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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาพชืศาสตร์ 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  และ

ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการของ

งานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการพฒันาวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นพืชศาสตร์ 
4. เพื่อให้สามารถคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วางแผน  จดัการ  ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา แสวงหาความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพดา้นพืชศาสตร์  ให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางด้านพืชศาสตร์ระดับเทคนิคตามหลักการและ
กระบวนการ 

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นพืชศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้งการใช้
ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินัย  เป็นผูมี้  
ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

เกษตรกรรม  สาขาวชิาพืชศาสตร์ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   ไดแ้ก่  ความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

กตญัญูกตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม เป็นตน้ 
1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย  ไดแ้ก่  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามคัคี   มี

มนุษยสัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั    
อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจ าวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน ด าเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 
3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นพืชศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

 สาขางานพชืไร่ 
3.4  วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นพืชไร่ตามหลกัการและกระบวนการ 
3.5  ด าเนินการ บริหารจดัการ  ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้าน    

พืชไร่ตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ   
3.6  จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางด้านพืชไร่ตามหลักการและ

กระบวนการ 
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3.7  เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตพืชไร่ โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและ
ผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

 

สาขางานพชืสวน 
3.4  วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นพืชสวนตามหลกัการและกระบวนการ 
3.5  ด าเนินการ  บริหารจดัการ  ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้าน    

พืชสวนตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ   
3.6  จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางด้านพืชสวนตามหลักการและ

กระบวนการ 
3.7  เลือก/ใช/้ประยุกตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการผลิตพืชสวน โดยตระหนกัถึงความปลอดภยั

และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
 

สาขางานเทคโนโลยกีล้วยไม้ 
3.4  วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด้าน เทคโนโลยีกล้วยไม้ตามหลักการและ

กระบวนการ 
3.5  ด าเนินการ  บริหารจดัการ  ประเมินผลและแก้ไขปัญหาในงานผลิตและบริการทางด้าน    

กลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ   
3.6  จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางด้านกล้วยไม้ตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3.7  เลือก/ใช/้ประยุกตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการผลิตกลว้ยไม ้ โดยตระหนกัถึงความปลอดภยั

และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาพชืศาสตร์ 
 

 

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต  
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  

 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน (15  หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ (21  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  ในประเภทวิชาเกษตรกรรม  
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  หรือเทียบเท่า 
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วชิาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3500-0001 หลกัพืชกรรม 1-4-3 
3500-0002 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 1-4-3 
3500-0003 ช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรเบ้ืองตน้ 1-4-3 
3500-0004 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน้ 3-0-3 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา  หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา  เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและด าเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน          
มีความใฝ่ รู้  แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์                          
การแกปั้ญหาและการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพนัธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วน                    
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ  รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    
 

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
  

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพดูเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101  ถึง  3000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1217 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารเกษตร 3-0-3 
3000-1219 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3-0-3 
3000-1220 ภาษาองักฤษธุรกิจเกษตร 3-0-3 
3000*1201  ถึง  3000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1311 วทิยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติ 2-2-3 
3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3-0-3 
3000*1301  ถึง  3000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด       3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1405 คณิตศาสตร์เกษตรกรรม                     3-0-3  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401  ถึง  3000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

 1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501  ถึง  3000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้ า  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน                             3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการท างาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-1  
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 1-0-1 
3000*1601  ถึง  3000*1699  รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ    ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3500-1001 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 2-2-3 
3500-0101 หลกัพนัธุศาสตร์ 2-2-3 
3500-0102 การจดัการธุรกิจเกษตร 2-2-3 

 

 2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21  หน่วยกิต) 
   

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-2001 พฤกษศาสตร์ 2-2-3 
3502-2002 สรีรวทิยาของพืช 2-2-3 
3502-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 2-2-3 
3502-2004 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2-2-3 
3502-2005 การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 2-2-3 
3502-2006 ศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั 2-2-3 
3502-2007 ระบบการใหน้ ้าและการจดัการ 1-3-2 
3502-2008 สัมมนาทางดา้นพืชศาสตร์  0-2-1 

 

 2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงให้ครบตามท่ีก าหนดในกรณีท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดส้าขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืน ๆ รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
  

2.3.1 สาขางานพชืไร่ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-2101 ธญัพืช 2-3-3 
3502-2102 พืชไร่เศรษฐกิจ 2-3-3 
3502-2103 พืชอุตสาหกรรม 2-3-3 
3502-2104 พืชน ้ามนั 2-3-3 
3502-2105 พืชเส้นใย 2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-2106 พืชหวั 2-3-3 
3502-2107 เทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุ 2-3-3 
3502-2108 ระบบการปลูกพืช 2-3-3 
3502-2109 สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 2-3-3 
3502*2101  ถึง  3502*2199    รายวชิาดา้นพืชไร่ตามความช านาญเฉพาะดา้น *-*-* 
                    ของสถานประกอบการหรือตามยทุธศาสตร์ภูมิภาค  

 

 รายวชิาทวภิาคีในสาขางานพืชไร่ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-5101 งานพืชไร่ 1 *-*-* 
3502-5102 งานพืชไร่ 2 *-*-* 
3502-5103 งานพืชไร่ 3 *-*-* 
3502-5104 งานพืชไร่ 4 *-*-* 
3502-51XX งานพืชไร่ ... *-*-* 

 

2.3.2 สาขางานพชืสวน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-2201 การขยายพนัธ์ุพืช 2-3-3 
3502-2202 ไมผ้ลเศรษฐกิจ 2-3-3 
3502-2203 พืชผกัเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2204 ไมต้ดัดอกเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2205 ไมป้ระดบัเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2206 พืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 2-3-3 
3502-2207 เห็ดเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2208 การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2209 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 2-3-3 
3502-2210 การจดัการสวนไมผ้ล 2-3-3 
3502-2211 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 2-3-3 
3502*2201  ถึง  3502*2299   รายวชิาดา้นพืชสวนตามความช านาญเฉพาะดา้น *-*-* 
  ของสถานประกอบการหรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาคีในสาขางานพืชสวน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-5201 งานพืชสวน 1 *-*-* 
3502-5202 งานพืชสวน 2 *-*-* 
3502-5203 งานพืชสวน 3 *-*-* 
3502-5204 งานพืชสวน 4 *-*-* 
3502-52XX งานพืชสวน ... *-*-* 

 

2.3.3 สาขางานเทคโนโลยกีล้วยไม้ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-2301 หลกัการปลูกเล้ียงกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2302 การผลิตกลว้ยไมเ้พื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2303 การเพาะเมล็ดและเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2304 วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2305 การพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2306 การจดัดอกไมแ้ละตกแต่งบริเวณ 2-3-3 
3502-2307 การประกอบธุรกิจกลว้ยไม ้ 2-2-3 
3502-2308 การประกวดและตดัสินกลว้ยไม ้ 2-2-3 
3502*2301  ถึง  3502*2399   รายวชิาดา้นเทคโนโลยกีลว้ยไมต้ามความช านาญเฉพาะดา้น *-*-* 
  ของสถานประกอบการหรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 

 รายวชิาทวภิาคีในสาขางานเทคโนโลยกีล้วยไม้ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-5301 งานเทคโนโลยกีลว้ยไม ้1 *-*-* 
3502-5302 งานเทคโนโลยกีลว้ยไม ้2 *-*-* 
3502-5303 งานเทคโนโลยกีลว้ยไม ้3 *-*-* 
3502-5304 งานเทคโนโลยกีลว้ยไม ้4 *-*-* 
3502-53XX งานเทคโนโลยกีลว้ยไม ้... *-*-* 
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 ส าหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน ามาก าหนดจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา ท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะการ
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจ  านวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพในแต่ละรายวิชา  
เพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัสมรรถนะ
รายวชิา ทั้งน้ี โดยให ้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน และใชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการ ไม่นอ้ย
กวา่  54 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3502-8001  หรือรายวชิา  3502-8002  และ  3502-8003 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3502-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
3502-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3502-8501  หรือรายวชิา  3502-8502  และ  3502-8503 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3502-8501 โครงการ *-*-4 
3502-8502 โครงการ  1 *-*-2 
3502-8503 โครงการ  2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  

 ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาท่ี เสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา   
ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดย
ตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวม    
ในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 

 

รายวชิาชีพทีเ่สนอแนะเพิม่เติม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3501-2001 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 2-2-3 
3501-2101 การท าการเกษตรแนวใหม่ 2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3501-2102 กฎหมายเกษตร 3-0-3 
3509-2001 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2-2-3 
3509-2004 การจดัการฟาร์ม 2-2-3 
 

รายวชิาภาษาต่างประเทศทีเ่สนอแนะเพิม่เติม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสู าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 2-0-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0-2-0 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
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ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
3500-0001 หลกัพืชกรรม 1-4-3 
3500-0002 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 1-4-3 
3500-0003 ช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรเบ้ืองตน้ 1-4-3 
3500-0004 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน้ 3-0-3 
3500-0005 การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 3-0-3 

15



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 
 
 

3500-0001 หลกัพชืกรรม 1 - 4 - 3 
 (Principles of Plant Science) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัพืชและกระบวนการปลกูพืช 
2. สามารถปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบัการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเก่ียวพืชตามขั้นตอนกระบวนการโดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพปลูกพืช และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวินยั  ขยนั อดทน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  และนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตพืช 
2. ส ารวจสภาวการณ์การตลาดและสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและของประเทศ 
3. จ าแนกประเภทและชนิดพืชตามหลกัพฤกษศาสตร์ 
4. ใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือพืชกรรมตามลกัษณะงาน 
5. ขยายพนัธ์ุพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ปฏิบติังานพ้ืนฐานการปลกู ดูแลรักษา เกบ็เก่ียวและจ าหน่ายพืชตามหลกัการและขั้นตอนกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ  และประโยชน์ของการผลิตพืช  การตลาดและ

สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชส าคัญในท้องถ่ิน  การจ าแนกประเภทและชนิดพืช  ปัจจัยและ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช  วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางพืชกรรม การขยายพนัธ์ุพืช   
การปลกู ปฏิบติัดูแลรักษาและการเกบ็เก่ียว การตลาดและการจ าหน่าย 
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3500-0002 หลกัการเลีย้งสัตว์                                                                         1 - 4 - 3 
 (Principles of Animal Husbandry) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัสตัวแ์ละกระบวนการเล้ียงสตัว ์
2. สามารถปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบัการเล้ียงสตัวแ์ต่ละชนิดตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เจตคติท่ีดีต่ออาชีพเล้ียงสัตว ์และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวินยั  ขยนั อดทน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  และนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเล้ียงสตัว ์  
2. ส ารวจสภาวการณ์การตลาดและสถานการณ์การเล้ียงสตัวเ์ศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและของประเทศ 
3. จ าแนกประเภทและชนิดของพนัธ์ุสตัวเ์ศรษฐกิจตามหลกัการ 
4. เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์เล้ียงสตัวต์ามหลกัการ กระบวนการและชนิดของสตัว ์
5. ปฏิบติังานพ้ืนฐานการคดัเลือกและผสมพนัธ์ุ  เล้ียงดู ให้อาหาร จดัการโรคและการสุขาภิบาลสัตว ์

การตลาดและการจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัของการเล้ียงสัตว ์  สภาวการณ์การเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย  
ปัจจยัพ้ืนฐานของการเล้ียงสัตว ์ ประเภทและชนิดพนัธ์ุสัตว ์  โรงเรือนและอุปกรณ์   อาหารและระบบทางเดิน
อาหารสัตว ์  การคดัเลือกและผสมพนัธ์ุสัตว ์การจดัการเล้ียงสัตวเ์บ้ืองตน้ โรคและการสุขาภิบาล  การตลาดและ
การจ าหน่าย 
 
 

3500-0003 ช่างเกษตรและเคร่ืองจักรกลเกษตรเบือ้งต้น 1 - 4 - 3 
 (Basic Farm Workshop and Agricultural Machinery) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบังานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรเบ้ืองตน้ 
2. สามารถปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบังานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรตามหลกัการและขั้นตอน

กระบวนการ โดยเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบติังานดว้ยหลกัความปลอดภยั และ
ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตร และมีกิจนิสยัในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม วินยั ขยนั อดทน ประหยดัและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้บ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานเช่ือมช้ินงาน งานปูนและคอนกรีต 

งานไฟฟ้า งานเคร่ืองยนตเ์ลก็และเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
2. เลือก เตรียม ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ในงานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตร

ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบังานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ  

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความส าคัญของงานช่างเกษตร  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์และความปลอดภัย  

ในงานช่างเกษตร งานเช่ือมช้ินงาน งานปูนและคอนกรีต งานเดินสายไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ การใชแ้ละ
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็และเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

 
 

3500-0004 อตุสาหกรรมเกษตรเบือ้งต้น 3 - 0 - 3 
 (Introduction to Agro - Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัเบ้ืองตน้ของอุตสาหกรรมเกษตร  และขั้นตอนการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมี

ระบบและมีมาตรฐาน 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่องานอุตสาหกรรมเกษตร 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการในการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. วางแผนการด าเนินงานในสถานประกอบการและในงานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและ

กระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญั ประโยชนแ์ละประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร  หลกัการแปรรูป  การวางแผน 

และการด าเนินงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  การควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตร  การขนส่งและการจดัจ าหน่าย 
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3500-0005 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 3 - 0 - 3 
 (Agricultural Entrepreneurship) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร  การ

วางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจดัท าแผนธุรกิจดา้นการเกษตรอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร และมีกิจนิสยัในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็นผูป้ระกอบการ

เกษตร  การวางแผนและการจดัการทางการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัท าแผนธุรกิจดา้นการเกษตรอยา่งง่าย 
3. วางแผนด าเนินงานเกษตรโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. วางแผนด าเนินงานเกษตรโดยประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  การเป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร
รูปแบบแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
 

รายวชิา 

สาขาวชิา 

เกษ
ตร
ศา
สต

ร์ 

พืช
ศา
สต

ร์ 

สัต
วศ
าส
ตร์

 

สัต
วรั
กษ

 ์

ช่า
งก
ลเก

ษต
ร 

อุต
สา
หก

รร
มเ
กษ

ตร
 

เกษ
ตร
อุต

สา
หก

รร
ม 

เท
คโ
นโ

ลย
ภีูม

ิทศั
น์ 

ธุร
กิจ

เกษ
ตร
แล

ะส
หก

รณ์
 

3500-1001  สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 2-2-3 / / / / / / /   
3500-1002 สถิติและการวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3        / / 
3500-0101 หลกัพนัธุศาสตร์ 2-2-3 / / /    /   
3500-0102 การจดัการธุรกิจเกษตร 2-2-3 / / /    /  / 
3505-1001 การเขียนแบบ 2-2-3     /     
3505-1002 ความแขง็แรงของวสัดุ 3-0-3     /     
3506-1001 ชีวเคมีเบ้ืองตน้ 2-2-3      /    
3508-1001 การส ารวจภูมิทศัน์ 2-3-3        /  
3508-1002 การเขียนลายเส้นและทศันียภาพในงานภูมิทศัน์ 2-3-3        /  
3509-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3         / 
3503-2001 จุลชีววทิยา 2-2-3*    /  /    
3503-2002 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตวเ์ล้ียง 2-2-3*    /      

 

หมายเหตุ    *  หมายถึง  รายวิชาชีพเฉพาะของสาขาวิชาสตัวศาสตร์  (ดูรายละเอียดรายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 
 

 กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3 - 0 - 3 
(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เข้าใจเก่ียวกับการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใชห้ลกัการจดัการองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถท างานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองค์การ  การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจดัการ

ความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้  การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 
3. ก าหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 
4. เลือกกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  การน ากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการอาชีพ 2 - 2 - 3 
(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบคน้และส่ือสารขอ้มลูสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  น าเสนอและส่ือสารขอ้มูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ  
และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มลูสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและส่ือสารขอ้มลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอและส่ือสารขอ้มลูสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
 

3500-1001 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 2 - 2 - 3 
 (Statistics and Experimental Designs in Agriculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการทางสถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 
2. สามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย สรุปและเขียน

รายงานการทดลอง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการค้นควา้ทดลองเพ่ือพฒันางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ

รับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางสถิติ การตั้งและทดสอบสมมติฐาน และการวางแผนการทดลอง

ทางการเกษตร 
2.  วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลกัการ 
3.  ด าเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
4.  วิเคราะห์ขอ้มลูตามหลกัการและวิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
5. แปลผลและสรุปผลขอ้มลูตามหลกัการและวิธีการทางสถิติ 
6.  เขียนรายงานผลการทดลองตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความส าคญัของสถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร  
พ้ืนฐานการค านวณค่าทางสถิติ  การทดสอบสมมุติฐาน  หลกัการวางแผนการทดลองทางการเกษตร  การวางแผน  
การทดลองทางการเกษตรแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ  แปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  การน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาใชใ้นการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ  และการเขียนรายงานผลการทดลอง 
 
 

3500-1002 สถิติและการวจิัยเบือ้งต้น 2 - 2 - 3 
 (Statistics and Fundamental Research) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการทางสถิติ การวางแผนและกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 
2. สามารถวางแผนการวิจยั เกบ็ขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลู แปลความหมาย สรุปและเขียนรายงานการวิจยั 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจยัเบ้ืองตน้ 
2. วางแผนการวิจยัตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ด าเนินการวิจยัตามหลกัการและกระบวนการ 
4.  วิเคราะห์ขอ้มลูตามหลกัการและวิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
5. แปลผลและสรุปผลขอ้มลูตามหลกัการและวิธีการทางสถิติ 
6.  เขียนรายงานผลการวิจยัตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความมุ่งหมายและขอบเขตการวิจยั สถิติเบ้ืองตน้ ขั้นตอนการวิจยั รูปแบบและวิธีการ
วิจยั การสุ่มตวัอยา่งและการส ารวจรวบรวมขอ้มูล การแจกแจงความน่าจะเป็นของขอ้มูล การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย  การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นการวิเคราะห์ผลการวิจยั  
การสรุปผลการวิจยัและการเขียนรายงาน  
 
 

3500-0101 หลกัพนัธุศาสตร์ 2 - 2 - 3 
 (Principles of Genetics) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการทางพนัธุศาสตร์และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
2. สามารถท านายลกัษณะของส่ิงมีชีวิต ทดสอบความน่าจะเป็นและทดสอบทางสถิติเก่ียวกบัการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมต่าง ๆ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อหลกัพนัธุศาสตร์ และมีกิจนิสยัใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและละเอียดรอบคอบ  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกบัเซลลแ์ละพนัธุกรรม  
2. ท านายลกัษณะของส่ิงมีชีวิตโดยใชก้ฎของเมนเดล 
3. ทดสอบความน่าจะเป็นและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเซลลแ์ละการแบ่งเซลล ์ การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ กฎของเมนเดล  การถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรม  ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ  ยีนและโครโมโซม  การกลายพนัธ์ุและพนัธุวิศวกรรม 
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3500-0102 การจัดการธุรกจิเกษตร 2 - 2 - 3 
 (Agribusiness Management) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจเกษตรและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และด าเนินงานธุรกิจเกษตรอยา่งมีระบบตามหลกัการและกระบวนการ โดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบ          

มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการธุรกิจเกษตร 
2. วางแผนการจดัการธุรกิจเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
3. เขียนแผนธุรกิจเกษตร/โครงการธุรกิจเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ด าเนินธุรกิจเกษตรโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. บนัทึกบญัชีเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญั  ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร  องคก์ารธุรกิจเกษตรของไทย  
หนา้ท่ีพ้ืนฐานในการจดัการธุรกิจเกษตร  ระบบธุรกิจเกษตร  การจดัการการผลิตและการตลาด  การบญัชีและการ
จดัการการเงิน  นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบธุรกิจเกษตร   ปัญหาและแนวทางแกไ้ขระบบ
ธุรกิจเกษตร  แผนธุรกิจเกษตรและโครงการธุรกิจเกษตร การจดัการธุรกิจขนาดย่อม  วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจเกษตร 

 
3505-1001 การเขยีนแบบ 2 - 2 - 3 
 (Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการอ่านและเขียนแบบ และการน าไปใชป้ระโยชน ์
2. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์ อ่านและเขียนแบบตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานเขียนแบบ ดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยนั และอดทน  
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการอ่านและเขียนแบบ 
2. เลือก ใชเ้คร่ืองมือ-อุปกรณ์การเขียนแบบตามหลกัการและกระบวนการ 
3. อ่านแบบช้ินงานตามหลกัการ 
4. เขียนแบบช้ินงานตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัของการเขียนแบบ   การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเขียนแบบ  การใชเ้ส้น 
ตวัอกัษรและตวัเลข  การเขียนรูปทรงเรขาคณิต  การใชม้าตราส่วน  การอ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ 
ภาพตดั สัญลกัษณ์ การร่างแบบช้ินงานและการให้มิติช้ินงาน  การเขียนแบบประกอบช้ินงานเคร่ืองมือกลหรือ
อุปกรณ์ทางการเกษตร  

 
3500-1002 ความแขง็แรงของวสัดุ 3 - 0 - 3 
 (Strength of Materials) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจระบบหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเคน้ ความเครียด การส่งก าลงัและความแขง็แรงของวสัดุ และการ

น าไปใชป้ระโยชน ์
2. สามารถค านวณความแขง็แรงของวสัดุและโครงสร้าง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ประหยดั ปลอดภยั 

ขยนัและอดทน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบหน่วย ความเคน้ ความเครียด การส่งก าลงัและความแขง็แรงของวสัดุ 
2.  ค านวณความแขง็แรงของวสัดุตามหลกัการ 
3.  วิเคราะห์แรงท่ีกระท ากบัโครงสร้างตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ระบบหน่วย ความเคน้และความเครียด รูปทรงกระบอกบางอยู่ภายใตค้วามดนั
ภายใน  การค านวณหาความแขง็แรงของรอยต่อ  ความเคน้ของสปริง  การบิด  การส่งก าลงัของเพลา  แรงเฉือนและ
โมเมนตด์ดัของคานและเสา 
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3506-1001 ชีวเคมเีบือ้งต้น 2 - 2 - 3 
 (Introduction to Biochemistry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจลกัษณะโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกลุ  หลกัการและกระบวนการทางชีวเคมีเบ้ืองตน้ 
2. สามารถทดสอบสมบติัทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกลุต่าง ๆ  เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับชีวเคมีอย่างเป็นระบบ  ด้วยความละเอียด  

รอบคอบ  ซ่ือสตัยแ์ละปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัลกัษณะโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุล  ความเป็นกรด เบส บฟัเฟอร์ 

สมบติัทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกลุต่าง ๆ  โครงสร้างของเอนไซมแ์ละโคเอนไซม ์  
2. ส ารวจตรวจสอบสมบติัทางเคมีของสารชีวโมเลกลุต่าง ๆ  ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ส ารวจตรวจสอบสมบติัทางชีวภาพของสารชีวโมเลกลุต่าง ๆ  ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุล  ความเป็นกรด เบส บฟัเฟอร์  

สมบติัทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกลุต่าง ๆ  คาร์โบไฮเดรท  โปรตีน  ไลปิด  และกรดนิวคลีอิค  โครงสร้างของ
เอนไซมแ์ละโคเอนไซม ์ พลงังานท่ีเกิดจากสารอาหารและการสงัเคราะห์โปรตีน 
 

 

3508-1001 การส ารวจภูมทิศัน์ 2 - 3 - 3 
 (Landscape Surveying)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการส ารวจภูมิทศัน์ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการส ารวจภูมิทศันต์ามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ    

มีคุณธรรมจริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการส ารวจภูมิทศัน์ 
2. เลือก ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการส ารวจภูมิทศันต์ามหลกัการและกระบวนการ 
3. ส ารวจขอ้มลูในงานภูมิทศันต์ามหลกัการและกระบวนการ 
4. ท าแผนท่ีบนัทึกขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการออกแบบภูมิทศันต์ามหลกัการและกระบวนการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัและประโยชนข์องการส ารวจภูมิทศัน์  หลกัการส ารวจภูมิทศัน์  การ
ส ารวจพืชพรรณและส่ิงประกอบอ่ืน ๆ  การส ารวจและรังวดัพ้ืนท่ี การท าระดบัเบ้ืองตน้ การส ารวจคุณภาพของดิน  
สภาพแวดลอ้มและขอ้มูลดา้นสังคม การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล การท าแผนท่ีบนัทึกขอ้มูล (Base Map) และ 
แสดงสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายต่าง ๆ บนแผนท่ีเพ่ือน าไปใชใ้นการออกแบบภูมิทศัน์ 
 
 

3508-1002 การเขยีนลายเส้นและทศันียภาพในงานภูมทิศัน์ 2 - 3 - 3 
 (Landscape Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเขียนภาพลายเสน้และทศันียภาพในงานภูมิทศัน์ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขียนภาพลายเส้นและทศันียภาพในงานภูมิทศัน์ตามหลกัการและ

กระบวนการ  
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  

มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเขียนภาพลายเสน้และทศันียภาพในงานภูมิทศัน์ 
2. เลือก ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์การเขียนภาพและทศันียภาพตามหลกัการและกระบวนการ 
3. เขียนภาพลายเสน้ในงานภูมิทศันต์ามหลกัการและกระบวนการ 
4. เขียนรูปทศันียภาพในงานภูมิทศันต์ามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความหมายและความส าคญัของการเขียนภาพลายเส้น เคร่ืองมืออุปกรณ์การ
เขียนภาพ  การเขียนภาพลายเสน้ของวตัถุ  การเขียนภาพลายเส้นพืชพรรณ  การเขียนภาพลายเส้นทิวทศัน์ ทฤษฏีสี
และการใชสี้  หลกัการเขียนรูปทศันียภาพ การเขียนรูปทศันียภาพของวตัถุ การเขียนรูปทศันียภาพของตน้ไมแ้ละ
สวนหยอ่ม  
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3509-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์  3 - 0 - 3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัเศรษฐศาสตร์และกระบวนการด าเนินงานตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ในการด าเนินชีวิตและงานอาชีพเกษตร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตและงานอาชีพตามหลกัเศรษฐศาสตร์ มีความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ใฝ่รู้ ซ่ือสตัย ์และมีคุณธรรมจริยธรรม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์และกระบวนการด าเนินงานตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 2.  วางแผนการด าเนินชีวิตและงานอาชีพตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 

3. วิเคราะหแ์นวทางแกไ้ขปัญหาผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้ทัว่ไปของหลกัเศรษฐศาสตร์   ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ   อุปสงค ์  อุปทาน   การ
เปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน   ดุลยภาพของตลาด   ความยืดหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทาน   มาตรการของรัฐ
ในการแทรกแซงราคา   พฤติกรรมของผูบ้ริโภค   ทฤษฎีการผลิต   ตน้ทุนการผลิตรายรับจากการผลิต   การก าหนด
ราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ    รายไดป้ระชาชาติ   การบริโภค  การออมและการลงทุน   การเงินการธนาคารและ
นโยบายการเงิน   การคลงัสาธารณะและนโยบายการคลงั   การคา้และการเงินระหว่างประเทศ   ภาวะเงินเฟ้อ  เงิน
ฝืดและการแกไ้ข   วฏัจกัรเศรษฐกิจ   การพฒันาเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาพชืศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาพชืศาสตร์ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 

3502-2001 พฤกษศาสตร์ 2-2-3 
3502-2002 สรีรวทิยาของพืช 2-2-3 
3502-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 2-2-3 
3502-2004 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2-2-3 
3502-2005 การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 2-2-3 
3502-2006 ศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั 2-2-3 
3502-2007 ระบบการใหน้ ้าและการจดัการ 1-3-2 
3502-2008 สัมมนาทางดา้นพืชศาสตร์  0-2-1 
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาขาวชิาพชืศาสตร์ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 
 

3502-2001 พฤกษศาสตร์  2 - 2 - 3 
(Botany) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานดา้นชีววิทยาของพืชและการใชป้ระโยชน์ 
2. สามารถวิเคราะห์และปฏิบติังานดา้นกายวิภาคศาสตร์ สณัฐานวิทยา และการจ าแนกพืช 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นพฤกษศาสตร์อยา่งเป็นระบบ ดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ใฝ่รู้ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชีววิทยาพ้ืนฐานของพืชและการน าไปใชป้ระโยชน ์
2. ปฏิบติัเก่ียวกบักายวิภาคศาสตร์และสณัฐานวิทยาของพืช 
3. จ าแนกพืชตามหลกัการทางพฤกษศาสตร์ 
4. เกบ็ตวัอยา่งพืชตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพืชทางดา้นกายวิภาคศาสตร์ เซลลแ์ละเน้ือเยื่อ สัณฐานวิทยาของราก ล าตน้ ใบ 

ดอก ผลและเมลด็  การจ าแนกพืชทางพฤกษศาสตร์  พฤกษศาสตร์ภาคสนาม  และการใชป้ระโยชนจ์ากพืช 
 

 

3502-2002  สรีรวทิยาของพชื 2 - 2 - 3 
(Plant Physiology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการเหล่านั้น 
2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชเพ่ือน าไปประยุกตใ์ชก้ารเพ่ิมและปรับปรุง

ผลผลิตพืช 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ มีวินัย 

ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการและปัจจยัต่าง ๆ  ทางสรีรวิทยาของพืช 
2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการทางสรีรวิทยากบัการเจริญเติบโต และการใหผ้ลผลิตของ

พืชตามหลกัการ 
3. วางแผนการเพ่ิมและปรับปรุงผลผลิตโดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางสรีรวิทยา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่อการผลิตพืช  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

การเจริญเติบโตของพืช  กระบวนการสังเคราะห์แสง  การหายใจ  การคายน ้า  การล าเลียง  การเจริญเติบโต  
การออกดอก ติดผลและการสุกแก่ของพืช  การใชค้วามรู้ทางสรีรวิทยาในการผลิตและปรับปรุงผลผลิตพืช 

 
 

3502-2003  การปรับปรุงพนัธ์ุพชื 2 - 2 - 3   
(Plant  Breeding) 
(ตอ้งเรียนรายวชิา  3500-0101  หลกัพนัธุศาสตร์ ก่อน) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและวิธีการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและคดัเลือกพนัธ์ุพืชวิธีต่าง ๆ  
2. สามารถคดัเลือกพนัธ์ุพืช ปรับปรุงพนัธ์ุพืชและใชเ้ทคโนโลยีในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชแบบต่าง ๆ  

ในการประกอบอาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ มีวินัย 

ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการปรับปรุงพนัธ์ุและคดัเลือกพนัธ์ุพืช 
2. คดัเลือกพืชเพ่ือปรับปรุงพนัธ์ุตามวตัถุประสงค ์
3. เลือกวิธีการปรับปรุงพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของพืชและจุดประสงคข์องการปรับปรุงพนัธ์ุ 
4. ปรับปรุงพนัธ์ุพืชตามหลกัการ กระบวนการและวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน ์  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและค าศพัท์ของการปรับปรุงพนัธ์ุพืช หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุพืช
เบ้ืองตน้  ลกัษณะของพืชมีดอก พืชผสมตวัเองและพืชผสมขา้ม   การคดัเลือกพนัธ์ุพืช  การถ่ายทอดลกัษณะ  
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มต่อการแสดงออกของพืช  การปรับปรุงพันธ์ุพืชท่ีผสมตัวเองและพืชผสมข้าม  
การปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพ่ือสร้างพนัธ์ุลูกผสม  การปรับปรุงพนัธ์ุพืชต่างสายพนัธ์ุ  การปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพ่ือให้มี
ความตา้นทานต่อโรคและแมลง การปรับปรุงพนัธ์ุพืชโดยวิธีพนัธุวิศวกรรม  การใชไ้ซโตยีเนติก (Cytogenetic) 
เบ้ืองตน้  และอ่ืน ๆ 
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3502-2004 ดินและความอดุมสมบูรณ์ของดิน 2 - 2 - 3 
(Soil and Soil Fertility) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินและหลกัในการปรับปรุงดิน 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

และขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตรดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ สนใจใฝ่รู้ ขยนั 

อดทนและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลกัการจดัการและวิธีการปรับปรุงความอุดม

สมบูรณ์ของดิน 
2. ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจากการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน 
3. ใช/้ประยกุตใ์ชข้อ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
4. วิเคราะห์ วางแผนและจดัการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญัของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ปัจจยั 

ท่ีควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในปัจจุบนั การก าเนิดดิน สมบติั 
ทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพของดินท่ีมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  สมบติัและการจดัการธาตุอาหารพืช 
การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  หลกัการจดัการดิน  การปรับปรุงแกไ้ขดินท่ีมีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน   การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 
 

3502-2005 การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่ว 2 - 2 - 3 
(Post- harvest Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวพืชเบ้ืองตน้ 
2. สามารถวางแผนและจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

มีคุณธรรมจริยธรรม ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญ หลักการและกระบวนการจัดการ 

หลงัการเกบ็เก่ียวพืช 
2. วางแผนและจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวผลิตผลพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
3. จดัการหลงัการเกบ็เก่ียวผลิตผลพืชตามหลกัการ กระบวนการ ชนิดพืชและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผล   

การเปล่ียนแปลงทางสรีระของพืชหลงัการเก็บเก่ียว  ดชันีการเก็บเก่ียว  วิธีการเก็บเก่ียว  การขนยา้ย  การท า      
ความสะอาด  การตดัแต่ง  การลดอุณหภูมิ  การบ่ม  การท าพลัซ่ิง (Pulsing)   การนวด  การกระเทาะ   การควบคุม
โรคและแมลง  การบรรจุหีบห่อ   การเกบ็รักษาและการขนส่ง   

 
 

3502-2006 ศัตรูพชืและการป้องกนัก าจัด 2 - 2 - 3 
(Pests  and  Pest  Control) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจความส าคญั หลกัการและวิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
2. สามารถส ารวจ วิเคราะห์ ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากศตัรูพืช  วางแผน เลือกวิธีการ

และด าเนินการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

3.  มีเจตคติท่ีดีต่อการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 
ปลอดภยั มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภทและความส าคญัของศตัรูพืช หลกัการและวิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
2. ส ารวจและประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากศตัรูพืชตามหลกัการ  
3. เลือกใชวิ้ธีการป้องกนัก าจดัและบริหารจดัการศตัรูพืชศตัรูพืชตามหลกัการ 
4. วางแผนและด าเนินการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตามหลกัการและกระบวนการ  

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและประเภทของศตัรูพืช  แมลงศตัรูพืช  โรคพืช  วชัพืช สัตวศ์ตัรูพืช  

การส ารวจและประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากศตัรูพืช  วิธีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การบริหารจดัการ
ศตัรูพืช  สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและผลกระทบจากการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
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3502-2007 ระบบการให้น า้และการจัดการ   1 - 3 - 2 
(Irrigation System and Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการใหน้ ้าและจดัการน ้าเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถวิเคราะห์หาอตัราความตอ้งการน ้ าของพืช เลือกวิธีการให้น ้ าท่ีเหมาะสม วางแผนการให้น ้ า

และระบายน ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานเกษตรชลประทานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยดั 

ปลอดภยั ขยนั อดทน ระวงัรักษาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบการใหน้ ้าและการจดัการน ้า 
2. ค านวณหาปริมาณความตอ้งการน ้าและแรงดนัน ้าตามหลกัการ   
3. เลือกวิธีการใหน้ ้าพืชตามหลกัการและชนิดของพืช 
4. วางแผนการใหน้ ้าและระบายน ้าตามหลกัการ 
5.  วางผงัระบบการใหน้ ้าและท่อน ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ติดตั้ง ดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์การใหน้ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณค่าใชจ่้ายในการใหน้ ้าและระบายน ้าพืชตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัและประโยชนข์องระบบการใหน้ ้า ระบบการใหน้ ้าแบบต่าง ๆ ปัจจยั

และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหน้ ้ า  การค านวณปริมาณความตอ้งการน ้ าของพืช  การค านวณแรงดนัน ้ า 
การวางแผนการใหน้ ้าและการระบายน ้าในสภาวะต่าง ๆ การค านวณค่าใชจ่้าย การวางผงัระบบการใหน้ ้ าและท่อน ้า 
การติดตั้งวสัดุอุปกรณ์และการดูแลรักษา  

 
3502-2008 สัมมนาทางด้านพชืศาสตร์ 0 - 2 - 1
 (Seminar on Plant Sciences) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและวิธีการศึกษาคน้ควา้และด าเนินงานสมัมนาทางวิชาชีพพืชศาสตร์ 
2. สามารถด าเนินการสมัมนาตามหลกัการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้พฒันางานอาชีพดา้นพืชศาสตร์ ดว้ยความรับผิดชอบ 

สนใจใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสมัมนาทางวิชาชีพ 
2.  จดัท ารายงานการสมัมนาในสาขาวิชาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 
3.  จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ประกอบการสมัมนาตามหลกัสากล 
4.  เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
5.  น าเสนอและอภิปรายหวัขอ้การสมัมนาในสาขาวิชาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ียวกับ การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อสัมมนา  การเรียบเรียงและเขียนรายงาน 

การจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ การน าเสนอ การอภิปราย และการใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
(ใหน้กัศึกษาเตรียมหวัขอ้สมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพเพ่ือน าเสนอ อยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 

 

 สาขางานพชืไร่ 
3502-2101 ธญัพืช 2-3-3 
3502-2102 พืชไร่เศรษฐกิจ 2-3-3 
3502-2103 พืชอุตสาหกรรม 2-3-3 
3502-2104 พืชน ้ามนั 2-3-3 
3502-2105 พืชเส้นใย 2-3-3 
3502-2106 พืชหวั 2-3-3 
3502-2107 เทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุ 2-3-3 
3502-2108 ระบบการปลูกพืช 2-3-3 
3502-2109 สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 2-3-3 
3502-51... งานพืชไร่ .. *-*-* 
 

 สาขางานพชืสวน 
3502-2201 การขยายพนัธ์ุพืช 2-3-3 
3502-2202 ไมผ้ลเศรษฐกิจ 2-3-3 
3502-2203 พืชผกัเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2204 ไมต้ดัดอกเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2205 ไมป้ระดบัเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2206 พืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 2-3-3 
3502-2207 เห็ดเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2208 การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้นเพื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2209 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 2-3-3 
3502-2210 การจดัการสวนไมผ้ล 2-3-3 
3502-2211 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 2-3-3 
3502-52... งานพืชสวน .. *-*-* 
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 สาขางานเทคโนโลยกีล้วยไม้ 
3502-2301 หลกัการปลูกเล้ียงกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2302 การผลิตกลว้ยไมเ้พื่อการคา้ 2-3-3 
3502-2303 การเพาะเมล็ดและเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2304 วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2305 การพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้ 2-3-3 
3502-2306 การจดัดอกไมแ้ละตกแต่งบริเวณ 2-3-3 
3502-2307 การประกอบธุรกิจกลว้ยไม ้ 2-2-3 
3502-2308 การประกวดและตดัสินกลว้ยไม ้ 2-2-3 
3502-53... งานเทคโนโลยกีลว้ยไม ้.. *-*-* 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 

 
 สาขางานพชืไร่ 

3502-2101 ธัญพชื 2 - 3 - 3 
 (Cereal Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการผลิตธญัพืช 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตธัญพืชตามหลกัการและกระบวนการ  โดยค านึงถึง 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตธัญพืช และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัธญัพืช หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลธญัพืช  
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายธญัพืชตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตธญัพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตธญัพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลธัญพืชตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่งและ

จ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั    ความส าคญัทางเศรษฐกิจของธัญพืช   การวิเคราะห์ตลาดธญัพืชและธุรกิจ      
ท่ีเก่ียวขอ้ง  พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  
การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา  ศตัรูและการป้องกนัก าจดั  การเก็บเก่ียวและการจดัการ      
หลงัการเกบ็เก่ียว  การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ ์ และการจ าหน่าย 

 (ใหเ้ลือกศึกษาธญัพืชท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 
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3502-2102 พชืไร่เศรษฐกจิ 2 - 3 - 3 
 (Economic Field Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ   และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ             

มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพืชไร่เศรษฐกิจ หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลพืชไร่เศรษฐกิจ  
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชไร่เศรษฐกิจตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตพืชไร่เศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลพืชไร่เศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่ง 

และจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชไร่ การวิเคราะห์ตลาดพืชไร่เศรษฐกิจและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  
การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา  ศตัรูและการป้องกนัก าจดั  การเก็บเก่ียวและการจดัการ       
หลงัการเกบ็เก่ียว  การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต  คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ ์ และการจ าหน่าย 

 (ใหเ้ลือกศึกษาพืชไร่เศรษฐกิจท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 

 
 

3502-2103 พชือตุสาหกรรม 2 - 3 - 3 
 (Industrial Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตพืชอุตสาหกรรม 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการผลิตพืชอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ โดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชอุตสาหกรรม และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 

มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับพืชอุตสาหกรรม  หลักการและกระบวนการผลิตและจัดการผลิตผลพืช

อุตสาหกรรม  
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชอุตสาหกรรมตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตพืชอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลพืชอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่ง 

และจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ตลาดพืช
อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา  ศตัรูและการป้องกนัก าจดั  การ       
เกบ็เก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ์  และการ
จ าหน่าย  

 (ใหเ้ลือกศึกษาพืชอุตสาหกรรมท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 

 

3502-2104 พชืน า้มนั 2 - 3 - 3 
 (Oil  Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตพืชน ้ามนั 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการผลิตพืชน ้ามนัตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชน ้ามนั  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม

จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพืชน ้ามนั  หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลพืชน ้ามนั   
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชน ้ามนัตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชน ้ามนัตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตพืชน ้ามนัตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลพืชน ้ามนัตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่งและ

จ าหน่าย 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชน ้ามนั  การวิเคราะห์ตลาดพืชน ้ามนัและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา  ศตัรูและการป้องกนัก าจดั  การเก็บเก่ียวและการจดัการ       
หลงัการเกบ็เก่ียว   การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต  คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ ์  และการจ าหน่าย  

 (ใหเ้ลือกศึกษาพืชน ้ามนัท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 

 
 

3502-2105 พชืเส้นใย 2 - 3 - 3 
 (Fiber Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตพืชเสน้ใย 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการผลิตพืชเส้นใยตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชเส้นใย และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม

จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพืชเสน้ใย หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลพืชเสน้ใย   
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชเสน้ใยตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชเสน้ใยตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตพืชเสน้ใยตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลพืชเส้นใยตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่งและ

จ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชเส้นใย  การวิเคราะห์ตลาดพืชเส้นใยและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา   ศตัรูและการป้องกนัก าจดั   การเก็บเก่ียวและการจดัการ     
หลงัการเกบ็เก่ียว  การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต  คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ ์ และการจ าหน่าย 

 (ใหเ้ลือกศึกษาพืชเสน้ใยท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 
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3502-2106 พชืหัว 2 - 3 - 3 
 (Tuber  Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตพืชหวั 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการผลิตพืชหัวตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชหัว และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม

จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพืชหวั  หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลพืชหวั   
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชหวัตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชหวัตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตพืชหวัตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลพืชหัวตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่งและ

จ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชหัว   การวิเคราะห์ตลาดพืชหัวและธุรกิจ         
ท่ีเก่ียวขอ้ง พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา  ศตัรูและการป้องกนัก าจดั   การเก็บเก่ียวและการจดัการ     
หลงัการเกบ็เก่ียว  การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต  คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภณัฑ ์ และการจ าหน่าย 

 (ใหเ้ลือกศึกษาพืชหวัท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 
 
 

3502-2107 เทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ 2 - 3 - 3 
 (Seed  Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
2.  สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ วางแผนและจัดการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  

ท่ีมีคุณภาพตามหลกัการและกระบวนการ  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและค านึงถึงการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตผลิตเมลด็พนัธ์ุ และมีกิจนิสยัท่ีดีในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ สนใจ
ใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเมลด็พนัธ์ุ หลกัการและกระบวนการผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของเมลด็พนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ 
3. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุตามหลกัการ 
4. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตเมลด็พนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ผลิตเมลด็พนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัการเมลด็พนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว เกบ็รักษา ขนส่งและจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของเมลด็พนัธ์ุ การงอกของเมลด็พนัธ์ุ การพฒันาการและการสุกแก่
ของเมลด็พนัธ์ุ  ลกัษณะทางพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
แบบต่าง ๆ  การตรวจสอบและการวิเคราะห์คุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ  การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ   การรับรองเมลด็พนัธ์ุ   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมลด็พนัธ์ุ การจ าหน่ายและธุรกิจเมลด็พนัธ์ุ 

 

3502-2108 ระบบการปลูกพชื 2 - 3 - 3 
 (Cropping  System) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการปลกูพืชระบบต่าง ๆ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัระบบการปลูกพืชตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันางานอาชีพผลิตพืช และมีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ สนใจ  

ใฝ่รู้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปลกูพืชระบบต่าง ๆ 
2. วางแผนการใชท่ี้ดินตามหลกัการ 
3. จดัระบบการปลกูพืชในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. จดัการศตัรูพืชในระบบการปลูกพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ประเมินประสิทธิภาพการใชท่ี้ดินในเชิงเปรียบเทียบ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของระบบการปลูกพืช พฒันาการของระบบการปลูกพืช  หลกัการ
และวิธีการต่าง ๆ  ในระบบการปลูกพืช   การเลือกระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม   การจดัการศตัรูพืชในระบบการ
ปลกูพืช   การปลกูพืชและประเมินประสิทธิภาพการใชท่ี้ดินในเชิงเปรียบเทียบ 
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3502-2109 สารป้องกนัก าจัดศัตรูพชื 2 - 3 - 3 
                     (Pesticides) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัและเทคนิควิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในการผลิตพืช 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน เลือก ใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  ดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย ์ 

ปลอดภยัและมีคุณธรรม จริยธรรม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัและเทคนิควิธีการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในการผลิตพืช 
2. วิเคราะห์องคป์ระกอบของสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชจากฉลาก เพ่ือจ าแนกประเภทและจดัล าดบัความ

เป็นพิษ 
3. ค านวณปริมาณสารในการใชป้้องกนัก าจดัศตัรูพืชตามหลกัการ 
4. ใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
5. วิเคราะหผ์ลตกคา้งของสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในผลผลิตเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและสถานการณ์การใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช   ประเภทของสาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช   ความเป็นพิษและระดบัความเป็นพิษของสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  ฉลากและรูปแบบ 
(Formulation)  สารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช สารป้องกนัก าจดัโรคพืช สารก าจดัวชัพืช  การค านวณปริมาณสาร
และการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช   ผลตกคา้งของสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในผลผลิตเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม  
พระราชบญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3502-51... งานพชืไร่ .. * - * - * 
 (Field Crops Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นพืชไร่ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานทางดา้นพืชไร่ในสถาน-

ประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทางดา้นพืชไร่ 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่องานอาชีพทางดา้นพืชไร่  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินยั ขยนั 

อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นพืชไร่ 
2. วางแผนและเตรียมการด าเนินงานทางดา้นพืชไร่ตามหลกัการ 
3. ปฏิบติัการทางดา้นพืชไร่ตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบติัการ โดยค านึงถึงความประหยดัและปลอดภยั 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบังานทางดา้นพืชไร่ตามสาขาอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  การวิเคราะห์งาน  
การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน    การสรุป จดัท ารายงานและ
น าเสนอผลการปฏิบติังาน 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละสมรรถนะรายวิชาเพ่ือ
วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกปฏิบติังาน ระยะเวลา รวมทั้งการวดัและประเมินผล) 
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 สาขางานพชืสวน 
 

3502-2201 การขยายพนัธ์ุพชื 2 - 3 - 3 
 (Plant Propagation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั เทคนิควิธีการและกระบวนการขยายพนัธ์ุพืชและการปฏิบติัดูแลรักษา 
2.   สามารถวางแผนและจดัการขยายพนัธ์ุพืชตามหลกัการและกระบวนการ โดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ 

และค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพขยายพนัธ์ุพืช  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  สนใจใฝ่รู้     

มีคุณธรรม จริยธรรม  รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ เทคนิควิธีการและกระบวนการขยายพนัธ์ุพืช และการปฏิบติัดูแลรักษา 
2. วางแผนการขยายพนัธ์ุพืช การจดัการหลงัการขยายพนัธ์ุและจ าหน่ายพนัธ์ุพืชตามหลกัการและความ

ตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และพนัธ์ุพืชตามหลกัการและกระบวนการ  
4. ขยายพนัธ์ุพืชดว้ยเทคนิควิธีต่าง ๆ  ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาพืชหลงัการขยายพนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัการผลผลิตพืชท่ีขยายพนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายเชิงธุรกิจ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการขยายพนัธ์ุพืช การวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจการขยายพนัธ์ุพืช  
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช โรงเรือนและวสัดุอุปกรณ์ การวางแผนการขยายพนัธ์ุพืช การเตรียมพนัธ์ุพืช
เพ่ือการขยายพนัธ์ุ  การขยายพนัธ์ุพืชโดยวิธีการต่าง ๆ  เทคนิคการขยายพนัธ์ุพืชเฉพาะอย่าง  การปฏิบติัดูแลรักษา
พนัธ์ุพืชท่ีขยายพนัธ์ุแลว้  การบรรจุหีบห่อเพ่ือจ าหน่ายเชิงธุรกิจ 
 
 

3502-2202 ไม้ผลเศรษฐกจิ 2 - 3 - 3 
(Economic  Fruit  Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตไมผ้ลเศรษฐกิจ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการผลิตไมผ้ลเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตผลไมเ้ศรษฐกิจ  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มี

คุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไมผ้ลเศรษฐกิจ หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลไมผ้ลเศรษฐกิจ  
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายไมผ้ลเศรษฐกิจตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตไมผ้ลเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตไมผ้ลเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลไมต้ามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว เพ่ิมมลูค่า ขนส่งและจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัทางเศรษฐกิจของไมผ้ล  การวิเคราะห์ตลาดผลไม ้ไมผ้ลเศรษฐกิจ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง พนัธ์ุและลกัษณะประจ าพนัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  การขยายพนัธ์ุ  ปัจจยัและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  การวางแผนการผลิต การเลือกและการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก  การปลูกและการ
ปฏิบติัดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตและการจดัการผลผลิตเพ่ือ
การจ าหน่าย  
 (ใหเ้ลือกศึกษาไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไม่นอ้ยกวา่  3  ชนิด) 
 
 

3502-2203 พชืผกัเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Commercial  Vegetable  Crops) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการผลิตพืชผกัเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตพืชผกัเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชผกัเพ่ือการคา้  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพืชผกั หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลพืชผกัเพ่ือการคา้  
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการการผลิตและจ าหน่ายพืชผกัตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชผกัตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตพืชผกัเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลพืชผกัเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการจัดการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า  

ขนส่งและจ าหน่าย 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัทางเศรษฐกิจของพืชผกั  การวิเคราะห์ตลาดพืชผกัและธุรกิจ          
ท่ีเก่ียวขอ้ง  พนัธ์ุและการเลือกใชพ้นัธ์ุ  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
การวางแผนการผลิต  การเลือกพ้ืนท่ีและการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การปลูกและการปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและ
การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว  เทคนิคการเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเพ่ือการคา้และการจ าหน่าย 

 
 

3502-2204 ไม้ตัดดอกเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Commercial  Cut  Flower  Plants) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการผลิตไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ   โดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไมต้ดัดอก หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการไมต้ดัดอกเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่ง

และจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของไมต้ดัดอก  การวิเคราะห์ตลาดไมต้ดัดอกและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ชนิดและพนัธ์ุไมต้ดัดอกท่ีนิยมผลิตเพ่ือการคา้   ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิต  การวางแผนการผลิต  การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การ
เพ่ิมมลูค่าผลผลิตเพ่ือการคา้และการจ าหน่าย 
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3502-2205 ไม้ประดับเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Commercial  Ornamental  Plants) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตไมป้ระดบัเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตไมป้ระดบัเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ  โดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตไมป้ระดบัเพ่ือการคา้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ     

รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไมป้ระดบั หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการไมป้ระดบัเพ่ือการคา้   
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายไมป้ระดบัเพ่ือการคา้ตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตไมป้ระดบัเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตไมป้ระดบัเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการไมป้ระดบัตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว  เพ่ิมมลูค่า ขนส่งและจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของไมป้ระดบั  การวิเคราะห์ตลาดไมป้ระดบัและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
ชนิด ประเภทและพนัธ์ุไมป้ระดบัท่ีนิยมผลิตเพ่ือการคา้  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การวางแผนการผลิต  การขยายพนัธ์ุ  การปลกูและปฏิบติัดูแลรักษา  การจดัการผลผลิต การ
เพ่ิมมลูค่าและการจ าหน่าย 
 
 

3502-2206 พชืสมุนไพรและพชืเคร่ืองเทศ 2 - 3 - 3 
(Herbal Plant and Spicy Plant) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศเพ่ือการคา้ตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนั และอดทน  
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการพืช

สมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศตามหลกัการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า 

ขนส่งและจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ  การวิเคราะห์ตลาดพืชสมุนไพร
พืชเคร่ืองเทศและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  ชนิด ประเภทและพนัธ์ุของพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ  ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การวางแผนการผลิต  การขยายพนัธ์ุ  การปลูกและ
ปฏิบติัดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว มาตรฐานวตัถุดิบพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ  
สรรพคุณและการน าไปใชป้ระโยชน์  การเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเพ่ือการคา้และการจ าหน่าย 

 
3502-2207 เห็ดเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 

(Commercial  Mushroom) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการผลิตเห็ดเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการผลิตเห็ดเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ  โดยค านึงถึง

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตเห็ด และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเห็ด หลกัการและกระบวนการผลิตเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายเห็ดเพ่ือการคา้ตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการผลิตเห็ดเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตเห็ดเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตผลเห็ดเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  เพ่ิมมูลค่า  ขนส่ง 

และจ าหน่าย 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของเห็ด  การวิเคราะห์ตลาดเห็ดและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  ชีววิทยาของ
เห็ด  ประเภทของเห็ด  ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของเห็ด  การวางแผนการผลิต  
โรงเรือนและอุปกรณ์ การท าเช้ือเห็ด  การเพาะเห็ดและการปฏิบติัดูแลรักษา  ศตัรูเห็ดและการป้องกนัก าจดั  
มาตรฐานผลผลิตเห็ด การเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเห็ดเพ่ือการคา้และการจ าหน่าย 
 
 

3502-2208 การปลูกพชืโดยไม่ใช้ดินเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Commercial Soilless Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการปลกูพืชโดยไม่ใชดิ้นเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตพืชโดยไม่ใชดิ้นเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ  

โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ             

มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน   

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปลกูพืชไม่ใชดิ้นเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายพืชไม่ใชดิ้นเพ่ือการคา้ตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพันธ์ุในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพ่ือการค้าตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตพืชโดยไม่ใชดิ้นเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการพืชไมใ้ช้ดินตามหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ิมมูลค่า ขนส่งและ

จ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น  การวิเคราะห์ตลาดพืชไม่ใชดิ้นและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  หลกัการและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น  ธาตุอาหารและการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร  
วสัดุอุปกรณ์และพรรณพืช   กระบวนการผลิตและการจดัการระบบการปลูกต่าง ๆ   การปฏิบติัดูแลรักษา   การ   
เกบ็เก่ียวและการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว  การเพ่ิมมลูค่าผลผลิตเพ่ือการคา้และการจ าหน่าย 
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3502-2209 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 2 - 3 - 3 
(Plant  Tissue  Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการ เทคนิคและกระบวนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
2. สามารถวางแผน เตรียมการ และจดัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

โดยค านึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายตามหลกัการ 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์และช้ินส่วนพืชเพ่ือการเพาะเล้ียงตามหลกัการและกระบวนการ 
3. เตรียมอาหารส าหรับเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาเน้ือเยื่อพืชใหป้ลอดเช้ือตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัการผลผลิตเพ่ือขนส่งและจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัและชนิดของการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช   การเจริญของช้ินส่วนพืช   
ท่ีน ามาเพาะเล้ียง  เคร่ืองมืออุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  อาหารและการเตรียมอาหารส าหรับ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  การเลือก  การเตรียมและการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืช  การชกัน าการเกิดแคลลสั  การยา้ยเล้ียง
แคลลสั   การเพาะเล้ียงเอมบริโอ  การเพาะเล้ียงอบัเรณู  การเกิดออร์แกโนเจเนซีสและเอมบริโอเจเนซีส  เทคนิค
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  การปฏิบติัดูแลรักษา  ประโยชนแ์ละการประยกุตใ์ชท้างการเกษตร 

 
3502-2210 การจัดการสวนไม้ผล 2 - 3 - 3 

(Fruit  Garden Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัการดูแลสวนไมผ้ล 
2.  สามารถวิเคราะห์   วางแผน  สร้างและจดัการดูแลสวนไมผ้ลตามหลกัการและกระบวนการ  

โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพท าสวนไมผ้ล  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการสวนผลไม ้
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการผลิตและจ าหน่ายไมผ้ลตามหลกัการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ี วสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุในการท าสวนไมผ้ลตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตไมผ้ลตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการไมผ้ลและผลิตผลหลงัการเกบ็เก่ียวตามหลกัการและกระบวนการ  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของการจดัการสวนไมผ้ล   พฤกษศาสตร์ของไมผ้ล  การวิเคราะห์
ตลาดไมผ้ล การเลือกพ้ืนท่ี เตรียมพ้ืนท่ี การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  
การจดัระบบงานตามล าดบัขั้นตอนการผลิต การสรุปวิเคราะห์แนวทางและผลสัมฤทธ์ิของงาน การปรับปรุงแกไ้ข
งานตามลกัษณะมาตรฐาน มาตรฐานของผลไมต้ามท่ีตลาดตอ้งการ การจดัการท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 
 

 

3502-2211 สารชีวภาพในงานผลติพชื 2 - 3 - 3 
(Biotic for Plant  Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั ชนิดและประเภท กลไกการท างาน หลกัการและกระบวนการในการผลิตและใช้

สารชีวภาพในงานผลิตพืช 
2. สามารถวางแผน จดัเตรียม ผลิตและใชส้ารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ โดย

ค านึงถึงประโยชน ์และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชแ้ละพฒันาสารชีวภาพในงานผลิตพืช  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความ

รับผิดชอบ ปลอดภยั มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตและใชส้ารชีวภาพในงานผลิตพืช 

2. วางแผน จดัเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภาพตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ผลิตสารชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ 

4. จดัการผลผลิตสารชีวภาพเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนแ์ละจ าหน่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัและประโยชน์ของสารชีวภาพ  จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการผลิต
สารชีวภาพ  ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช  กลไกการท างานของสารชีวภาพ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ออกฤทธ์ิ  การผลิต การเตรียมและใชส้ารชีวภาพ   ขอ้ควรพิจารณาในการใชส้ารชีวภาพในงานผลิตพืช 
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3502-52... งานพชืสวน .. * - * - * 
(Horticultural Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นพืชสวน 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานทางดา้นพืชสวนในสถาน-

ประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทางดา้นพืชสวน 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพทางดา้นพืชสวน  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินยั 

ขยนั อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นพืชสวน 
2. วางแผนและเตรียมการด าเนินงานทางดา้นพืชสวนตามหลกัการ 
3. ปฏิบติัการทางดา้นพืชสวนตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบติัการ โดยค านึงถึงความประหยดัและปลอดภยั 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบังานทางดา้นพืชสวนตามสาขาอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  การวิเคราะห์งาน  
การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน    การสรุป จดัท ารายงานและ
น าเสนอผลการปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละสมรรถนะรายวิชาเพ่ือ
วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกปฏิบติังาน ระยะเวลา รวมทั้งการวดัและประเมินผล) 
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 สาขางานเทคโนโลยกีล้วยไม้ 

3502-2301 หลกัการปลูกเลีย้งกล้วยไม้ 2 - 3 - 3 
(Principles of Orchid Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการปลกูเล้ียงกลว้ยไมเ้บ้ืองตน้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการปลูกเล้ียงกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพปลูกเล้ียงกลว้ยไม ้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มี

คุณธรรมจริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักลว้ยไม ้หลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลผลิตกลว้ยไมเ้บ้ืองตน้ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการการผลิตกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และพนัธ์ุตามความตอ้งการของตลาดและสภาพแวดลอ้ม 
4. ปลกูและดูแลรักษากลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการเก็บเก่ียวและจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของการปลูกเล้ียงกลว้ยไม ้  ลกัษณะทาง 
พฤกษศาสตร์  ชนิดและพนัธ์ุกลว้ยไม ้ ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกเล้ียงกลว้ยไม ้  หลกัการ
เลือกพ้ืนท่ี  โรงเรือนและอุปกรณ์   การปลูกและดูแลรักษา  การใหน้ ้ าและปุ๋ย  การป้องกนัก าจดัศตัรูกลว้ยไม ้ การ
เกบ็เก่ียวและการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวกลว้ยไม ้
 

 

3502-2302 การผลติกล้วยไม้เพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Commercial Orchid Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการผลิตกลว้ยไมเ้พ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการผลิตกลว้ยไมเ้พ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ  โดย

ค านึงถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตกลว้ยไม ้   และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม

จริยธรรม  ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตและจดัการผลิตผลกลว้ยไมเ้พ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการการผลิตและจ าหน่ายกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และพนัธ์ุตามความตอ้งการของตลาดและสภาพแวดลอ้ม 
4. ผลิตกลว้ยไมเ้พ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษากลว้ยไมเ้พ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัการผลผลิตกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว และการ

เพ่ิมมลูค่าผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายเชิงธุรกิจ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความส าคัญและประเภทของการผลิตกล้วยไม้เพ่ือการค้า ปัจจัยและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมก้ระถางเพ่ือการคา้   สกุล ชนิดและพนัธ์ุของ
กลว้ยไมต้ดัดอกและกลว้ยไมก้ระถางท่ีนิยมผลิตเพ่ือการคา้  การพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไมเ้พ่ือการคา้  การวางแผน
และผลิตกลว้ยไมก้ระถางและกลว้ยไมต้ดัดอก   โรงเรือน อุปกรณ์และวสัดุปลูก  การผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกและ
กลว้ยไมก้ระถาง การปฏิบติัดูแลรักษา  การให้น ้ าและปุ๋ย   การป้องกนัก าจดัศตัรูกลว้ยไม ้  การเก็บเก่ียวและการ
จดัการหลงัการเกบ็เก่ียวกลว้ยไม ้ การบรรจุหีบห่อและการจดัจ าหน่าย 
 

3502-2303 การเพาะเมลด็และเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่กล้วยไม้ 2 - 3 - 3 
(Orchid Seeds and Tissue Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการขยายพนัธ์ุกลว้ยไมด้้วยการเพาะเมล็ดและเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการเพาะเมล็ดและเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไมต้ามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพาะขยายพนัธ์ุกลว้ยไม ้และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ        

มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการขยายพนัธ์ุกลว้ยไมด้ว้ยการเพาะเมล็ดและเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อ 
2. วางแผนการผลิต การจดัการหลงัการการผลิตและจ าหน่ายพนัธ์ุกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  เมลด็พนัธ์ุและช้ินส่วนกลว้ยไมท่ี้จะน ามาเพาะขยายพนัธ์ุตาม

หลกัการและกระบวนการ 
4. เตรียมอาหารส าหรับเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
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5. ขยายพนัธ์ุกลว้ยไมด้ว้ยการเพาะเมลด็และเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ดูแลรักษากลา้ไมแ้ละตน้อ่อนกลว้ยไมห้ลงัการขยายพนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ 
7. จดัการกลา้ไมท่ี้ผลิตเพ่ือส่งมอบและหรือจ าหน่ายตามหลกัการ กระบวนการ และคุณภาพมาตรฐาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและประโยชน์ของการเพาะเมลด็และเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้
หลกัการเพาะเมลด็และเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้   การเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่วนท่ีใชใ้นการขยายพนัธ์ุ    
การวางแผนการผลิตกลา้ไม ้การเพาะเมล็ดและปฏิบติัดูแลรักษากลา้ไมท่ี้ไดจ้ากการเพาะเมล็ด อาหารและการ
เตรียมอาหารส าหรับการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไม ้ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกลว้ยไมแ้ละการปฏิบติัดูแลรักษากลา้ไมท่ี้
ไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  การท าระเบียนกลา้ไม ้ การควบคุมคุณภาพระบบกลา้ไมก่้อนการส่งมอบ 
 
 

3502-2304 วทิยาการหลงัการเกบ็เกีย่วกล้วยไม้  2 - 3 - 3 
(Post-Harvest for Orchid) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวกลว้ยไม ้
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน เลือกใชวิ้ธีการและจดัการหลงัการเก็บเก่ียวกลว้ยไมต้ามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตผลและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวกลว้ยไม ้   และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวกลว้ยไม ้
2. วิเคราะห์ดชันีการเกบ็เก่ียวตามหลกัการ 
3. วิเคราะห์และจ าแนกมาตรฐานช่อดอกไดต้ามหลกัการสากล 
4. เกบ็เก่ียวกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
5. เตรียมผลิตผลกลว้ยไมเ้พ่ือส่งตลาดดว้ยวิธีต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว ดชันีการเก็บเก่ียว อายุการเก็บเก่ียว
กลว้ยไมท่ี้เหมาะสม   หลกัและวิธีการเก็บเก่ียวกลว้ยไม ้ การรวบรวม  การคดัเลือกกลว้ยไมต้ามมาตรฐานช่อดอก
และตน้ การบรรจุหีบห่อ  การรมสารเพ่ือก าจดัศตัรูกลว้ยไม ้  การเก็บรักษาท่ีห้องเยน็   การขนส่ง   ขั้นตอนและ
วิธีการส่งออกกลว้ยไม ้
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3502-2305 การพฒันาสายพนัธ์ุกล้วยไม้ 2 - 3 - 3 
(Orchid Strain Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้
2. สามารถวิเคราะห์ สร้างแผนการผสมและพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพาะเล้ียงกลว้ยไม ้   และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มี

คุณธรรม จริยธรรม ขยนั อดทน  ตระหนักถึงความส าคัญและการปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิบัตร 
กฎหมายเก่ียวกบัพืชและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้
2. สร้างแผนการผสมและพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
3. คดัเลือกพนัธ์ุกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
4. ปรับปรุงสายพนัธ์ุกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  อนุกรมวิธานของพืชในวงศ์กลว้ยไม ้ นิเวศวิทยาของพืชในวงศ์กลว้ยไม ้ 
กลว้ยไมพ้นัธ์ุแทแ้ละกลว้ยไมพ้นัธ์ุลูกผสม  ความสัมพนัธ์และการผสมกนัไดข้องพืชในวงศ์กลว้ยไม ้ หลกัและ
วิธีการสร้างกลว้ยไมลู้กผสม  การคดัเลือกและปรับปรุงสายพนัธ์ุ  การจดทะเบียนสิทธิบตัร  การจดทะเบียนพืช
อนุรักษ ์ พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืชและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

3502-2306 การจัดดอกไม้และตกแต่งบริเวณ 2 - 3 - 3 
(Florist for Decorating and Landscaping) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัดอกไม ้จดัตกแต่ง ดูแลสวนและบริเวณ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จดั ดูแลดอกไม ้สวนและบริเวณตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพจัดดอกไม้และตกแต่งบริเวณ  และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ

รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัดอกไม ้ จดัตกแต่ง ดูแลสวนและบริเวณ 
2. ส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือวางแผนการจดัดอกไม ้จดัตกแต่งสวนและบริเวณตามหลกัการ 
3. ออกแบบการจดัดอกไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
4. จดัดอกไมต้ามหลกัการและกระบวนการวางแผน เตรียมการ จดัและดูแลรักษาหลงัการจดั 
5. เขียนแบบสวนตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัตกแต่งบริเวณตามหลกัการและกระบวนการวางแผน เตรียมการ จดัและดูแลรักษาหลงัการจดั 
7. ค านวณตน้ทุนและประมาณการราคาจ าหน่าย/ใหบ้ริการตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของการจดัดอกไมแ้ละจดัตกแต่งบริเวณ   การเลือกและเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้การออกแบบ จดัและดูแลรักษาดอกไมห้ลงัการจดั  ประเภทและองคป์ระกอบของสวน 
หลกัการออกแบบสวนและตกแต่งบริเวณ   การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์   การจดัตกแต่งและดูแลรักษา
สวนและบริเวณ   การค านวณตน้ทุนและประมาณการราคาจ าหน่าย/ใหบ้ริการ 
 

 

3502-2307 การประกอบธุรกจิกล้วยไม้ 2 - 2 - 3 
(Orchid Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการประกอบธุรกิจกลว้ยไม ้
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และด าเนินธุรกิจกลว้ยไมข้นาดกลางและขนาดย่อมตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพธุรกิจกลว้ยไม ้และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการประกอบธุรกิจกลว้ยไม ้
2. เขียนแผนธุรกิจกลว้ยไมข้นาดกลางและขนาดยอ่มตามหลกัการ 
3. ก าหนดแผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการเงินตามหลกัการ 
4. ค านวณตน้ทุนและราคาขายตามหลกัการ 
5. วางแผนด าเนินการเก่ียวกบัเงินทุน งบดุล  สินทรัพย ์ และการขอสินเช่ือสถาบนัการเงินตามหลกัการ

และกระบวนการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความหมาย ลกัษณะและรูปแบบของธุรกิจกลว้ยไมป้ระเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์
และเลือกท าเลท่ีตั้งของธุรกิจ  การขออนุญาตจดัตั้ง  การเขียนแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  แผนการตลาด  
แผนการผลิต   แผนการเงิน  ช่องทางการจดัจ าหน่าย    การค านวณตน้ทุนและราคาขาย  เงินทุน งบดุล   การแปลง-
สินทรัพยใ์หเ้ป็นทุน  การขอสินเช่ือสถาบนัการเงิน  หลกัและวิธีด าเนินธุรกิจกลว้ยไมป้ระเภทต่าง ๆ 
 
 

3502-2308 การประกวดและตัดสินกล้วยไม้ 2 - 2 - 3 
(Orchid Judging  and  Contest) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจความส าคญั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการจดัการประกวดและตดัสินกลว้ยไม ้
2. สามารถวางแผน เตรียมการ จดัการประกวดและตดัสินกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกวดและตดัสินกลว้ยไม ้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มี

คุณธรรม จริยธรรม  และความมัน่ใจในการตดัสินกลว้ยไม ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการประกวดและตดัสินกลว้ยไม ้
2. เตรียมกลว้ยไมเ้พ่ือส่งเขา้ประกวด 
3. วางแผนและจดัการประกวดกลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
4. ก าหนดเกณฑใ์นการประกวดและตดัสินกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
5. ด าเนินการตดัสินกลว้ยไมต้ามหลกัเกณฑ ์

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ  ความส าคญัของการประกวดและตัดสินกลว้ยไม ้ ชนิดและมาตรฐานของ
กลว้ยไมท่ี้ส่งเขา้ประกวด    การเตรียมกลว้ยไมเ้พ่ือประกวด   หลกัเกณฑใ์นการประกวดและตดัสิน    การ
เตรียมการและจดัการประกวด   การตดัสินกลว้ยไม ้  ประกาศนียบตัรและรางวลั 
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3502-53... งานเทคโนโลยกีล้วยไม้ .. * - * - * 
 (Orchid Technology Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นเทคโนโลยีกลว้ยไม ้
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานทางดา้นเทคโนโลยีกลว้ยไม้

ในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
การอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทางดา้นเทคโนโลยีกลว้ยไม ้
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพทางด้านเทคโนโลยีกลว้ยไม ้มีคุณธรรมจริยธรรม ความ

รับผิดชอบ มีวินยั ขยนั อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นเทคโนโลยีกลว้ยไม ้
2. วางแผนและเตรียมการด าเนินงานทางดา้นเทคโนโลยีกลว้ยไมต้ามหลกัการ 
3. ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีกลว้ยไม้ตามหลกัการและกระบวนการ  โดยค านึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบติัการ โดยค านึงถึงความประหยดัและปลอดภยั 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบังานทางดา้นเทคโนโลยีกลว้ยไมต้ามสาขาอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  การ
วิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน    การสรุป จดัท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละสมรรถนะรายวิชาเพ่ือ
วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกปฏิบติังาน ระยะเวลา รวมทั้งการวดัและประเมินผล) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
35XX-8001 ฝึกงาน *-*-4  
35XX-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
35XX-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 

35XX-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 
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35XX-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 

 

35XX-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 35XX-8002 ในสถานประกอบการ  สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

 
35XX-8501 โครงการ *-*-4 
35XX-8502 โครงการ  1 *-*-2 
35XX-8503 โครงการ  2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวิชา 
 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

 

35XX-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มลู วิเคราะห ์สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงานโครงการ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

  

72



337 
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35XX-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มลู วิเคราะห ์สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงานโครงการ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

35XX-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

73
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สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มลู วิเคราะห ์สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงานโครงการ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 35XX-8502  หรือเป็น
โครงการใหม่) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลอืกเสรี 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลอืกเสรี 

 

สาขาวชิาช่างกลเกษตร 
3505-9101 การออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 2-2-3 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 
3508-9101 การจดัสวนน ้า 2-3-3 
3508-9102 การจดัสวนแนวตั้ง 2-3-3 
3508-9103 การจดัสวนดาดฟ้า 2-3-3 
3508-9104 การดูแลสนามกอลฟ์ 2-3-3 
3508-9105 การวางผงัพืชพรรณในอาคาร 2-3-3 

 

สาขาวชิาธุรกจิเกษตรและสหกรณ์ 
3509-9101 ธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้ว 2-2-3 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาเลอืกเสรี 

 

สาขาวชิาช่างกลเกษตร 
 

3505-9101 การออกแบบใช้คอมพวิเตอร์ช่วย 2 - 2 - 3 
(Computer Assistance in Designs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 
2. สามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ ดว้ยความรับผิดชอบ มี

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการท างานของโปรแกรมการออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 
2. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ 
3. ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มลู สารสนเทศ เพ่ือพฒันางานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ   การใชชุ้ดค าสั่งในการสร้างภาพ 
2 มิติ  การใชค้ าสั่งในการแกไ้ขปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจดัการภาพ  การก าหนดขนาดและสัญลกัษณ์  
การจดัการไฟล ์ การพิมพ ์ การสืบคน้ขอ้มลู สารสนเทศเพ่ือพฒันางานอาชีพดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 (ใหเ้ลือกใชโ้ปรแกรม  เช่น  AutoCAD, CADKEY,  MASTERCAM  เป็นตน้)  
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สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 
 

3508-9101 การจัดสวนน า้ 2 - 3 - 3 
(Water Gardening) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัและดูแลสวนน ้า  
2.  สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จัดและดูแลรักษาสวนน ้ าตามหลักการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี

คุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัและดูแลสวนน ้า 
2. เลือกใชพ้นัธ์ุไม ้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนน ้าตามหลกัการ 
3. ออกแบบสวนน ้าตามหลกัการ 
4. สร้างสวนน ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาสวนน ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ประมาณราคาการออกแบบและสร้างสวนน ้าตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัและประโยชน์ของสวนน ้า  ประเภทของสวนน ้า  องคป์ระกอบของ
สวนน ้า พนัธ์ุไม ้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นสวนน ้ า การออกแบบและการประมาณราคา  การสร้าง
สวนน ้าประเภทต่าง ๆ  และการดูแลรักษาสวนน ้า   
 

3508-9102 การจัดสวนแนวตั้ง 2 - 3 - 3 
 (Vertical  garden) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัสวนแนวตั้ง 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา  จดัและดูแลรักษาสวนแนวตั้งตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี

คุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัและดูแลสวนแนวตั้ง 
2. เลือกใชพ้นัธ์ุไม ้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนแนวตั้งตามหลกัการ 
3. ออกแบบสวนแนวตั้งตามหลกัการและกระบวนการ 
4. จดัสวนแนวตั้งตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาสวนแนวตั้งตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ประมาณราคาการออกแบบและสร้างสวนแนวตั้งตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและประโยชน์ของสวนแนวตั้ง หลกัการและกระบวนการจดัสวน
แนวตั้ง  พนัธ์ุไม ้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนแนวตั้ง  การออกแบบและการประมาณราคา การจดัและ
การดูแลรักษาสวนแนวตั้ง  
 

3508-9103 การจัดสวนดาดฟ้า 2 - 3 - 3 
(Deck  garden) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัสวนดาดฟ้า 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จดัและดูแลรักษาสวนดาดฟ้าตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี

คุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัและดูแลสวนดาดฟ้า 
2. เลือกใชพ้นัธ์ุไม ้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนดาดฟ้าตามหลกัการ 
3. ออกแบบสวนดาดฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
4. จดัสวนดาดฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาสวนดาดฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ประมาณราคาการออกแบบและสร้างสวนดาดฟ้าตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและประโยชน์ของสวนดาดฟ้า หลกัการและกระบวนการจดัสวน
ดาดฟ้า  พนัธ์ุไม ้เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการจดัสวนดาดฟ้า  การออกแบบและการประมาณราคา การจดัและ
การดูแลรักษาสวนดาดฟ้า 
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3508-9104 การดูแลสนามกอล์ฟ 2 - 3 - 3 
(Golf Course Maintenance) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ์ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการดูแลสนามกอล์ฟตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

ความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพดูแลสนามกอลฟ์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียด

รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ์ 
2. เลือกใชพ้รรณไมแ้ละพนัธ์ุหญา้ในการจดัสนามกอลฟ์ตามหลกัการ 
3. เลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลสนามกอลฟ์ตามหลกัการ 
4. ดูแลสนามกอลฟ์บริเวณต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัและประวติัความเป็นมาของสนามกอลฟ์  นิยามศพัทเ์ก่ียวกบัการจดั
สนามกอลฟ์ ชนิดและประเภทของสนามกอลฟ์  องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสนามกอลฟ์  พรรณไมแ้ละ
พนัธ์ุหญา้ท่ีใช้ในการจดัสนามกอล์ฟ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการดูแลสนามกอล์ฟ  และการปฏิบติัดูแลสนาม
กอลฟ์   
 

3508-9105 การวางผงัพชืพรรณในอาคาร 2 - 3 - 3 
 (Interior Landscape Planning) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1.   เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการวางผงัพืชพรรณภายในอาคาร 
2. เพ่ือใหส้ามารถวิเคราะห์ วางแผน ใหบ้ริการวางผงัและดูแลพืชพรรณภายในอาคารตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพ่ือใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียด

รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางผงัพืชพรรณในอาคาร 
2. เลือกใชพื้ชพรรณและวสัดุอุปกรณ์ตามหลกัการ 
3. จดัวางพืชพรรณในอาคารตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาพืชพรรณในอาคารตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัพืชพรรณในอาคารตามหลกัการ 
6. ประมาณการค่าบริการวางผงัและจดัพืชพรรณในอาคารตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการวางผงัพืชพรรณในอาคาร ศิลปะการตกแต่งภายในดว้ยวสัดุ
พืชพรรณ ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการออกแบบภายใน การเลือกพืชพรรณและวสัดุอุปกรณ์ การจดัวางพืชพรรณใน
อาคาร การดูแลรักษาพืชพรรณในอาคาร การประมาณการค่าบริการจดัพืชพรรณในอาคาร 
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สาขาวชิาธุรกจิเกษตรและสหกรณ์ 
 

3509-9110 ธุรกจิโรงสีและการค้าข้าว 2 - 2 - 3 
(Rice Mill Business and Trading) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการด าเนินธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้ว 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนด าเนินธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้วตามหลกัการและกระบวนการ  โดย

ค านึงถึงนโยบายของรัฐบาล 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้ว   และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการด าเนินธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้ว 
2. วางแผนการด าเนินงานธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้วตามหลกัการตลาด 
3. ค านวณตน้ทุนการผลิตขา้วเปลือกตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ค านวณปริมาณขา้วเปลือกในยุง้ฉางตามหลกัการ 
5. จดัมาตรฐานขา้วเปลือกและขา้วสารตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและชนิดของโรงสี การคา้ขา้วเปลือก การคา้ขา้วสาร  การแปรรูปขา้ว  
วิถีการตลาดขา้วเปลือกและขา้วสาร  การค านวณหาตน้ทุนการผลิตขา้วเปลือก  การค านวณปริมาณขา้วเปลือกในยุง้
ฉาง  การจดัมาตรฐานขา้วเปลือกและขา้วสาร และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ  คา้ขา้ว 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
3000-20.. กจิกรรมองค์การวิชาชีพ …           0 - 2 - 0 

(Vocational Activities ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

เพ่ือพฒันาตน  องคก์ร ชุมชนและสงัคม  
2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
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