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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  และ

ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการของ

งานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นสัตวศาสตร์ ให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

4. เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  วางแผน จดัการ ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา แสวงหาความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพดา้นสัตวศาสตร์  

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางด้านสัตวศาสตร์ระดับเทคนิคตามหลักการและ
กระบวนการ 

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานอาชีพดา้นสัตวศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้ง
การใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั   เป็นผูมี้
ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 
เกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์  ประกอบดว้ย 

 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   ไดแ้ก่  ความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต 

กตญัญูกตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม เป็นตน้ 
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย  ได้แก่  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 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นสัตวศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

 สาขางานการผลติสัตว์ 
3.4  วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นการผลิตสัตวต์ามหลกัการ กระบวนการและ

มาตรฐานฟาร์ม 
3.5  ด าเนินการ บริหารจดัการ  ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้นการ

ผลิตสัตวต์ามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ   
3.6  จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นการผลิตสัตวต์ามหลกัการและ

กระบวนการ 
3.7  เลือก/ใช/้ประยุกตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการผลิตสัตว ์ โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและ

ผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
 

 

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวชิาสัตวศาสตร์  จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต  
และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวิต  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 
3503-2001 จุลชีววทิยา 2-2-3 
3503-2002 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตวเ์ล้ียง 2-2-3 
3503-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ 2-2-3 
3503-2004 โภชนศาสตร์สัตวเ์บ้ืองตน้ 2-2-3 
3503-2005 อาหารและการใหอ้าหารสัตว ์ 2-3-3 
3503-2006 โรคและการสุขาภิบาลสัตว ์ 2-3-3 
3503-2007 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง 1-3-2 
3503-2008 สัมมนาทางดา้นสัตวศาสตร์ 0-2-1 

 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

 สาขางานการผลติสัตว์ 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใหค้รบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

กลุ่มงานการผลติสัตว์เศรษฐกจิ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3503-2101 การผลิตไก่เน้ือ 2-3-3 
3503-2102 การผลิตไก่ไข่ 2-3-3 
3503-2103 การผลิตสุกรพนัธ์ุ 2-3-3 
3503-2104 การผลิตสุกรขนุ 2-3-3 
3503-2105 การผลิตโคนม 2-3-3 
3503-2106 การผลิตโคเน้ือและกระบือ 2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3503-2107 การฟักไข่และการจดัการโรงฟัก 2-3-3 
3503-2108 การผสมเทียม 2-3-3 
3503-2109 การผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์ 2-3-3 
3503-2110 การจดัการทุ่งหญา้และอาหารหยาบ 2-3-3 
3503-2111 การผลิตอาหารสัตว ์ 2-3-3 
3503-2112 ส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์มปศุสัตว ์ 2-3-3 
3503-2113 การประกวดและตดัสินสัตว ์ 2-2-3 
 

กลุ่มงานเลีย้งสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3503-2113 หลกัการเล้ียงสัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 3-0-3 
3503-2114 มาตรฐานการเล้ียงและใชส้ัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 3-0-3 
3503-2115 การเล้ียงสัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 2-3-3 
3503-2116 การผลิตและบริการสัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 2-2-3 

 

3503*2101  ถึง  3503*2199   รายวชิาดา้นการผลิตสัตวต์ามความช านาญเฉพาะดา้น *-*-* 
  ของสถานประกอบการหรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 

 รายวชิาทวภิาคีในสาขางานการผลติสัตว์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3503-5101 งานการผลิตสัตว ์1 *-*-* 
3503-5102 งานการผลิตสัตว ์2 *-*-* 
3503-5103 งานการผลิตสัตว ์3 *-*-* 
3503-5104 งานการผลิตสัตว ์4 *-*-* 
3503-51XX งานการผลิตสัตว ์... *-*-* 

 

 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 
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 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3503-8001  หรือรายวชิา  3503-8002  และ  3503-8003 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3503-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3503-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
3503-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3503-8501  หรือรายวชิา  3503-8502   และ  3503-8503 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3503-8501 โครงการ *-*-4 
3503-8502 โครงการ  1 *-*-2 
3503-8503 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 
3504-2004 เวชภณัฑพ์ื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว ์ 2-2-3 
3504-2105 กฎหมายเก่ียวกบัปศุสัตว ์ 3-0-3 
3504-2110 การส่งเสริมปศุสัตว ์ 2-2-3 
3509-2001 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2-2-3 
3509-2004 การจดัการฟาร์ม 2-2-3 
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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 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 2-0-2 
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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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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 
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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 
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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 
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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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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 

22



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

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 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 

3503-2001 จุลชีววทิยา 2-2-3 
3503-2002 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตวเ์ล้ียง 2-2-3 
3503-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ 2-2-3 
3503-2004 โภชนศาสตร์สัตวเ์บ้ืองตน้ 2-2-3 
3503-2005 อาหารและการใหอ้าหารสัตว ์ 2-3-3 
3503-2006 โรคและการสุขาภิบาลสัตว ์ 2-3-3 
3503-2007 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง 1-3-2 
3503-2008 สัมมนาทางดา้นสัตวศาสตร์ 0-2-1 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 

3503-2001 จุลชีววทิยา 2 - 2 - 3 
(Microbiology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยา และการน าไปใชป้ระโยชน ์
2. สามารถปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยาตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นจุลชีววิทยา ดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 

สนใจใฝ่รู้ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุลชีววิทยา 
2. จ าแนกประเภทจุลินทรียด์ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
3. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เพาะเช้ือและแยกเช้ือตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ยอ้มสีแกรมตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการท างานและการเตรียมตวัอย่างส าหรับกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดต่าง ๆ  การ

จดัจ าแนกประเภทของจุลินทรีย ์ การเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของจุลินทรีย ์อาหารเล้ียงเช้ือ การเพาะเช้ือ 
การแยกเช้ือ การยอ้มสีแกรม ภูมิคุม้กนัวิทยาและโรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย ์  

 
3503-2002 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตว์เลีย้ง 2 - 2 - 3 

(Anatomy and Physiology of Domestic Animal) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจโครงสร้างและระบบการท างานดา้นกายวิภาคและสรีรวิทยาสตัวเ์ล้ียง  
2. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการท างานของอวยัวะสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเ์ล้ียง และมีกิจนิสัยในการ
ท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและระบบการท างานดา้นกายวิภาคและสรีรวิทยาสตัวเ์ล้ียง 

2. ส ารวจตรวจสอบช่ือและหนา้ท่ีของอวยัวะระบบต่าง ๆ ของสตัวจ์ากของจริงและหรือจากหุ่นจ าลอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเ์ล้ียง เซลล ์เน้ือเยื่อและอวยัวะ 

โครงสร้างและการท างานของระบบโครงกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และระบบภูมิคุม้กนัโรค 

 

3503-2003 การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 2 - 2 - 3 
(Animal  Breeding) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์

2. สามารถวิเคราะห ์วางแผน ด าเนินการ บนัทึกขอ้มลูและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์และมีกิจนิสยัในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ขยนั และอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
2. หาอตัราส่วนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามกฎเมนเดล 
3. ค านวณค่าทางพนัธุกรรมตามหลกัการ 
4. วางแผนปรับปรุงพนัธ์ุสตัวโ์ดยประยกุตใ์ชอ้ตัราพนัธุกรรมและอตัราซ ้า 
5. คดัเลือกสตัวท่ี์จะเป็นพ่อแม่พนัธ์ุตามหลกัการ 
6. จดัระบบการผสมพนัธ์ุสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 
7. บนัทึกท าพนัธ์ุประวติัตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ หลกัพนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ การถ่ายทอด

ลกัษณะเชิงคุณภาพและปริมาณ การประยกุตใ์ชอ้ตัราพนัธุกรรมและอตัราซ ้ า ค่าการผสมพนัธ์ุ ลกัษณะท่ีส าคญัทาง
เศรษฐกิจในสตัวเ์ล้ียง การคดัเลือกพนัธ์ุ ระบบการผสมพนัธ์ุ การบนัทึกและการท าพนัธ์ุประวติั ปัญหาและอุปสรรค
ในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
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3503-2004 โภชนศาสตร์สัตว์เบือ้งต้น 2 - 2 - 3 
(Principles of Animal Nutrition) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโภชนศาสตร์สตัว ์ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน แกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเล้ียงดูสตัวโ์ดยใชห้ลกัการและกระบวนการ
ทางดา้นโภชนศาสตร์สตัว ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นโภชนศาสตร์สัตว  ์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการดา้นโภชนศาสตร์สตัวแ์ละการน าไปใชป้ระโยชน์ 
2. จ าแนกวตัถุดิบอาหารสตัวต์ามประเภทของโภชนะ 

3. ตรวจสอบคุณภาพอาหารสตัวโ์ดยวิธีทางกายภาพ 

4. วินิจฉยัอาการขาดโภชนะในสตัวเ์ล้ียงตามหลกัโภชนศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของโภชนศาสตร์สตัว ์ ศพัทเ์ทคนิคทางโภชนศาสตร์สัตว  ์โภชนะท่ี

จ าเป็นส าหรับสัตว ์วตัถุดิบท่ีเป็นแหล่งของโภชนะ ระบบทางเดินอาหารสัตว ์การย่อย การดูดซึมและการล าเลียง
โภชนะในร่างกาย การวดัคุณค่าอาหารสัตว ์การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเ์บ้ืองตน้ และการวินิจฉยัอาการขาด
โภชนะเบ้ืองตน้ 

 
3503-2005 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 2 - 3 - 3 

(Animal Feed and Feeding) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการใหอ้าหารสตัว ์

2. สามารถสร้างสูตรอาหาร ผสมอาหาร เก็บรักษา ใหอ้าหารสัตว ์ประยุกตใ์ชผ้ลพลอยไดจ้ากการเกษตร
และหรืออุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือผลิตอาหารสัตวต์ามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงประโยชน ์

คุณค่า และการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพดา้นอาหารสัตว ์และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ขยนั อดทน และมีความสนใจใฝ่รู้ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการท าอาหารและการใหอ้าหารสตัว ์

2. ค านวณปริมาณอาหารตามความตอ้งการโภชนะของสตัว ์

3. ค านวณสูตรอาหารตามหลกัการและชนิดของสตัว ์

4. วางแผน จดัเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และวตัถุดิบอาหารสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

5. ผสมอาหารสตัวแ์ละเกบ็รักษาตามหลกัการและกระบวนการ 

6. ผลิตอาหารสัตว์จากผลพลอยได้ทางการเกษตรและหรืออุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ 

7. ใหอ้าหารตามความตอ้งการของสตัวร์ะยะต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและชนิดของวตัถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษและขีดจ ากดัในการใชว้ตัถุดิบ 

ความตอ้งการโภชนะของสตัว ์หลกัการสร้างสูตรอาหารและการค านวณสูตรอาหารสตัว ์การค านวณปริมาณอาหาร
ตามความตอ้งการโภชนะของสัตว์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตวแ์ละการเก็บรักษา 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการอาหารของสัตว ์  การให้อาหารสัตวร์ะยะต่าง ๆ  และการน าผลพลอยไดจ้าก
การเกษตรและหรืออุตสาหกรรมเกษตรมาประยกุตใ์ชเ้ป็นอาหารสตัว ์

 
3503-2006 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 2 - 3 - 3 

(Animal Diseases and Sanitation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัการป้องกนัโรคและการสุขาภิบาลสตัว ์

2. สามารถตรวจสุขภาพสัตว์เบ้ืองตน้ จดัการสุขาภิบาลสัตว์ ป้องกนัและรักษาโรคสัตวเ์บ้ืองตน้ตาม
หลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานการป้องกนัและรักษาโรคสตัว ์และมีกิจนิสยัการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการป้องกนัโรคและการสุขาภิบาลสตัว ์

2. จดัการสุขาภิบาลโรงเรือนและอุปกรณ์ตามหลกัการสุขาภิบาลและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. ตรวจสุขภาพสตัวเ์บ้ืองตน้ตามหลกัการ 

4. ป้องกนัและรักษาโรคสตัวเ์บ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ หลกัการสุขาภิบาล การท าความ

สะอาด ฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ โรคและพยาธิท่ีส าคญัในสัตวเ์ศรษฐกิจ สาเหตุของการเกิดโรค การติดต่อ 
อาการและวิการของโรค การตรวจวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้ การควบคุมป้องกนัและรักษาโรคโรคสัตวท่ี์ติดต่อถึงคน 
หลกัสวสัดิภาพสตัว ์ความปลอดภยัทางชีวภาพ และมาตรฐานอาหารปลอดภยั 

 

3503-2007 การจัดการส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลีย้ง 1 - 3 - 2 
(Principles of Environmental Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์มสตัวเ์ล้ียง 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภคการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานจดัการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์ม และมีกิจนิสัยท่ีดีในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในฟาร์มสตัวเ์ล้ียง 

2. วางแผนจดัส่ิงแวดลอ้มในฟาร์มสตัวเ์ล้ียงตามมาตรฐานฟาร์มแต่ละชนิด 

3. ตรวจและปรับปรุงคุณภาพน ้าท้ิงในฟาร์มสตัวเ์ล้ียงตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ก าจดัของเสียในฟาร์มสตัวเ์ล้ียงตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ประยกุตใ์ชป้ระโยชนจ์ากมลูสตัวแ์ละวสัดุเหลือใชจ้ากฟาร์มสตัวเ์ล้ียง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มในการผลิตสัตว ์

หลกัปฏิบติัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการของเสีย  การน าของเสียไปใช้ประโยชน์  ระบบแก๊สชีวภาพ      
การปรับสภาพแวดลอ้มในฟาร์ม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกบัการจดัการของเสีย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
หนา้ท่ี 
 

3503-2008 สัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ 0 - 2 - 1 
(Animal Science Seminar) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและวิธีการศึกษาคน้ควา้และด าเนินงานสมัมนาทางวิชาชีพสตัวศาสตร์ 

2. สามารถด าเนินการสมัมนาตามหลกัการและวิธีการ 
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3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้พฒันางานอาชีพดา้นสัตวศาสตร์ ดว้ยความรับผิดชอบ 

สนใจใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสมัมนาทางวิชาชีพ 

2. จดัท ารายงานการสมัมนาในสาขาวิชาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

3. จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ประกอบการสมัมนาตามหลกัสากล 

4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 

5. น าเสนอและอภิปรายหวัขอ้การสมัมนาในสาขาวิชาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ การศึกษาการค้นควา้และเลือกหัวข้อสัมมนา  การเรียบเรียงและเขียนรายงาน 

การจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ การน าเสนอ การอภิปราย และการใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
(ใหน้กัศึกษาเตรียมหวัขอ้สมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพเพ่ือน าเสนอ อยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 
 

 

 สาขางานการผลติสัตว์ 
 

กลุ่มงานการผลติสัตว์เศรษฐกจิ 
 

3503-2101 การผลิตไก่เน้ือ 2-3-3 
3503-2102 การผลิตไก่ไข่ 2-3-3 
3503-2103 การผลิตสุกรพนัธ์ุ 2-3-3 
3503-2104 การผลิตสุกรขนุ 2-3-3 
3503-2105 การผลิตโคนม 2-3-3 
3503-2106 การผลิตโคเน้ือและกระบือ 2-3-3 
3503-2107 การฟักไข่และการจดัการโรงฟัก 2-3-3 
3503-2108 การผสมเทียม 2-3-3 
3503-2109 การผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์ 2-3-3 
3503-2110 การจดัการทุ่งหญา้และอาหารหยาบ 2-3-3 
3503-2111 การผลิตอาหารสัตว ์ 2-3-3 
3503-2112 ส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์มปศุสัตว ์ 2-3-3 
3503-2113 การประกวดและตดัสินสัตว ์ 2-2-3 
 

กลุ่มงานเลีย้งสัตว์ทดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
 

3503-2113 หลกัการเล้ียงสัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 3-0-3 
3503-2114 มาตรฐานการเล้ียงและใชส้ัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 3-0-3 
3503-2115 การเล้ียงสัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 2-3-3 
3503-2116 การผลิตและบริการสัตวท์ดลองเพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 2-2-3 

 
 

3503-5101 งานการผลิตสัตว ์1 *-*-* 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 
 

 สาขางานการผลติสัตว์ 
 

กลุ่มงานการผลติสัตว์เศรษฐกจิ 
 

3503-2101 การผลติไก่เนือ้ 2 - 3 - 3 
(Broiler Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตไก่เน้ือตามมาตรฐานงานฟาร์มไก่เน้ือ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการผลิตไก่เน้ือระยะต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการจดัการ
ฟาร์มไก่เน้ือตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงไก่เน้ือ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตไก่เน้ือ 

2. วางแผนการผลิตไก่เน้ือตามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุไก่เน้ือตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดูไก่เน้ือระยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ท าวคัซีนไก่เน้ือตามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัการผลผลิตไก่เน้ือและจ าหน่ายตามกระบวนการ 

7. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

8. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตไก่เน้ือตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สถานการณ์การผลิตและตลาดไก่เน้ือ ปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิต พนัธ์ุและ

ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการใหอ้าหาร การจดัการไก่เน้ือระยะต่าง ๆ โรคพยาธิและ
การป้องกนัรักษา การช าแหละและบรรจุหีบห่อ ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิต การ
บนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลการผลิต  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข   มาตรฐานงานฟาร์มไก่เน้ือ และการ        
วางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ 
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3503-2102 การผลติไก่ไข่ 2 - 3 - 3 
(Layer Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตไก่ไข่ตามมาตรฐานงานฟาร์มไก่ไข่ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการผลิตไก่ไข่ระยะต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการจดัการ
ฟาร์มไก่ไข่ตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงไก่ไข่ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตไก่ไข่ 

2. วางแผนการผลิตไก่ไข่ตามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุไก่ไข่ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดไูก่ไข่ระยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. คดัไก่ไข่ออกจากฝงูตามหลกัการ 

6. ท าวคัซีนไก่ไข่ตามหลกัการและกระบวนการ 

7. จดัการผลผลิตไก่ไข่และจ าหน่ายตามกระบวนการ 

8. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

9. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตไก่ไข่ตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สถานการณ์การผลิตและตลาดไก่ไข่ ปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิต พนัธ์ุและลกัษณะ

ประจ าพนัธ์ุ สรีรวิทยาระบบสืบพนัธ์ุของไก่เพศเมีย ส่วนประกอบของไข่ไก่  โรงเรือนและอุปกรณ์  อาหารและการ
ใหอ้าหาร  การจดัการไก่ไข่ระยะต่าง ๆ โรค พยาธิและการป้องกนัรักษา การบรรจุหีบห่อ การตลาดและการ
จ าหน่ายผลผลิต การบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มลูการผลิต ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข มาตรฐานงานฟาร์มไก่
ไข่ และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ 
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3503-2103 การผลติสุกรพนัธ์ุ 2 - 3 - 3 
(Breeding Swine Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตสุกรพนัธ์ุตามมาตรฐานงานฟาร์มสุกร 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการผลิตสุกรพ่อแม่พนัธ์ุระยะต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหา        
ในการจดัการฟาร์มสุกรพนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงสุกรพนัธ์ุ  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตสุกรพนัธ์ุ 

2. วางแผนการผลิตสุกรพนัธ์ุตามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุสุกรตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดูสุกรพนัธ์ุระยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ท าวคัซีนสุกรพนัธ์ุตามหลกัการและกระบวนการ 

6. วางแผนและผสมพนัธ์ุสุกรตามหลกัการและกระบวนการ 

7. จดัการลกูสุกรและจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 

8. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

9. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตสุกรพนัธ์ุตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สถานการณ์การผลิตและตลาดสุกรพนัธ์ุ ปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิต การคดัเลือก

และผสมพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการใหอ้าหาร การจดัการสุกรพนัธ์ุระยะต่าง ๆ โรค พยาธิและการ
ป้องกนัรักษา การจดัการของเสียในฟาร์ม การบนัทึกขอ้มูลฟาร์ม การจดัการผลผลิต การตลาดและการจ าหน่าย
ผลผลิตการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข  มาตรฐานฟาร์มสุกร  และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ 

 
  

40



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

3503-2104 การผลติสุกรขุน 2 - 3 - 3 
(Finishing Swine Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตสุกรตามมาตรฐานงานฟาร์มสุกร 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการผลิตสุกรขุนระยะต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการจดัการ
ฟาร์มสุกรตามหลกัการและกระบวนการ  โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงสุกรขุน และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตสุกรขนุ 

2. วางแผนการผลิตสุกรขนุตามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุสุกรตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดูสุกรขนุระยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ท าวคัซีนสุกรขนุตามแผนการป้องกนัโรค 

6. จดัการสุกรขนุและจ าหน่ายตามกระบวนการ 

7. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

8. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตสุกรขนุตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สถานการณ์การผลิตและตลาดสุกรขุน ปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิต พนัธ์ุ การ

คดัเลือกพนัธ์ุและลกัษณะประจ าพนัธ์ุ  โรงเรือนและอุปกรณ์   อาหารและการใหอ้าหาร   การจดัการสุกรขุนระยะ
ต่าง ๆ  โรค พยาธิและการป้องกนัรักษา  การจดัการของเสียในฟาร์ม  การบนัทึกขอ้มูลฟาร์ม  การจดัการผลผลิต 
ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั  การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิต  การวิเคราะห์ขอ้มูลการผลิต ปัญหา อุปสรรคและ            
แนวทางแกไ้ข  มาตรฐานฟาร์มสุกร และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

3503-2105 การผลติโคนม 2 - 3 - 3 
(Dairy Cattle Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตโคนมตามมาตรฐานงานฟาร์มโคนม 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการผลิตโคนมระยะต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการจดัการ
ฟาร์มโคนมตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงโคนม  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตโคนม 

2. วางแผนการผลิตโคนมตามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุโคนมตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดูโคนมระยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ท าวคัซีนโคนมตามแผนการป้องกนัโรค 

6. ผสมพนัธ์ุโคตามแผนการผลิตโคนม 

7. รีดนมโคตามหลกัการและกระบวนการ 

8. จดัการน ้านมดิบตามมาตรฐานน ้านมดิบ 

9. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

10. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตโคนมตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สถานการณ์การผลิตโคนมและตลาดน ้านมดิบ ปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิต พนัธ์ุ

การคดัเลือกพนัธ์ุและลกัษณะประจ าพนัธ์ุ  การผสมพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การ
จดัการโคนมระยะต่าง ๆ  การรีดนม  การจดัการน ้านมดิบ  โรค พยาธิและการป้องกนัรักษา  การจดัการของเสียใน
ฟาร์ม การบนัทึกขอ้มลูฟาร์ม  การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิต  การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้านมดิบ และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

3503-2106 การผลติโคเนือ้และกระบือ 2 - 3 - 3 
(Beef Cattle and Buffalo Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตโคเน้ือและกระบือตามมาตรฐานงานฟาร์ม 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการผลิตโคเน้ือและกระบือระยะต่าง ๆ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหา    
ในการจดัการฟาร์มโคเน้ือและกระบือตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงโคเน้ือและกระบือ  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน  สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการผลิตโคเน้ือและกระบือตามหลกัการ 

2. วางแผนการผลิตโคเน้ือและกระบือตามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุโคเน้ือและกระบือตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดูโคเน้ือและกระบือระยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ท าวคัซีนโคเน้ือและกระบือตามแผนการป้องกนัโรค 

6. ผสมพนัธ์ุโคเน้ือและกระบือตามแผนการผลิต 

7. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

8. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตโคเน้ือและกระบือตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัและสถานการณ์การผลิตและตลาดโคเน้ือและกระบือ  พนัธ์ุ การ

คดัเลือกพนัธ์ุและลกัษณะประจ าพนัธ์ุ  การผสมพนัธ์ุ  โรงเรือนและอุปกรณ์  อาหารและการใหอ้าหาร  การจดัการ 
โคเน้ือและกระบือระยะต่าง ๆ  โรค พยาธิและการป้องกนัรักษา  การจดัการของเสียในฟาร์ม  การบนัทึกขอ้มูล
ฟาร์ม  ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั การตลาดและการจ าหน่ายผลผลิต  การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง 
แกไ้ข  มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ  และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

3503-2107 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 2 - 3 - 3 
(Incubation and Hatchery Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการฟักไข่และการจดัการโรงฟัก 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ฟักไข่และจดัการโรงฟัก บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการฟักไข่  ตาม
หลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพฟักไข่ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รอบคอบ 

ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการฟักไข่และการจดัการโรงฟัก 

2. วางแผนการฟักไข่และจดัการโรงฟักตามหลกัการและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัเตรียมตูฟั้ก อุปกรณ์และไข่ท่ีเขา้ฟักตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ฟักไข่ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิตจากการฟักไข่เพ่ือจ าหน่ายตามความตอ้งการของตลาด 

6. บนัทึกขอ้มลูการฟักไข่และบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

7. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการฟักไข่ตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของการฟักไข่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการฟักไข่  ระบบสืบพนัธ์ุของ

สัตวปี์ก  ส่วนประกอบของไข่ การพฒันาของตวัอ่อนสัตวปี์ก  เคร่ืองฟักไข่และอุปกรณ์  โรงฟักและการจดัการ  
โรงฟัก  การจดัการฟักไข่  โรคท่ีติดต่อในกระบวนการฟักไข่  การสุขาภิบาลโรงฟัก  การบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล
การฟักไข่  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข  และการวางแผนการฟักไข่เชิงธุรกิจ 

 
3503-2108 การผสมเทยีม 2 - 3 - 3 

(Artificial Insemination) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผสมเทียมสตัวปี์ก สุกรและโค 

2. สามารถวางแผน จดัการผสมเทียมสัตวแ์ละบนัทึกขอ้มูลตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง
ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันางานผสมเทียมสัตว ์  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผสมเทียมสตัว ์

2. วางแผนการผสมเทียมสตัวต์ามหลกัการและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และสตัวท่ี์จะท าการผสมเทียมตามหลกัการและกระบวนการ 

4. รีดน ้าเช้ือจากพ่อพนัธ์ุสตัวแ์ละเกบ็รักษาตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ตรวจสอบคุณภาพน ้าเช้ือดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์

6. ปฏิบติัการเหน่ียวน าการเป็นสดัและตรวจการเป็นสดัตามหลกัการและกระบวนการ 

7. ผสมเทียมสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

8. ตรวจการอุม้ทอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

9. แกไ้ขปัญหาการผสมติดยากตามหลกัการและกระบวนการ 

10. บนัทึกขอ้มลูการผสมเทียมและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของการผสมเทียม ระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุของสัตวปี์ก สุกรและโค 

ฮอร์โมนและการเหน่ียวน าการเป็นสัด เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผสมเทียม  การใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์
การรีดน ้ าเช้ือของสัตวปี์ก สุกรและโค การตรวจสอบคุณภาพน ้ าเช้ือ การเจือจางน ้าเช้ือ การตรวจการเป็นสัด  
เทคนิคการผสมเทียมสตัว ์การตรวจการอุม้ทอ้ง ประสิทธิภาพการผสมเทียม การจดบนัทึกและการวางแผนการผสม
เทียม โรคทางระบบสืบพนัธ์ุ  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกปั้ญหาในการผสมเทียม 

 
3503-2109 การผลติปศุสัตว์อนิทรีย์ 2 - 3 - 3 

(Organic Livestock Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตปศุสตัวอิ์นทรียต์ามมาตรฐานงานฟาร์ม 
2. สามารถวเิคราะห์ วางแผน จดัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการจดัการฟาร์มตาม

หลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเล้ียงปศุสตัวอิ์นทรีย ์และมีกิจนิสยัในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ตรงต่อ
เวลา รอบคอบ ขยนั อดทน สนใจใฝ่รู้และมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์

2. วางแผนการผลิตปศุสตัวต์ามหลกัการและมาตรฐานฟาร์ม 

3. จดัเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์และพนัธ์ุสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงดสูตัวร์ะยะต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 
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5. ท าวคัซีนสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัการผลผลิตและจ าหน่ายตามกระบวนการ 

7. จดัท าเอกสารและหลกัฐานเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานปศุสตัวอิ์นทรีย ์

8. บนัทึกขอ้มลูฟาร์มและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

9. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตปศุสตัวอิ์นทรียต์ามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์องคป์ระกอบและหลกัการของเกษตร

อินทรีย ์หลกัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์  การจดัการเล้ียงสัตวอิ์นทรีย ์  มาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
ปศุสตัวอิ์นทรีย ์ ปศุสตัวอิ์นทรียแ์นวเศรษฐกิจพอเพียง การบนัทึกขอ้มูลฟาร์ม  การตลาดปศุสัตวอิ์นทรียแ์ละระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบั การจ าหน่ายผลผลิต  การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข  และการวางแผนการ
ผลิตปศุสตัวอิ์นทรียเ์ชิงธุรกิจ 

 
3503-2110 การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบ 2 - 3 - 3 

(Pasture and Roughage Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการจดัการทุ่งหญา้เล้ียงสตัวแ์ละอาหารหยาบ 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปลูกและจดัการทุ่งหญา้อาหารสัตว ์ตามหลกัการและกระบวนการ โดย
ค านึงถึงคุณค่า ความปลอดภยั และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จดัการ บนัทึกขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาในการผลิต การใช้อาหารหยาบ      
เล้ียงสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง และการประยกุตใ์ชว้สัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงคุณค่าและความปลอดภยั 

4. มีเจตคติท่ีดีต่องานจดัการทุ่งหญา้อาหารสัตว์ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน และมีความสนใจใฝ่รู้  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการทุ่งหญา้เล้ียงสตัวแ์ละอาหารหยาบ 

2. วางแผนการจดัการทุ่งหญา้เล้ียงสตัวแ์ละผลิตอาหารหยาบตามหลกัการ 

3. จดัเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ พนัธ์ุหญา้และถัว่อาหารสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

4. จดัการแปลงหญา้เล้ียงสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 

5. ท าหญา้แหง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

6. ท าหญา้หมกัตามหลกัการและกระบวนการ 

7. ปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบตามหลกัการและกระบวนการ 

8. บนัทึกขอ้มลูและบญัชีฟาร์มการผลิตหญา้อาหารสตัวแ์ละอาหารหยาบตามหลกัการและกระบวนการ 

9. วิเคราะห์ขอ้มลูและผลตอบแทนจากการผลิตหญา้อาหารสตัวแ์ละอาหารหยาบตามหลกัการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของทุ่งหญา้อาหารสตัว ์อาหารหยาบและตลาดอาหารหยาบ ประเภท

และชนิดของอาหารหยาบ พนัธ์ุหญา้และถัว่อาหารสัตว ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองทุ่นแรงในการจดัการทุ่งหญา้
และอาหารหยาบ การจดัการทุ่งหญา้ การปลูกและจดัการทุ่งหญา้ชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใชว้สัดุเหลือใช้  การ
ถนอม การเก็บรักษาและการปรับปรุงคุณภาพ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีทางชีวภาพในการถนอมอาหารหยาบ   
การวางแผนการจดัการทุ่งหญา้และอาหารหยาบเชิงธุรกิจ 

 
3503-2111 การผลติอาหารสัตว์ 2 - 3 - 3 

(Animal Feed Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตอาหารสตัวเ์ชิงอุตสาหกรรม 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ผลิตและแกไ้ขปัญหาในการผลิตอาหารสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงคุณค่า 

และผลกระทบต่อสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผลิตอาหารสัตว์ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ตรงต่อเวลา รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตอาหารสตัว ์
2. วางแผนการผลิตอาหารสตัวต์ามหลกัการและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบอาหารสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตอาหารสตัวป์ลอดภยัตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการอาหารสตัวห์ลงัการผลิตตามกระบวนการบรรจุและเก็บรักษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการผลิตอาหารสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม คุณสมบติัของอาหารสัตว์

ท่ีดี  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์  กระบวนการผลิตอาหารสัตวป์ลอดภยัในโรงงาน การรับวตัถุดิบ 
การเกบ็รักษา การเตรียม การผสมวตัถุดิบ การอดัเมด็อาหาร รูปลกัษณ์ของอาหารส าเร็จรูป  การบรรจุและเก็บรักษา
อาหารผสม การควบคุมคุณภาพอาหารและการขนส่ง ธุรกิจอาหารสตัวส์ าเร็จรูป และกฎหมายเก่ียวกบัอาหารสตัว ์
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3503-2112 ส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์มปศุสัตว์ 2 - 3 - 3 
(Livestock Farm Constructions and Electricity)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการของงานส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์ม   

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ใชง้าน ซ่อมบ ารุง  บนัทึกขอ้มูล และดูแลรักษา
ส่ิงก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์ม โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานจัดการส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์ม  และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน และมีความสนใจใฝ่รู้  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการของงานส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์ม 

2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. วางแผนดูแลซ่อมบ ารุงส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรือนระบบปิดตามหลกัการและกระบวนการ 

5. บนัทึกขอ้มลูการซ่อมบ ารุงและบญัชีฟาร์มตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัของส่ิงก่อสร้างและไฟฟ้าในฟาร์ม  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การใชโ้รงเรือน  หลกัการและลกัษณะโรงเรือนเล้ียงสัตวใ์นระบบเปิดและระบบปิด  วงจรไฟฟ้าและการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า การวางผงัและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ท่ีควบคุมการท างานของโรงเรือนเล้ียงสตัวร์ะบบปิด  การใชง้านและการบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

 
 

3503-2113 การประกวดและตัดสินสัตว์ 2 - 2 - 3 
(Animal Judging and Contest) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการประกวดและตดัสินสตัว ์
2. สามารถวางแผน เตรียมการ จดัการประกวดและตดัสินสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานประกวดและตดัสินสัตว ์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ยุติธรรม 

รอบคอบ ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทนและมีความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการประกวดและกระบวนการจดัการประกวดและตดัสินสตัวต์ามหลกัการ 
2. วางแผนจดัเตรียมอุปกรณ์ สถานท่ีและการประชาสัมพนัธ์งานประกวดและตดัสินสัตวต์ามหลกัการ

และกระบวนการ 
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3. คดัเลือกและเตรียมสตัวเ์ขา้ประกวดตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ตดัสินสตัวก์ารประกวดสตัวต์ามหลกัเกณฑ ์

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบั ความส าคัญของการประกวดและตดัสินสัตว์ พนัธ์ุและมาตรฐานพนัธ์ุการ

คดัเลือกและการเตรียมสัตวเ์ขา้ประกวด คุณสมบติัของกรรมการตดัสินสัตว ์  การเตรียมงานประกวดตดัสินสัตว ์ 
หลกัเกณฑใ์นการประกวดและตดัสินสตัว ์ และการตดัสินสตัว ์

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 

 

กลุ่มงานเลีย้งสัตว์ทดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
 

3503-2113 หลกัการเลีย้งสัตว์ทดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 3 - 0 - 3 
(Principle of Animal Care for Scientific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั ประเภท ชนิด หลกัการและกระบวนการเล้ียงสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. สามารถวางแผนการเล้ียงสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานเล้ียงสัตวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ  ตรงต่อเวลา ขยนั อดทนและมีความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเล้ียงสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. จ าแนกชนิดและสายพนัธ์ุสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลกัการ 

3. เลือกใชส้ตัวท์ดลองตามลกัษณะงานทางวิทยาศาสตร์ 

4. จดัการสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีเล้ียงสตัวท์ดลองตามหลกัการและกระบวนการ 

5. วางแผนการป้องกนัการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือโรค สารพิษและมลพิษจากการเล้ียงและใช้
สตัวท์ดลองตามหลกัการและกระบวนการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั ความเป็นมาและความส าคญั ชนิดและสายพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียงทางวิทยาศาสตร์ ลกัษณะงานทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีใช้สัตว ์มาตรฐานการเล้ียงและใช้สัตว ์การจดัการสภาพแวดลอ้ม การป้องกนัการ    ติดเช้ือและ
แพร่กระจายเช้ือโรค สารพิษและมลพิษจากการเล้ียงและใชส้ตัว ์

 

3503-2114 มาตรฐานการเลีย้งและใช้สัตว์ทดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 3 - 0 - 3 
(Standard for Animal Care and Use for Scientific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจมาตรฐานการเล้ียงและการใชส้ตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเล้ียงและใช้สัตว์เป็นระบบตามมาตรฐาน โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณการใชส้ตัวต์ามหลกัสากล  

3. มีเจตคติท่ีดีต่อมาตรฐานการเล้ียงสัตวแ์ละใชส้ัตวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  มีกิจนิสัย  ในการ
ท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั อดทนและมีความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการเล้ียงและการใชส้ตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. วางแผนการจดัการเก่ียวกบัการเล้ียงและการใช้สัตวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน 
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผูเ้ล้ียง
สตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัการเล้ียงและใชส้ัตวเ์ป็นระบบ สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์เล้ียงสัตวแ์ละการปฏิบติัต่อสัตว ์

อาชีวอนามยั หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูเ้ล้ียงสัตว ์จรรยาบรรณ การก ากบัดูแล กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

3503-2115 การเลีย้งสัตว์ทดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 2 - 3 - 3 
(Animal Care for Scientific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเล้ียงและใชส้ตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. สามารถวางแผน จดัการเล้ียงดูสัตวใ์ห้ไดม้าตรฐานทางพนัธุกรรรมและสุขภาพเพ่ือการใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานเล้ียงและใชส้ัตวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจรรยาบรรณ มีวินยั ขยนั อดทนและมีความสนใจใฝ่รู้ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเล้ียงและใชส้ตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. จดัการเก่ียวกบัการสืบสายพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน 

3. จัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับเล้ียงสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลกัการและ
กระบวนการ 

4. จดัการเล้ียงดูสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลกัการ กระบวนการและมาตรฐานสุขภาพ 

5. จดัการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มในการเล้ียงสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน 

6. ใชส้ตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามขอ้ก าหนด 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ชนิด พนัธ์ุ การสืบสายพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ พฤติกรรมสัตว ์โรงเรือน และ

อุปกรณ์ โภชนาการ อาหารและการให้อาหาร การจัดการเล้ียงดูสัตว์ให้ได้มาตรฐานสุขภาพเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ การจดัการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มในการเล้ียงสตัว ์และการใชส้ตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 

3503-2116 การผลติและบริการสัตว์ทดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 2 - 2 - 3 
(Laboratory Animal Production and Service for Scientific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตและบริการสัตวท์ดลองหลากชนิดและสายพนัธ์ุเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ 

2. สามารถวางแผน ผลิตสัตว์ทดลองหลากชนิดและสายพันธ์ุตามมาตรฐานสุขภาพและคุณภาพ
พนัธุกรรม และจดัการขนส่งสตัวท์ดลองตามมาตรฐานการขนส่งทางบกและทางอากาศ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตและบริการสัตวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจนิสัยในการท างาน
ดว้ยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รอบคอบ ขยนั อดทนและมีความสนใจใฝ่รู้ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตและบริการสัตวท์ดลองหลากชนิดและ  สายพนัธ์ุ

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2. วางแผนการผลิตและบริการสัตวท์ดลองหลากชนิดและสายพนัธ์ุตามมาตรฐานสุขภาพและคุณภาพ
พนัธุกรรม 

3. ผลิตสัตวท์ดลองหลากชนิดและสายพนัธ์ุตามหลกัการ กระบวนการ มาตรฐานสุขภาพและคุณภาพ
พนัธุกรรม 

4. ตรวจสอบพนัธุกรรมและสุขภาพสตัวท์ดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลกัการและ กระบวนการ 

5. บรรจุสตัวท์ดลองเพ่ือการขนส่งตามมาตรฐานการขนส่งทางบกและทางอากาศ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ชีววิทยาการสืบพนัธ์ุและพฤติกรรมของสตัว ์การผสมพนัธ์ุ การสืบสายพนัธ์ุ การ

พฒันาพนัธ์ุ การเพาะขยายพนัธ์ุสตัวเ์พ่ือบริการ การอนุบาลและการเล้ียงสตัวใ์หไ้ดม้าตรฐานสุขภาพ การตรวจสอบ
พนัธุกรรมและสุขภาพสตัว ์การบรรจุสตัวเ์พ่ือการขนส่ง มาตรฐานการขนส่งทางบกและทางอากาศ 
 
 

3503-51… งานการผลติสัตว์ .. * - * - * 
(Animal Production Practice ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นการผลิตสตัว ์
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานทางดา้นการผลิตสัตวใ์น 

สถานประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและการ
อนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทางดา้นการผลิตสตัว ์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพทางดา้นการผลิตสัตว ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบ       

มีวินยั ขยนั อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานทางดา้นการผลิตสตัว ์
2. วางแผนและเตรียมการด าเนินงานทางดา้นการผลิตสตัวต์ามหลกัการ 
3. ปฏิบัติการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ  โดยค านึงถึงการอนุรักษ์

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

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบังานทางดา้นการผลิตสัตวต์ามสาขาอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  การ

วิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน    การสรุป จดัท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

(ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละสมรรถนะรายวิชาเพ่ือ
วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกปฏิบติังาน ระยะเวลา รวมทั้งการวดัและประเมินผล) 
 

52



118 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
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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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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

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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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

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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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

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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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

 
 
 
 

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 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

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 
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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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