษตร อันได้แก่ แนวคิดระบบธุรกิจเกษตร ธุรกิจ

การเกษตรด้านต่าง ๆ ลักษณะของธุรกิจการเกษตรสาขาต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.เค้าโครงรายวิชา 

สัปดาห ์ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 

1 15 ม.ค. 62 บทน า : แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร TT 

2 22 ม.ค. 62 ลักษณะและประเภทของธุรกิจเกษตร 
ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร  
ธุรกิจการผลิตสินค้าเกษตร 

TT 

3 29 ม.ค. 62 ลักษณะและประเภทของธุรกิจเกษตร 
ธุรกิจการจดัหาสินค้าเกษตร 
ธุรกิจการแปรรูปและการเก็บรักษาสินค้าเกษตร 

TT,PT 

4 5 ก.พ. 62 ลกัษณะและประเภทของธุรกิจเกษตร 
ธุรกิจการจดัจ าหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศ 

TT 

5 12 ก.พ. 62 ลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย 

-พืชไร่นา พืชสวน ปศุสัตว์ สัตว์น  า 

TT 

6 26 ก.พ.62 ธุรกิจเกษตรด้านปศสุัตว ์ ST 

7 5 มี.ค. 62 การบัญชแีละเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร SB 

8 11-15 มี.ค.62 สอบกลางภาค 

9 19 มี.ค.62 ธุรกิจไมด้อกไม้ประดับ PTy 

10 26 มี.ค. 62 การจัดการองค์กรธุรกิจ PC 

11 2 เม.ย. 62 การตลาดธุรกิจเกษตร TT 

12 9 เม.ย. 62 ธุรกิจเกษตรในชุมชน TT 

13 23 เม.ย. 62 ระบบโลจิสติกของธุรกิจเกษตร AS 

14 30 เม.ย. 62 ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร CS 

15 7 พ.ค.62 การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงานของนักศึกษา TT  

16 13-24 พ.ค. 62 สอบปลายภาค 

9. อาจารย์ผู้สอน   1. อ.ธนากร เที่ยงน้อย (TT) Email : thiengnoi@hotmail.com 

2. อ.ดร.นายสตัวแพทย์สราวุฒิ ทักษิโณรส (ST) 

3. อ.ดร.ปรัชญา เตวิยะ (PTy) 

4. อ.ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา (AS) 

5. อ.สุริยา บุตรพันธ ์(SB) 

6. อ.ดร.เฉลมิพล ศรีทอง (CS) 

7. อ.ดร.เปล่งสุรีย์ เทีย่งน้อย (PT) 

8. อ.ภวินท์ธนา เจริญบุญ (PC) 

 



 

10. สัดส่วนคะแนนในการประเมินผล 

 1. การสอบกลางภาค     30% 
 2. การสอบปลายภาค  35% 
 3. แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย รายงาน  15% 
 4. การน าเสนอรายงาน  15% 
 5. การเข้าชั นเรียน   5% 
   รวม     100% 
 
11. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาเขตกาญจนบุร ี

12. เอกสารอ้างอิง 

กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง.  2549.  มนุษย์ ชุมชน กับ เศรษฐกิจ.  สุเทพการพิมพ์.  กรุงเทพฯ.  165น. 
จิตร ภูมิศักดิ์. 2550.  โฉมหน้าศักดินาไทย.  ศรีปัญญา.  กรุงเทพฯ.  240น. 
ฉัตรทิพย์ นาถสภุา และคณะ.  2541.  ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกจิชุมชนชาวนา.  อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชช่ิง,กรุงเทพฯ.  

312น. 

ฉัตรทิพย์ นาถสภุา.  2544.  จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎสีองระบบ.  สถาบันราชภัฏสุรินทร์, สรุินทร์.  139น.   
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.  2552.  เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไป 

เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยท่ี1-7 ฉบับปรับปรุงครั งท่ี 1.  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช.  นนทบุรี.  487
น. 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.  2552.  เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไป 
เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยท่ี8-15 ฉบับปรับปรุงครั งท่ี 1.  ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  นนทบุรี.  600
น. 

สุนัย จุลพงศธร.  2550.  ฉีกหน้ากากเศรษฐกิจ(โรงสี)ชุมชน.  ส านกัพิมพ์ศยาม, กรุงเทพฯ.  368น. 
 

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในวิชา เช่น 

-กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th  
-กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th 
-กรมส่งเสริมสหกรณ ์www.cpd.go.th 
-ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th 
-วารสารเคหะการเกษตร www.kehakaset.com 
-นิตยสารมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน www.matichon.co.th/techno 
 
 

http://www.doa.go.th/
http://www.doae.go.th/
http://www.oae.go.th/
http://www.kehakaset.com/

