หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุก ตใ ชความรูและทัก ษะดานการสื่อสาร ทัก ษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลัก การ
ของงานอาชี พที่สั มพั น ธเ กี่ยวของกับการพัฒ นาวิช าชีพ ดา นธุร กิจ เกษตรและสหกรณ ใหทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีค วามเขาใจในหลัก การและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานธุร กิจ เกษตรและ
สหกรณ
4. เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการตัดสินใจและแกไขปญหา แสวงหาความรู
ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใ ชในการพัฒ นาอาชีพดานธุรกิจเกษตรและ
สหกรณใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านบริ ห ารจั ด การทางด า นด า นธุ ร กิ จ เกษตรและสหกรณ ระดั บ เทคนิ ค
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานธุรกิจเกษตรและสหกรณในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีค วามคิด ริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัต ยสุจ ริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด มีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การรูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย

1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความซื่อสัต ยสุจ ริต เสียสละ
กตัญูกตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี การมี
มนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ดา นทั ก ษะทางปญ ญา ได แก ความรูใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิด ริเ ริ่ ม
สรางสรรค ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนตน

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลัก การและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรูทักษะประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนิน งาน จัด การและพัฒ นางานอาชีพตามหลัก การและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ประยุกตใชหลักการและกระบวนการดานธุรกิจเกษตรและสหกรณในงานอาชีพ

สาขางานธุรกิจเกษตร
3.4 วางแผน/เตรียมการ จัดการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3.5 ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานธุรกิจเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
3.6 เลื อก/ใช /ประยุก ต ใช ปจ จั ยและเทคนิค วิ ธีก ารดําเนิน งานธุร กิจ เกษตรตามหลั ก การและ
กระบวนการ
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สาขางานสหกรณ
3.4 วางแผน/เตรียมการ จัดการงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
3.5 ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานสหกรณ ตามหลักการและ
กระบวนการ
3.6 เลื อ ก/ใช /ประยุ ก ต ใ ช ป จ จั ย และเทคนิ ค วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานสหกรณ ต ามหลั ก การและ
กระบวนการ
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โครงสราง
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ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ รวมไมนอยกวา
83 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

(15
(21
(ไมนอยกวา 12
(4
(4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทาที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0002
3500-0003
3500-0005

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
ชางเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตรเบื้องตน
การเปนผูประกอบการเกษตร

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัว และดําเนิน ชีวิต ในสังคมสมัยใหม เห็นคุณ คาของตนและการพัฒ นาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการมีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มนุ ษ ยสัมพั น ธ รวมถึง ความรับ ผิ ด ชอบตอ ตนเองและสั งคมในสัด สว น
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104
3000-1105
3000*1101 ถึง

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202
3000-1203
3000-1204
3000-1205
3000-1206
3000-1207
3000-1208
3000-1212
3000-1217
3000-1219
3000-1220
3000*1201 ถึง

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1305
3000-1311
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315
3000-1317
3000*1301 ถึง

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่องานเกษตรและประมง
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
การวิจัยเบื้องตน
3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1401
3000-1404
3000-1405
3000-1408
3000-1409
3000*1401 ถึง

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
คณิตศาสตรเกษตรกรรม
สถิติและการวางแผนการทดลอง
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1501
3000-1502
3000-1503
3000-1504
3000-1505
3000*1501 ถึง

ชื่อวิชา
ชีวิตกับสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิฐานถิ่นไทย
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน
การคิดอยางเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3500-0102
3500-1002
3509-1001

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การจัดการธุรกิจเกษตร
สถิติและการวิจัยเบื้องตน
หลักเศรษฐศาสตร

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3509-2001
3509-2002
3509-2003
3509-2004
3509-2005
3509-2006
3509-2007

ชื่อวิชา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
หลักการสหกรณ
การตลาดเกษตร
การจัดการฟารม
การบัญชีธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
การจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
3-0-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนดในกรณีที่ตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานธุรกิจเกษตร
รหัสวิชา
3509-2101
3509-2102

ชื่อวิชา
ผลิตผลและผลิตภัณฑการเกษตร
นโยบายการเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

รหัสวิชา
3509-2103
3509-2104
3509-2105
3509-2106
3509-2107
3509-2108
3509-2109
3509-2110
3509*2101 ถึง

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการปฏิบัติงานสํานักงาน
การลงทุนทางการเกษตร
การบริหารงานบุคคล
การขายและการสงเสริมการขาย
บัญชีฟารม
การภาษีอากรและการประกันภัย
การจัดการโลจิสติกสเบื้องตน
ธุรกิจโรงสีขาวและการคาขาว
3509*2199 รายวิชาดานธุรกิจเกษตรตามความชํานาญเฉพาะดาน
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-4-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
*-*-*

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานธุรกิจเกษตร
รหัสวิชา
3509-5101
3509-5102
3509-5103
3509-5104
3509-51XX

ชื่อวิชา
งานธุรกิจเกษตร 1
งานธุรกิจเกษตร 2
งานธุรกิจเกษตร 3
งานธุรกิจเกษตร 4
งานธุรกิจเกษตร…

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานสหกรณ
รหัสวิชา
3509-2201
3509-2202
3509-2203
3509-2204
3509-2205
3509-2206
3509-2207
3509*2208 ถึง

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรสหกรณ
การจัดตั้งและวิธีการสหกรณ
สหกรณศึกษา
การจัดการธุรกิจสหกรณ
กฎหมายสหกรณ
การจัดและดําเนินงานสถาบันการเกษตร
การบัญชีสหกรณ
3509*2299 รายวิชาดานสหกรณตามความชํานาญเฉพาะดาน
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3
*-*-*

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานสหกรณ
รหัสวิชา
3509-5201
3509-5202
3509-5203
3509-5204
3509-52XX

ชื่อวิชา
งานสหกรณ 1
งานสหกรณ 2
งานสหกรณ 3
งานสหกรณ 4
งานสหกรณ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชา เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝกอาชี พ การวัด และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานให สอดคลองกับ
สมรรถนะรายวิ ช า ทั้ ง นี้ โดยให ส อดคล อ งกั บ สมรรถนะวิ ช าชี พ สาขางาน และใช เ วลาฝ ก ใน
สถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3509-8001 หรือรายวิชา 3509-8002 และ 3509-8003
รหัสวิชา
3509-8001
3509-8002
3509-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3509-8501 หรือรายวิชา 3509-8502 และ 3509-8503
รหัสวิชา
3509-8501
3509-8502
3509-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ1
โครงการ2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รายวิชาภาษาตางประเทศที่เสนอแนะเพิ่มเติม
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การสนทนาภาษาญี่ปนุ สําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

รหัสวิชา
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004
3000*2001 ถึง

ชื่อวิชา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

74

คำอธิบำยรำยวิชำ
สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
(Agribusiness and Cooperative Program)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

75

คำอธิบำยรำยวิชำ
สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
3509-2001
3509-2002
3509-2003
3509-2004
3509-2005
3509-2006
3509-2007

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ
หลักการสหกรณ์
การตลาดเกษตร
การจัดการฟาร์ม
การบัญชีธุรกิจ
กฎหมายธุ รกิจ
การจัดทาและประเมินโครงการธุ รกิจเกษตร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คำอธิบำยรำยวิชำ
สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเฉพำะ
3509-2001

กำรประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่องำนอำชีพ

2-2-3

(Computer Application for Work)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ ในงานอาชีพ
2. สามารถวิ เคราะห์ วางแผน เลื อ กและประยุ ก ต์ ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ในการประยุ ก ต์ใช้ค อมพิ วเตอร์ เพื่ อ พัฒ นางานอาชี พ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่าง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สร้างงานพิมพ์/งานคานวณ/งานฐานข้อมูล/งานนาเสนอ และหรื องานอื่น ๆ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ โปรแกรมส าเร็ จรู ป ที่ นิยมใช้ในงานอาชี พ หลักการทางานโดยทั่วไปของ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ในงานอาชี พ ต่ าง ๆ (โปรแกรมส าหรับงานพิ มพ์ งาน
คานวณ งานฐานข้อมูล งานนาเสนอ และหรื อโปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา) และการ
สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3509-2002

หลักกำรสหกรณ์

3-0-3

(Principles of Cooperatives)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการสหกรณ์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินงานและแก้ไขปัญหาตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการนาหลักสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยันและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสหกรณ์
2. วางแผนการดาเนินงานและบริ หารงานโดยประยุกต์ใช้หลักและวิธีการสหกรณ์
3. วางแผนการดาเนิ นธุ รกิ จสหกรณ์ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ลักษณะและความสาคัญของการสหกรณ์ ประวัติการสหกรณ์ ลัทธิ สหกรณ์
ตามแนวความคิ ดของนักสหกรณ์ หลักและวิธีการสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ การบริ หารงานและการจัดการ
สหกรณ์ หลักเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิ จของสหกรณ์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดาเนิ นงานธุ รกิ จ
สหกรณ์ ข้อจากัดต่าง ๆ ของสหกรณ์และแนวทางแก้ไข

3509-2003

กำรตลำดเกษตร

2-2-3

(Agricultural Marketing)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินงานและแก้ไขปัญหาตามหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการตลาดเกษตรในงานอาชี พ ด้วย
ความซื่ อสัตย์ มีมนุษย์สมั พันธ์ รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
จัดทาแผนดาเนินงานด้านการตลาดโดยประยุกต์ใช้หลักการตลาดเกษตร
วางแผนดาเนินงานด้านการตลาดโดยประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาด
วิเคราะห์ วิจยั การตลาดเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการตลาดเกษตร อุปสงค์และอุปทานสิ นค้าเกษตร หน้าที่และ
ระบบการตลาดเกษตร ต้นทุนและส่ วนเหลื่อมการตลาด โครงสร้างการดาเนินงานและวิถีการตลาดเกษตร คนกลาง
สถาบันและองค์การทางการตลาดเกษตร การกระจายสิ นค้า โลจิสติกส์เบื้องต้น แนวคิดการตลาด ส่ วนประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และการวิจยั ตลาด กระบวนการการตลาด กลยุทธ์การตลาด แผนการตลาด การควบคุม
ทางการตลาด การจัดการการตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ ปัญหาการตลาดเกษตรและแนวทางการแก้ไข

3509-2004

กำรจัดกำรฟำร์ ม

2-2-3

(Farm Management)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการฟาร์มเบื้องต้น
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการจัดการฟาร์ มในงานอาชี พ ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ รอบคอบ ขยัน ประหยัด มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการฟาร์ม
วางแผนการทาฟาร์มและจัดการฟาร์มตามหลักเศรษฐศาสตร์
จัดทางบประมาณฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกข้อมูลฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วัดผลสาเร็ จของฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ ความสาคัญ ของการจัด การฟาร์ ม หลักและทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ที่ใช้ในการ
จัดการฟาร์ม (หลักว่าด้วยผลได้ลดน้อยถอยลง กฎว่าด้วยค่าเสี ยโอกาส หลักว่าด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกัน
ระยะเวลาการตัดสิ นใจในการลงทุนที่ เหมาะสม ฯลฯ) การจัดรู ปแบบและการดาเนิ นงานฟาร์ ม การวิเคราะห์และ
วางแผนการทาฟาร์ ม การวางแผนและการจัดทางบประมาณฟาร์ ม การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านการเงินและ
การคลัง การบันทึ กข้อมูลฟาร์ ม การวัดผลสาเร็ จของฟาร์ ม การจัดการฟาร์ มปลูกพื ช เลี้ ยงสัตว์และสัตว์น้ า การ
ตัดสิ นใจและการดาเนินงานฟาร์มภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3509-2005

กำรบัญชีธุรกิจ

1-4-3

(Business Accounting)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีธุรกิจ การปรับปรุ งบัญชีและการจัดทางบการเงิน
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดทาบัญชีธุรกิจและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการใช้หลักการและกระบวนการบัญชี ธุรกิจในงานอาชี พ ด้วยความซื่ อสัตย์
รอบคอบ รับผิดชอบ ขยัน ประหยัด และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาบัญชีธุรกิจและงบการเงิน
จาแนกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนโดยประยุกต์ใช้หลักการบัญชี
บันทึกบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
จัดทางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ วัตถุประสงค์และความสาคัญของบัญชี ธุรกิ จ การจาแนกรายการสิ นทรั พ ย์
หนี้ สินและทุ น หลักและวิธีการบันทึ กบัญชี ในสมุดบันทึ กรายการขั้นต้นและสมุดบันทึ กรายการขั้นปลาย การ
จัดทางบทดลอง กระดาษทาการ การปรับปรุ งบัญชีเมื่อสิ้ นงวด การปิ ดบัญชี และการจัดทางบการเงิน

3509-2006

กฎหมำยธุรกิจ

3-0-3

(Business Law)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และดาเนินธุรกิจอย่างมีระบบตามกฎหมาย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการประกอบอาชี พธุ รกิ จภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ ด้วยความซื่ อสัตย์
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั และมีคุณธรรมจริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและการนาไปใช้
เขียนสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเกษตร
วินิจฉัยกรณี ศึกษาด้านธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับ
ประยุกต์ใช้กฎหมายและข้อบังคับในการดาเนินงานธุรกิจเกษตร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุ ร กิ จ (ซื้ อ ขาย เช่ าทรั พ ย์ กู้ยืม ค้ าประกัน จานอง จานา) กฎหมายเกี่ ยวกับ การจัด องค์กรธุ ร กิ จของห้าง
หุน้ ส่ วน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัดและกิจการร่ วมค้าลักษณะต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน
กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ การควบคุ ม ธุ ร กิ จ (กฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสั ม พัน ธ์
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม)

3509-2007

กำรจัดทำและประเมินโครงกำรธุรกิจเกษตร

2-2-3

(Agribusiness Project Development and Management)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดทาและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดทาโครงการธุ รกิ จเกษตร ติ ดตามประเมินผล และปรั บปรุ งแก้ไขตาม
หลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ ดีในการจัดทาและประเมินโครงการธุ รกิจ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัด อดทน ซื่ อสัตย์ มีมนุษย์สมั พันธ์ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร
วางแผนจัดทาโครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ดาเนินโครงการธุรกิจเกษตรตามแผนงาน
ประเมินโครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ ลักษณะของโครงการธุ รกิจเกษตร ข้อพิจารณาในการจัดทาโครงการ ขั้นตอน
การจัดทาโครงการ แผนการปฏิบตั ิงานตามโครงการ การดาเนิ นงานตามโครงการ การติดตามประเมินผลและการ
ปรับปรุ งแก้ไขการจัดทาโครงการธุรกิจเกษตร
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คำอธิบำยรำยวิชำ
สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
 สำขำงำนธุรกิจเกษตร
3509-2101
3509-2102
3509-2103
3509-2104
3509-2105
3509-2106
3509-2107
3509-2108
3509-2109
3509-2110

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร
นโยบายการเกษตร
เทคโนโลยีการปฏิบตั ิงานสานักงาน
การลงทุนทางการเกษตร
การบริ หารงานบุคคล
การขายและการส่ งเสริ มการขาย
บัญชีฟาร์ม
การภาษีอากรและการประกันภัย
การจัดการโลจิสต์ติกเบื้องต้น
ธุ รกิจโรงสี ขา้ วและการค้าข้าว

2-2-3
3-0-3
1-4-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3

3509-51...

งานธุ รกิจเกษตร ..

*-*-*

 สำขำงำนสหกรณ์
3509-2201
3509-2202
3509-2203
3509-2204
3509-2205
3509-2206
3509-2207

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การจัดตั้งและวิธีการสหกรณ์
สหกรณ์ศึกษา
การจัดการธุ รกิจสหกรณ์
กฎหมายสหกรณ์
การจัดและดาเนินงานสถาบันการเกษตร
การบัญชีสหกรณ์

3-0-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
1-4-3

3509-52...

งานสหกรณ์ ..

*-*-*
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คำอธิบำยรำยวิชำ
สำขำวิชำธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
 สำขำงำนธุรกิจเกษตร
3509-2101

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ กำรเกษตร

2-2-3

(Agricultural Product)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร
2. สามารถวิ เคราะห์ วางแผนการเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรตามหลัก การและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติ และมี กิจนิ สัยที่ ดีในการศึ กษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตผลและผลิ ตภัณ ฑ์เกษตรเพื่ อนาไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ รอบคอบ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร
จัดชั้นผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรตามมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
วางแผนการเพิ่มมูลค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
วินิจฉัยกรณี ปัญหาราคาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความสาคัญของผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร การจัดชั้นมาตรฐานสิ นค้า
เกษตร กฎหมาย ระเบี ยบ พระราชบัญญัติ และวิธีปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวข้องกับมาตรฐานสิ นค้าเกษตร ทฤษฎีการกาหนด
ราคา การเพิ่มมูลค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร นโยบายการแก้ปัญหาราคาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร
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3509-2102

นโยบำยกำรเกษตร

3-0-3

(Agricultural Policy)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและนโยบายการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. สามารถวิ เคราะห์ วางแผนด าเนิ น งานด้า นการเกษตรอย่า งมี ร ะบบ สอดคล้อ งกับ นโยบายการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ การพัฒนาการเกษตรเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพด้วยความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
วางแผนดาเนินธุรกิจเกษตรตามนโยบายพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
วางแผนดาเนินธุรกิจเกษตรตามข้อตกลงความร่ วมมือกับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
เลือกแนวทางในการพัฒนาการเกษตรโดยประยุกต์ใช้นโยบาย มาตรการและข้อตกลงความร่ วมมือ
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการเกษตรตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพปั ญหาการเกษตรของประเทศไทย นโยบายการเกษตรและมาตรการการแก้ไขปั ญหา
การเกษตรของประเทศไทย การพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ความร่ วมมือด้าน
การเกษตรและการค้ากับประเทศกลุ่มอาเชี ยน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การสัง่ สิ นค้าเข้าและการส่ งสิ นค้าออก และ
การรวมกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ

3509-2103

เทคโนโลยีกำรปฏิบัติงำนสำนักงำน

1-4-3

(Offiice Operation Technology)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้อุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
2. สามารถวางแผน เลื อ ก ใช้ แ ละบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องใช้ ส านั ก งานตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ ด้วย
ความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวหลักการและกระบวนการเลือก ใช้และบารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
เลือก ใช้งานอุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงานตามหลักการและลักษณะงาน
บารุ งรักษาอุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงานตามหลักการและกระบวนการ
จัดเก็บเอกสารในสานักงานตามระบบงาน
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ
ค้นคืนเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การเลือก ใช้อุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงานที่ ทนั สมัย การบารุ งรักษาอุปกรณ์
และเครื่ อ งใช้ส านัก งาน การผลิ ต เอกสาร การจัด ระบบเอกสารในส านัก งาน การบัน ทึ ก และรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน การติดต่อสื่ อสารธุรกิจ การจัดเก็บและค้นคืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

3509-2104

กำรลงทุนทำงกำรเกษตร

2-2-3

(Agriculture Investment)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการลงทุนทางการเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจัดการลงทุนทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการสิ นเชื่ อการเกษตรเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพ ด้วยความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั และมีคุณธรรมจริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการลงทุนทางการเกษตร
วางแผนรับการส่ งเสริ มทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
เขียนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ประเมินการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักการ
วิเคราะห์ ค วามเสี่ ย ง ปั ญ หาและแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาการลงทุ น ทางการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ ความสาคัญของการลงทุนทางการเกษตร นโยบายและการส่ งเสริ มการลงทุน
ทางการเกษตร การเขียนแผนธุ รกิ จเกษตร สิ นเชื่ อและแหล่งสิ นเชื่ อในการลงทุน การคานวณอัตราผลตอบแทน
การลงทุ น การประเมิ นการลงทุ น การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การพยากรณ์ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขในการลงทุนทางการเกษตร
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3509-2105

กำรบริหำรงำนบุคคล

2-2-3

(Personnel Administration)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริ หารงานบุคคล
2. สามารถวิ เคราะห์ วางแผน ด าเนิ น งานและแก้ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลัก การและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการบริ หารงานบุคคลในงานอาชีพ ด้วยความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริ หารงานบุคคล
วางแผนการสรรหาและจัดบุคคลเข้าทางานตามหลักการ
วางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักการ
กาหนดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจบุคคลตามหลักการ
ประเมินผลการบริ หารงานบุคคลตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของการบริ หารงานบุคคล หลักและการบริ หารงาน
บุคคล การสรรหาบุคคลเข้าทางาน การจัดคนให้เข้ากับงาน การจัดการเงินเดื อนและค่าจ้าง การฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคคล การจูงใจและการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน แรงงานสัมพันธ์และ
การประกันสังคม

3509-2106

กำรขำยและกำรส่ งเสริมกำรขำย

2-2-3

(Sale and Sales Promotion)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการขายและการส่ งเสริ มการขาย
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจัดการขายและส่ งเสริ มการขายตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในงานขายและส่ งเสริ มการขายด้วยความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
อดทน มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความคิดสร้างสรรค์

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขายและส่ งเสริ มการขาย
2. เขียนแผนการขายตามหลักการและกระบวนการ
3. เขียนแผนงานส่ งเสริ มการขายตามหลักการและกระบวนการ
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4. จัดทาสื่ อโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการขายตามหลักการและกระบวนการ
5. ดาเนินการขายและส่ งเสริ มการขายตามแผนงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความสาคัญของการขายและการส่ งเสริ มการขาย หลักและวิธีการดาเนิ นการ
ขาย การเขียนแผนการขาย เทคนิควิธีการขาย หลักและวิธีการส่ งเสริ มการขาย การเขียนแผนงานส่ งเสริ มการขาย
บทบาทของพนักงานขายและพนักงานส่ งเสริ มการขาย การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย การจัดทาสื่ อโฆษณา
การสารวจตลาด และการขยายตลาดสู่ อาเซี ยน

3509-2107

บัญชีฟำร์ ม

1-4-3

(Farm Accounting)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟาร์ม การปรับปรุ งบัญชีและการจัดทางบการเงิน
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดทาบัญชีฟาร์มและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ใ นการใช้ห ลัก การและกระบวนการบัญ ชี ฟ าร์ ม ในงานอาชี พ ด้ว ยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่ อสัตย์ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟาร์มและงบการเงิน
จาแนกประเภทสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนของฟาร์มตามหลักบัญชีฟาร์ม
บันทึกบัญชีฟาร์มตามหลักการ
จัดทางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
วัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์มตามหลักการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และความสาคัญของบัญชีฟาร์ม การจาแนกสิ นทรัพย์ หนี้ สินและ
ทุนของฟาร์ ม หลักและวิธีการบันทึ กบัญชี ฟาร์ มตามหลักการบัญชี งบทดลอง การปรับปรุ งบัญชี เมื่ อสิ้ นงวด
บัญชี การจัดทางบการเงิน และการวัดผลสาเร็ จการดาเนินงานฟาร์ม

3509-2108

กำรภำษีอำกรและกำรประกันภัย

2-2-3

(Taxation and Insurance)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการภาษีอากรและการประกันภัย
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัด การเกี่ ย วกับ ภาษี แ ละการประกัน ภัยในงานอาชี พ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงหน้าที่ของพลเมืองดีและความจาเป็ นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการจัด การเกี่ ย วกับ ภาษี แ ละการประกัน ภัย ในงานอาชี พ ด้ว ยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการภาษีอากรและการประกันภัย
2. คานวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
3. คานวณเบี้ยประกันตามหลักการประกันภัย

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่น ๆ
ความสาคัญและประเภทของการประกันภัย การประกันภัยธุ รกิจ สถาบันการประกันภัย และนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการประกันภัย

3509-2109

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ เบื้องต้ น

1-4-3

(Basic Logistic Management)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
2. สามารถวางแผน ดาเนินการจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ งานด้านโลจิ สติ กส์ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบและ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
วิเคราะห์กิจกรรมในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
เขียนแผนการดาเนินการจัดการโลจิสติกส์ตามหลักการและกระบวนการ
กาหนดแนวทางกระจายสิ นค้าตามหลักการและกระบวนการ
วางแผนดาเนินการจัดการคลังสิ นค้าตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ แนวคิ ด และหลักการจัด การเบื้ องต้นของโลจิ ส ติ กส์ กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ
โลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ การควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านโลจิสติกส์ การวางแผนเครื อข่ายโลจิสติกส์ หลักการ
การกระจายสิ นค้า ระบบเทคโนโลยีดา้ นการกระจายสิ นค้า บทบาทและหน้าที่ของคลังสิ นค้าแต่ละประเภท และ
กิจกรรมภายในคลังสิ นค้า
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3509-2102

ธุรกิจโรงสี และกำรค้ ำข้ ำว

1-4-3

(Rice Mill and Rice Trade Business)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้า ใจประเภทและชนิ ด ของโรงสี ข ้า ว กระบวนการสี ข ้าว วิถี ก ารตลาดของข้า ว กระบวนการค้า
ข้าวเปลือกและข้าวสารในประเทศ และการแปรรู ปข้าวสาร
2. สามารถวางแผน คานวณต้นทุ น คานวณปริ มาณข้าวเปลื อกในยุง้ ฉาง และจัดมาตรฐานข้าวเปลื อก
ข้าวสาร
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์
มีวินยั และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ประเภทและชนิ ด ของโรงสี ข ้าว กระบวนการสี ข ้าว วิถีการตลาดของข้าว
กระบวนการค้าข้าวเปลือกและข้าวสารในประเทศ และการแปรรู ปข้าวสาร
2. จาแนกประเภท ชนิดของโรงสี ขา้ วและข้าวสาร
3. จัดมาตรฐานของข้าวเปลือก ข้าวสารตามหลักการ
4. คานวณต้นทุนการผลิตข้าวตามหลักการ
5. คานวณปริ มาณข้าวเปลือกในยุง้ ฉางตามหลักการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของโรงสี ขา้ ว กระบวนการสี ขา้ วและเทคโนโลยีของโรงสี
การคานวณหาต้นทุนการผลิตข้าว การคานวณปริ มาณข้าวเปลือกในยุง้ ฉาง การค้าข้าวเปลือกและข้าวสาร การจัด
มาตรฐานข้าวเปลือกและข้าวสาร ชนิดของข้าวสาร บทบาทของพ่อค้าคนกลางและนายหน้า วิถีการตลาดของข้าว
กระบวนการค้าข้าวสารในประเทศและการแปรรู ปข้าวสาร

3509-51...

งำนธุรกิจเกษตร ..

*-*-*

(Agri-Business Practice ..)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานทางด้านธุรกิจเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิ การและแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงานทางด้านธุ รกิ จเกษตรใน
สถานประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทางด้านธุรกิจเกษตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

89
4. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยที่ ดี ต่อ งานอาชี พ ทางด้านธุ รกิ จเกษตร มี คุณ ธรรมจริ ยธรรม ความรั บผิ ดชอบ
มีวินยั ขยัน อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานทางด้านธุรกิจเกษตร
2. วางแผนและเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านธุรกิจเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นธุ ร กิ จ เกษตรตามหลั ก การและกระบวนการ โดยค านึ งถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั ิการ โดยคานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทางด้านธุรกิจเกษตรตามสาขาอาชี พในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ การวิเคราะห์
งาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การสรุ ป จัดทารายงานและ
นาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ วิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชาเพื่อ
วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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 สำขำงำนสหกรณ์
3509-2201

เศรษฐศำสตร์ สหกรณ์

3-0-3

(Cooperatives Economics)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กบั การสหกรณ์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ในการดาเนินงานธุรกิจ ด้วยความ
ซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์กบั การสหกรณ์
วางแผนดาเนินงานสหกรณ์โดยใช้หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์หลักและทฤษฎีการผลิตในงานสหกรณ์
ประยุกต์ทฤษฏีราคาในงานสหกรณ์

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กบั การสหกรณ์ ทฤษฎีการผลิตกับการสหกรณ์
แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ กาไรในสหกรณ์ และการแข่ งขัน การตั้งราคา การประกันราคาและการต่ อรองราคาของ
สหกรณ์ การกระจายรายได้โดยระบบสหกรณ์ สหกรณ์กบั เสถียรภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม

3509-2202

กำรจัดตั้งและวิธีกำรสหกรณ์

2-2-3

(Establishment and Operation of Cooperatives)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดตั้งและดาเนินงานสหกรณ์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนจัดตั้งและดาเนินงานสหกรณ์ตามระเบียบและวิธีการ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการด าเนิ น งานตามรู ป แบบสหกรณ์ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดตั้งและดาเนิ นงานสหกรณ์
2. วางแผนจัดตั้งสหกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ตามหลักการสหกรณ์
3. วางแผนการดาเนินงานธุรกิจตามหลักการสหกรณ์
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ การจัดตั้งและดาเนิ นงานสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ การจัดการและการควบคุม
งานสหกรณ์ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์

3509-2203

สหกรณ์ ศึกษำ
(Cooperative Study)

1-4-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขบวนการสหกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ
2. สามารถวิเคราะห์กิจกรรมและแผนพัฒนาการดาเนินงานของสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้วยความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรม จริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขบวนการสหกรณ์
2. วิเคราะห์กิจกรรมและแผนพัฒนาสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการสหกรณ์
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสหกรณ์และเงื่อนไขของความสาเร็ จ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ วิวฒั นาการของขบวนการสหกรณ์ ในประเทศไทย กลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน และต่างประเทศ ความสาคัญของสหกรณ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม นโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาสหกรณ์ เงื่อนไขความสาเร็ จและอุปสรรคของขบวนการสหกรณ์ในประเทศ

3509-2204

กำรจัดกำรธุรกิจสหกรณ์
(Cooperative Business Management)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินงานธุรกิจสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการดาเนิ นงานธุ รกิ จตามหลักสหกรณ์ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสหกรณ์
วางแผนการผลิต การแปรรู ป และการตลาดในงานสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
วางแผนการจัดการธุรกิจต่าง ๆ ในงานสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
วางแผนการจัดการด้านปัจจัยการผลิต การเงิน การบัญชีในงานสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ลักษณะและแนวคิ ดของการจัดการธุ รกิ จสหกรณ์ การจัดการด้านการผลิ ต
การแปรรู ป การตลาด การจัดการธุ รกิ จซื้ อ การจัดการธุ รกิ จขาย ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ ธุ รกิ จบริ การ การจัดการส่ งเสริ มการเกษตร การบัญชี การเงิน การกูย้ ืมเงิน การเก็บรักษา การบริ การปัจจัยการผลิต การขนส่ ง และการเชื่ อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์

3509-2205

กฎหมำยสหกรณ์
(Cooperative Law)

3-0-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ด าเนิ น งานสหกรณ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ โดยค านึ งถึ งพระราชบัญ ญัติ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการดาเนิ นงานอาชี พตามกฏหมายสหกรณ์ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ซื่ อสัตย์ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
2. วางแผนการดาเนินงานสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
3. วิเคราะห์กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความสาคัญ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ประเภทต่าง ๆ การ
วางแผนและแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสหกรณ์ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3509-2206

กำรจัดและดำเนินงำนสถำบันกำรเกษตร
(Establishment and Operation of Agricultural Institutions)

2-2-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดและดาเนินงานสถาบันการเกษตร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนการจัดและดาเนิ นงานสถาบันการเกษตร และการแก้ไขปั ญหาตามหลักการ
และกระบวนการ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี ในการจัด และดาเนิ นงานสถาบันการเกษตร ด้วยความซื่ อสัตย์ รั บผิด ชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดและดาเนินงานสถาบันการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
2. วางแผนการจัดและดาเนินงานสถาบันการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการจัดและดาเนิ นงานสถาบันการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ สภาพปั จจุบนั การดาเนิ นงานสถาบันการเกษตร ชนิ ดและประเภทของสถาบัน
การเกษตร โครงสร้ างของสถาบันการเกษตรในรู ปแบบต่ าง ๆ การจัดตั้ง การจัดการและการดาเนิ นงานของ
สถาบันการเกษตร เงื่อนไขที่ทาให้สถาบันการเกษตรประสบผลสาเร็ จ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของ
สถาบัน การเกษตร การพัฒ นาและการส่ งเสริ มสถาบัน การเกษตรในประเทศไทย และความร่ วมมื อกับ กลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

3509-2207

กำรบัญชีสหกรณ์
(Cooperative Accounting)

1-4-3

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. ความเข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการบัญชีสหกรณ์
2. สามารถจัดทาบัญชี สหกรณ์ งบการเงิน และวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานธุ รกิจสหกรณ์ ตามหลักการ
และกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิ งานบัญชี ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ซื่ อสัตย์ และมี
คุณธรรม จริ ยธรรม
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สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบัญชีสหกรณ์
จัดทาบัญชีของสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
จัดทางบการเงินของสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบัญชี สหกรณ์ เอกสารประกอบการบันทึ กบัญชี ของสหกรณ์ สมุดบัญชี
ผังบัญชี ระบบทางเดิ นของเอกสารและการบันทึ กบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาด และการปรับปรุ งบัญชี การปิ ด
บัญชี งบการเงิน และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจสหกรณ์

3509-52...

งำนสหกรณ์ ..

*-*-*

(Cooperative Practice ..)

จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์
2. สามารถวิ เคราะห์ วางแผน ปฏิ บัติ ก ารและแก้ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น งานสหกรณ์ ใ นสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลักการและกระบวนการ
3. สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทางด้านสหกรณ์
4. มีเจตคติ และกิจนิ สัยที่ ดีต่องานอาชี พทางด้านสหกรณ์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินยั
ขยัน อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรำยวิชำ
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานทางด้านสหกรณ์
วางแผนและเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านสหกรณ์ตามหลักการ
ปฏิบตั ิการทางด้านสหกรณ์ตามหลักการและกระบวนการ
เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั ิการ โดยคานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของงาน

คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทางด้านสหกรณ์ตามสาขาอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ การวิเคราะห์งาน
การวางแผน การดาเนิ นงาน การประเมิ นผลและแก้ไขปั ญ หาในการดาเนิ นงาน การสรุ ป จัดทารายงานและ
นาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ วิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชาเพื่อ
วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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