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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิ ดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของ
งานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ สั ต วศาสตร์ ให้ ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
4. เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน จัดการ ตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา แสวงหาความรู้
ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพด้านสัตวศาสตร์
5. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านผลิ ต และบริ ก ารทางด้า นสั ต วศาสตร์ ร ะดับ เทคนิ ค ตามหลัก การและ
กระบวนการ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพด้านสัตวศาสตร์ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณภาพของผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับคุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลักษณะนิ สัย ได้แก่ ความมี วินัย ความรั บ ผิดชอบ ความรั ก สามัค คี มี
มนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ

3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการผลิตและบริ การด้านสัตวศาสตร์ ในงานอาชีพ

สาขางานการผลิตสั ตว์
3.4 วางแผน/เตรี ยมการผลิ ตและบริ การทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการ กระบวนการและ
มาตรฐานฟาร์ม
3.5 ดาเนิ นการ บริ หารจัดการ ประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในงานผลิ ตและบริ การทางด้านการ
ผลิตสัตว์ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุ รกิจ
3.6 จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริ การทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการและ
กระบวนการ
3.7 เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจัยและเทคนิควิธีการผลิต สัตว์ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่ น้อยกว่า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

21 หน่ วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

56 หน่ วยกิต
(15
(21
(ไม่นอ้ ยกว่า 12
(4
(4

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนี้สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0002
3500-0003
3500-0004

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว์
ช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตรเบื้องต้น
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดาเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้ เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น มี คุณธรรม จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึ งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104
3000-1105
3000*1101 ถึง

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202
3000-1203
3000-1204
3000-1205
3000-1206
3000-1207
3000-1217
3000-1219
3000-1220
3000*1201 ถึง

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภาษาอังกฤษธุ รกิจเกษตร
3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1311
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315
3000-1317
3000*1301 ถึง

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1401
3000-1404
3000-1405

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ เกษตรกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
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รหัสวิชา
3000-1406
3000-1408
3000-1409
3000*1401 ถึง

ชื่อวิชา
แคลคูลสั พื้นฐาน
สถิติและการวางแผนการทดลอง
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดารงชี วติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1501
3000-1502
3000-1503
3000-1504
3000-1505
3000*1501 ถึง

ชื่อวิชา
ชีวติ กับสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิฐานถิ่นไทย
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609
3000-1610
3000*1601 ถึง

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3500-1001
3500-0101
3500-0102

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
หลักพันธุศาสตร์
การจัดการธุ รกิจเกษตร

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3503-2001
3503-2002
3503-2003
3503-2004
3503-2005
3503-2006
3503-2007
3503-2008

ชื่อวิชา
จุลชีววิทยา
กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์เลี้ยง
การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
โภชนศาสตร์ สัตว์เบื้องต้น
อาหารและการให้อาหารสัตว์
โรคและการสุ ขาภิบาลสัตว์
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ มสัตว์เลี้ยง
สัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
 สาขางานการผลิตสั ตว์
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานให้ครบหน่วยกิตที่กาหนด
กลุ่มงานการผลิตสั ตว์ เศรษฐกิจ
รหัสวิชา
3503-2101
3503-2102
3503-2103
3503-2104
3503-2105
3503-2106

ชื่อวิชา
การผลิตไก่เนื้ อ
การผลิตไก่ไข่
การผลิตสุ กรพันธุ์
การผลิตสุ กรขุน
การผลิตโคนม
การผลิตโคเนื้ อและกระบือ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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รหัสวิชา
3503-2107
3503-2108
3503-2109
3503-2110
3503-2111
3503-2112
3503-2113

ชื่อวิชา
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
การผสมเทียม
การผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์
การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบ
การผลิตอาหารสัตว์
สิ่ งก่อสร้างและไฟฟ้ าในฟาร์ มปศุสัตว์
การประกวดและตัดสิ นสัตว์

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-2-3

กลุ่มงานเลีย้ งสั ตว์ ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
3503-2113
3503-2114
3503-2115
3503-2116

ชื่อวิชา
หลักการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การผลิตและบริ การสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3503*2101 ถึง 3503*2199

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-2-3

รายวิชาด้านการผลิตสัตว์ตามความชานาญเฉพาะด้าน
ของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

*-*-*

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานการผลิตสั ตว์
รหัสวิชา
3503-5101
3503-5102
3503-5103
3503-5104
3503-51XX

ชื่อวิชา
งานการผลิตสัตว์ 1
งานการผลิตสัตว์ 2
งานการผลิตสัตว์ 3
งานการผลิตสัตว์ 4
งานการผลิตสัตว์ ...

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจานวนหน่วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละรายวิชา
เพื่อนาไปจัดทาแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน และใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ย
กว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3503-8001 หรื อรายวิชา 3503-8002 และ 3503-8003
รหัสวิชา
3503-8001
3503-8002
3503-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3503-8501 หรื อรายวิชา 3503-8502 และ 3503-8503
รหัสวิชา
3503-8501
3503-8502
3503-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดย
ต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่ วยกิ ตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
รายวิชาชีพทีเ่ สนอแนะเพิม่ เติม
รหัสวิชา
3501-2001
3504-2004
3504-2105
3504-2110
3509-2001
3509-2004

ชื่อวิชา
หลักการส่ งเสริ มการเกษตร
เวชภัณฑ์พ้นื ฐานในฟาร์ มปศุสัตว์
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์
การส่ งเสริ มปศุสัตว์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ
การจัดการฟาร์ม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รายวิชาภาษาต่ างประเทศทีเ่ สนอแนะเพิม่ เติม
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2003
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3500-0001
3500-0002
3500-0003
3500-0004
3500-0005

หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว์
ช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตรเบื้องต้น
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร

1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
3-0-3
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คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3500-0001

หลักพืชกรรม

1-4-3

(Principles of Plant Science)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและกระบวนการปลูกพืช
2. สามารถปฏิบตั ิงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ ยวพืชตามขั้นตอนกระบวนการโดย
คานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พปลูกพืช และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ขยัน อดทน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตพืช
สารวจสภาวการณ์การตลาดและสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศ
จาแนกประเภทและชนิดพืชตามหลักพฤกษศาสตร์
ใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือพืชกรรมตามลักษณะงาน
ขยายพันธุ์พืชตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานพื้นฐานการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและจาหน่ายพืชตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ข องการผลิ ต พื ช การตลาดและ
สถานการณ์ ก ารผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ และพื ช ส าคัญ ในท้อ งถิ่ น การจ าแนกประเภทและชนิ ด พื ช ปั จ จัย และ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือทางพืชกรรม การขยายพันธุ์พืช
การปลูก ปฏิบตั ิดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3500-0002

หลักการเลีย้ งสั ตว์

1-4-3

(Principles of Animal Husbandry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์และกระบวนการเลี้ยงสัตว์
2. สามารถปฏิบตั ิงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. เจตคติ ที่ดีต่ออาชี พเลี้ยงสัตว์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินยั ขยัน อดทน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตว์
สารวจสภาวการณ์การตลาดและสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศ
จาแนกประเภทและชนิดของพันธุ์สตั ว์เศรษฐกิจตามหลักการ
เตรี ยมโรงเรื อนและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ตามหลักการ กระบวนการและชนิดของสัตว์
ปฏิ บตั ิ งานพื้ นฐานการคัดเลือกและผสมพันธุ์ เลี้ ยงดู ให้อาหาร จัดการโรคและการสุ ขาภิ บาลสัตว์
การตลาดและการจาหน่ายตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความสาคัญของการเลี้ ยงสัตว์ สภาวการณ์การเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทย
ปั จจัยพื้ นฐานของการเลี้ ยงสัตว์ ประเภทและชนิ ดพันธุ์สัตว์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและระบบทางเดิ น
อาหารสัตว์ การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ การจัดการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น โรคและการสุ ขาภิ บาล การตลาดและ
การจาหน่าย

3500-0003

ช่ างเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตรเบือ้ งต้ น

1-4-3

(Basic Farm Workshop and Agricultural Machinery)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับงานช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตรเบื้องต้น
2. สามารถปฏิบตั ิงานพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตรตามหลักการและขั้นตอน
กระบวนการ โดยเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานด้วยหลักความปลอดภัย และ
คานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตร และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม วินยั ขยัน อดทน ประหยัดและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ บ้ืองต้นเกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิ งานเชื่ อมชิ้นงาน งานปูนและคอนกรี ต
งานไฟฟ้ า งานเครื่ องยนต์เล็กและเครื่ องจักรกลเกษตร
2. เลือก เตรี ยม ใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตร
ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิงานพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเกษตรและเครื่ องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับความส าคัญของงานช่ า งเกษตร เครื่ องมื อ วัส ดุ อุปกรณ์ และความปลอดภัย
ในงานช่างเกษตร งานเชื่อมชิ้นงาน งานปูนและคอนกรี ต งานเดินสายไฟฟ้ าและต่อวงจรไฟฟ้ าเบื้องต้น การใช้และ
บารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กและเครื่ องจักรกลเกษตร

3500-0004

อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้ งต้ น

3-0-3

(Introduction to Agro - Industry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเบื้ องต้นของอุตสาหกรรมเกษตร และขั้นตอนการดาเนิ นงานอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมี
ระบบและมีมาตรฐาน
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการดาเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่องานอุตสาหกรรมเกษตร

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการดาเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. วางแผนการดาเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนการดาเนิ นงานในสถานประกอบการและในงานอาชี พด้านอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ ประโยชน์และประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร หลักการแปรรู ป การวางแผน
และการดาเนินงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตร การขนส่ งและการจัดจาหน่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3500-0005

การเป็ นผู้ประกอบการเกษตร

3-0-3

(Agricultural Entrepreneurship)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุ ณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร การ
วางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทาแผนธุ รกิ จด้านการเกษตรอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
เกษตร การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุรกิจด้านการเกษตรอย่างง่าย
3. วางแผนดาเนินงานเกษตรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. วางแผนดาเนินงานเกษตรโดยประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิ ตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการลงทุ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตร การจัดหาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร
รู ปแบบแผนธุ รกิ จ หลักเบื้ องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ มผลผลิ ตในองค์กร และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชี พ
3001–1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ

3-0-3

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช่างกลเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตร

เกษตรอุตสาหกรรม

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

สัตวรักษ์

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-2-3*
2-2-3*

สัตวศาสตร์

สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
สถิติและการวิจยั เบื้องต้น
หลักพันธุศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
การเขียนแบบ
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชีวเคมีเบื้องต้น
การสารวจภูมิทศั น์
การเขียนลายเส้นและทัศนียภาพในงานภูมิทศั น์
หลักเศรษฐศาสตร์
จุลชีววิทยา
กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์เลี้ยง

พืชศาสตร์

3500-1001
3500-1002
3500-0101
3500-0102
3505-1001
3505-1002
3506-1001
3508-1001
3508-1002
3509-1001
3503-2001
3503-2002

เกษตรศาสตร์

รายวิชา

เทคโนโลยีภูมิทศั น์

สาขาวิชา

/

/

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาชีพเฉพาะของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ดูรายละเอียดรายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
 กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ

3-0-3

(Quality Administration in Organization)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิจนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่ มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การนากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิเวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่าน จัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่
เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศใน
งานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิเวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ เวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่านและจัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม
3500-1001

สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร

2-2-3

(Statistics and Experimental Designs in Agriculture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
2. สามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมาย สรุ ปและเขียน
รายงานการทดลอง
3. มี เจตคติ ที่ดี ต่ อการค้นคว้าทดลองเพื่ อพัฒนางานอาชี พเกษตร และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการทางสถิติ การตั้งและทดสอบสมมติ ฐาน และการวางแผนการทดลอง
2.
3.
4.
5.
6.

ทางการเกษตร
วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ
ดาเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักการและวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
แปลผลและสรุ ปผลข้อมูลตามหลักการและวิธีการทางสถิติ
เขียนรายงานผลการทดลองตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับความหมายและความส าคัญของสถิ ติ และการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
พื้นฐานการคานวณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวางแผน
การทดลองทางการเกษตรแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การนาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ และการเขียนรายงานผลการทดลอง

3500-1002

สถิติและการวิจัยเบือ้ งต้ น

2-2-3

(Statistics and Fundamental Research)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางสถิติ การวางแผนและกระบวนการวิจยั เบื้องต้น
2. สามารถวางแผนการวิจยั เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมาย สรุ ปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มี เจตคติ ที่ดี ต่ อการศึ กษาวิจยั เพื่ อพัฒนางานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิด ชอบ
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวิจยั เบื้องต้น
วางแผนการวิจยั ตามหลักการและกระบวนการ
ดาเนินการวิจยั ตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักการและวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
แปลผลและสรุ ปผลข้อมูลตามหลักการและวิธีการทางสถิติ
เขียนรายงานผลการวิจยั ตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความมุ่งหมายและขอบเขตการวิจยั สถิติเบื้องต้น ขั้นตอนการวิจยั รู ปแบบและวิธีการ
วิจยั การสุ่ มตัวอย่างและการสารวจรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็ นของข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิ งเส้นแบบง่าย การนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงาน

3500-0101

หลักพันธุศาสตร์

2-2-3

(Principles of Genetics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร์ และการนาไปใช้ประโยชน์
2. สามารถทานายลักษณะของสิ่ งมีชีวิต ทดสอบความน่าจะเป็ นและทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ
3. มีเจตคติที่ดีต่อหลักพันธุศาสตร์ และมีกิจนิสยั ใฝ่ รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันและละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์และพันธุ กรรม
2. ทานายลักษณะของสิ่ งมีชีวิตโดยใช้กฎของเมนเดล
3. ทดสอบความน่าจะเป็ นและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับเซลล์และการแบ่งเซลล์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กฎของเมนเดล การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ความน่าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การกลายพันธุ์และพันธุวิศวกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3500-0102

การจัดการธุรกิจเกษตร

2-2-3

(Agribusiness Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตรและการนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และดาเนินงานธุรกิจเกษตรอย่างมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พธุ รกิ จเกษตร และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
วางแผนการจัดการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
เขียนแผนธุรกิจเกษตร/โครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ดาเนินธุรกิจเกษตรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บันทึกบัญชีเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสาคัญ ประเภทและรู ปแบบของธุรกิจเกษตร องค์การธุ รกิจเกษตรของไทย
หน้าที่พ้ืนฐานในการจัดการธุ รกิจเกษตร ระบบธุ รกิจเกษตร การจัดการการผลิตและการตลาด การบัญชี และการ
จัดการการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตร ปั ญหาและแนวทางแก้ไขระบบ
ธุ รกิ จเกษตร แผนธุ รกิ จเกษตรและโครงการธุ รกิ จเกษตร การจัดการธุ รกิ จขนาดย่อม วิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินธุรกิจเกษตร

3505-1001

การเขียนแบบ

2-2-3

(Drawing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการอ่านและเขียนแบบ และการนาไปใช้ประโยชน์
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือ-อุปกรณ์ อ่านและเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานเขียนแบบ ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอ่านและเขียนแบบ
เลือก ใช้เครื่ องมือ-อุปกรณ์การเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ
อ่านแบบชิ้นงานตามหลักการ
เขียนแบบชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสาคัญของการเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเขียนแบบ การใช้เส้น
ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ต การใช้มาตราส่ วน การอ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ
ภาพตัด สัญลักษณ์ การร่ างแบบชิ้ นงานและการให้มิติชิ้นงาน การเขี ยนแบบประกอบชิ้ นงานเครื่ องมือกลหรื อ
อุปกรณ์ทางการเกษตร

3500-1002

ความแข็งแรงของวัสดุ

3-0-3

(Strength of Materials)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความเค้น ความเครี ยด การส่ งกาลังและความแข็งแรงของวัสดุ และการ
นาไปใช้ประโยชน์
2. สามารถคานวณความแข็งแรงของวัสดุและโครงสร้าง
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบหน่วย ความเค้น ความเครี ยด การส่ งกาลังและความแข็งแรงของวัสดุ
2. คานวณความแข็งแรงของวัสดุตามหลักการ
3. วิเคราะห์แรงที่กระทากับโครงสร้างตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบหน่วย ความเค้นและความเครี ยด รู ปทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดัน
ภายใน การคานวณหาความแข็งแรงของรอยต่อ ความเค้นของสปริ ง การบิด การส่ งกาลังของเพลา แรงเฉื อนและ
โมเมนต์ดดั ของคานและเสา
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3506-1001

ชีวเคมีเบือ้ งต้ น

2-2-3

(Introduction to Biochemistry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล หลักการและกระบวนการทางชีวเคมีเบื้องต้น
2. สามารถทดสอบสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ ชี ว เคมี อ ย่ า งเป็ นระบบ ด้ว ยความละเอี ย ด
รอบคอบ ซื่ อสัตย์และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ ของสารชี วโมเลกุล ความเป็ นกรด เบส บัฟเฟอร์
สมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ โครงสร้างของเอนไซม์และโคเอนไซม์
2. สารวจตรวจสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
3. สารวจตรวจสอบสมบัติทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ ของสารชี วโมเลกุล ความเป็ นกรด เบส บัฟเฟอร์
สมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ คาร์ โบไฮเดรท โปรตีน ไลปิ ด และกรดนิ วคลีอิค โครงสร้างของ
เอนไซม์และโคเอนไซม์ พลังงานที่เกิดจากสารอาหารและการสังเคราะห์โปรตีน

3508-1001

การสารวจภูมทิ ศั น์

2-3-3

(Landscape Surveying)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการสารวจภูมิทศั น์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการสารวจภูมิทศั น์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชี พภูมิทศั น์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสารวจภูมิทศั น์
เลือก ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการสารวจภูมิทศั น์ตามหลักการและกระบวนการ
สารวจข้อมูลในงานภูมิทศั น์ตามหลักการและกระบวนการ
ทาแผนที่บนั ทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์ตามหลักการและกระบวนการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญและประโยชน์ของการสารวจภูมิทศั น์ หลักการสารวจภูมิทศั น์ การ
สารวจพืชพรรณและสิ่ งประกอบอื่น ๆ การสารวจและรังวัดพื้นที่ การทาระดับเบื้องต้น การสารวจคุณภาพของดิน
สภาพแวดล้อมและข้อมูลด้านสังคม การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การทาแผนที่บนั ทึกข้อมูล (Base Map) และ
แสดงสัญลักษณ์เครื่ องหมายต่าง ๆ บนแผนที่เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบภูมิทศั น์

3508-1002

การเขียนลายเส้ นและทัศนียภาพในงานภูมทิ ศั น์

2-3-3

(Landscape Drawing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเขียนภาพลายเส้นและทัศนียภาพในงานภูมิทศั น์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขี ยนภาพลายเส้นและทัศนี ยภาพในงานภูมิทศั น์ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พภูมิทศั น์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนภาพลายเส้นและทัศนียภาพในงานภูมิทศั น์
เลือก ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การเขียนภาพและทัศนียภาพตามหลักการและกระบวนการ
เขียนภาพลายเส้นในงานภูมิทศั น์ตามหลักการและกระบวนการ
เขียนรู ปทัศนียภาพในงานภูมิทศั น์ตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความหมายและความสาคัญของการเขี ยนภาพลายเส้น เครื่ องมื ออุปกรณ์ การ
เขียนภาพ การเขียนภาพลายเส้นของวัตถุ การเขียนภาพลายเส้นพืชพรรณ การเขียนภาพลายเส้นทิวทัศน์ ทฤษฏีสี
และการใช้สี หลักการเขียนรู ปทัศนี ยภาพ การเขียนรู ปทัศนี ยภาพของวัตถุ การเขียนรู ปทัศนี ยภาพของต้นไม้และ
สวนหย่อม
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3509-1001

หลักเศรษฐศาสตร์

3-0-3

(Principles of Economics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการดาเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ในการดาเนินชีวิตและงานอาชีพเกษตร
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีต่อการดาเนิ นชี วิตและงานอาชี พตามหลักเศรษฐศาสตร์ มี ความรั บผิดชอบ
รอบคอบ ใฝ่ รู ้ ซื่ อสัตย์ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์และกระบวนการดาเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์
วางแผนการดาเนินชีวิตและงานอาชีพตามหลักเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้ทวั่ ไปของหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน มาตรการของรัฐ
ในการแทรกแซงราคา พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิตรายรับจากการผลิต การกาหนด
ราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การบริ โภค การออมและการลงทุน การเงินการธนาคารและ
นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ดและการแก้ไข วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คาอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
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คาอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3503-2001
3503-2002
3503-2003
3503-2004
3503-2005
3503-2006
3503-2007
3503-2008

จุลชีววิทยา
กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์เลี้ยง
การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
โภชนศาสตร์ สัตว์เบื้องต้น
อาหารและการให้อาหารสัตว์
โรคและการสุ ขาภิบาลสัตว์
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ มสัตว์เลี้ยง
สัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

31

คาอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3503-2001

จุลชีววิทยา

2-2-3

(Microbiology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา และการนาไปใช้ประโยชน์
2. สามารถปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านจุลชีววิทยา ด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สนใจใฝ่ รู ้ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
จาแนกประเภทจุลินทรี ยด์ ว้ ยกล้องจุลทรรศน์
เตรี ยมอาหารเลี้ยงเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
เพาะเชื้อและแยกเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
ย้อมสี แกรมตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการทางานและการเตรี ยมตัวอย่างสาหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดต่าง ๆ การ
จัดจาแนกประเภทของจุลินทรี ย ์ การเจริ ญเติบโตและการแพร่ กระจายของจุลินทรี ย ์ อาหารเลี้ยงเชื้ อ การเพาะเชื้ อ
การแยกเชื้อ การย้อมสี แกรม ภูมิคุม้ กันวิทยาและโรคที่เกิดจากจุลินทรี ย ์

3503-2002

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสั ตว์ เลีย้ ง

2-2-3

(Anatomy and Physiology of Domestic Animal)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้างและระบบการทางานด้านกายวิภาคและสรี รวิทยาสัตว์เลี้ยง
2. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการทางานของอวัยวะสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการศึ กษาค้นคว้าทางด้านกายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์เลี้ยง และมีกิจนิ สัยในการ
ทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการทางานด้านกายวิภาคและสรี รวิทยาสัตว์เลี้ยง
2. สารวจตรวจสอบชื่อและหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ ของสัตว์จากของจริ งและหรื อจากหุ่นจาลอง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของกายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์เลี้ยง เซลล์ เนื้ อเยื่อและอวัยวะ
โครงสร้างและการทางานของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
หมุนเวียนโลหิ ต ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสื บพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และระบบภูมิคุม้ กันโรค

3503-2003

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

2-2-3

(Animal Breeding)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์
3. มีเจตคติที่ดีต่องานพัฒนาปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน และอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์
หาอัตราส่ วนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎเมนเดล
คานวณค่าทางพันธุกรรมตามหลักการ
วางแผนปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์โดยประยุกต์ใช้อตั ราพันธุกรรมและอัตราซ้ า
คัดเลือกสัตว์ที่จะเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ตามหลักการ
จัดระบบการผสมพันธุ์สตั ว์ตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกทาพันธุ์ประวัติตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ หลักพันธุ ศาสตร์ เบื้องต้น การถ่ายทอด
ลักษณะเชิงคุณภาพและปริ มาณ การประยุกต์ใช้อตั ราพันธุกรรมและอัตราซ้ า ค่าการผสมพันธุ์ ลักษณะที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจในสัตว์เลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การบันทึกและการทาพันธุ์ประวัติ ปัญหาและอุปสรรค
ในการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3503-2004

โภชนศาสตร์ สัตว์ เบือ้ งต้ น

2-2-3

(Principles of Animal Nutrition)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์สตั ว์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเลี้ยงดูสตั ว์โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางด้านโภชนศาสตร์สตั ว์
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการศึ กษาค้นคว้าทางด้านโภชนศาสตร์ สัตว์ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ
รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการด้านโภชนศาสตร์สตั ว์และการนาไปใช้ประโยชน์
จาแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามประเภทของโภชนะ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทางกายภาพ
วินิจฉัยอาการขาดโภชนะในสัตว์เลี้ยงตามหลักโภชนศาสตร์

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของโภชนศาสตร์สตั ว์ ศัพท์เทคนิคทางโภชนศาสตร์ สัตว์ โภชนะที่
จาเป็ นสาหรับสัตว์ วัตถุดิบที่เป็ นแหล่งของโภชนะ ระบบทางเดินอาหารสัตว์ การย่อย การดูดซึ มและการลาเลียง
โภชนะในร่ างกาย การวัดคุณค่าอาหารสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น และการวินิจฉัยอาการขาด
โภชนะเบื้องต้น

3503-2005

อาหารและการให้ อาหารสั ตว์

2-3-3

(Animal Feed and Feeding)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการให้อาหารสัตว์
2. สามารถสร้างสู ตรอาหาร ผสมอาหาร เก็บรักษา ให้อาหารสัตว์ ประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากการเกษตร
และหรื ออุตสาหกรรมเกษตรเพื่อผลิตอาหารสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงประโยชน์
คุณค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พด้านอาหารสัตว์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ขยัน อดทน และมีความสนใจใฝ่ รู ้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทาอาหารและการให้อาหารสัตว์
คานวณปริ มาณอาหารตามความต้องการโภชนะของสัตว์
คานวณสูตรอาหารตามหลักการและชนิดของสัตว์
วางแผน จัดเตรี ยมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
ผสมอาหารสัตว์และเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
ผลิ ต อาหารสั ต ว์จ ากผลพลอยได้ท างการเกษตรและหรื อ อุ ต สาหกรรมเกษตรตามหลัก การและ
กระบวนการ
7. ให้อาหารตามความต้องการของสัตว์ระยะต่าง ๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ประเภทและชนิ ดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษและขีดจากัดในการใช้วตั ถุดิบ
ความต้องการโภชนะของสัตว์ หลักการสร้างสูตรอาหารและการคานวณสูตรอาหารสัตว์ การคานวณปริ มาณอาหาร
ตามความต้องการโภชนะของสัตว์ เครื่ องมือและอุปกรณ์ผสมอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์และการเก็บรักษา
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับความต้องการอาหารของสัตว์ การให้อาหารสัตว์ระยะต่าง ๆ และการนาผลพลอยได้จาก
การเกษตรและหรื ออุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกต์ใช้เป็ นอาหารสัตว์

3503-2006

โรคและการสุ ขาภิบาลสั ตว์

2-3-3

(Animal Diseases and Sanitation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการจัดการป้ องกันโรคและการสุ ขาภิบาลสัตว์
2. สามารถตรวจสุ ขภาพสัตว์เบื้ องต้น จัดการสุ ขาภิ บาลสัตว์ ป้ องกันและรั กษาโรคสัตว์เบื้ องต้นตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานการป้ องกันและรักษาโรคสัตว์ และมีกิจนิสยั การทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน มีความสนใจใฝ่ รู ้ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการป้ องกันโรคและการสุ ขาภิบาลสัตว์
จัดการสุ ขาภิบาลโรงเรื อนและอุปกรณ์ตามหลักการสุ ขาภิบาลและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
ตรวจสุ ขภาพสัตว์เบื้องต้นตามหลักการ
ป้ องกันและรักษาโรคสัตว์เบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ ความสาคัญของโรคและการสุ ขาภิบาลสัตว์ หลักการสุ ขาภิบาล การทาความ
สะอาด ฆ่าเชื้ อโรงเรื อนและอุปกรณ์ โรคและพยาธิ ที่สาคัญในสัตว์เศรษฐกิจ สาเหตุของการเกิ ดโรค การติ ดต่อ
อาการและวิการของโรค การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การควบคุมป้ องกันและรักษาโรคโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคน
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย

3503-2007

การจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ มสั ตว์ เลีย้ ง

1-3-2

(Principles of Environmental Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ มสัตว์เลี้ยง โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภคการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ ม และมี กิจนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
วางแผนจัดสิ่ งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานฟาร์มแต่ละชนิด
ตรวจและปรับปรุ งคุณภาพน้ าทิ้งในฟาร์มสัตว์เลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
กาจัดของเสี ยในฟาร์มสัตว์เลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มสัตว์เลี้ยง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการจัดการสิ่ งแวดล้อม อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมในการผลิตสัตว์
หลักปฏิ บตั ิ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม การจัดการของเสี ย การนาของเสี ยไปใช้ประโยชน์ ระบบแก๊สชี วภาพ
การปรับสภาพแวดล้อมในฟาร์ ม กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวกับการจัดการของเสี ย หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและ
หน้าที่

3503-2008

สั มมนาทางด้ านสัตวศาสตร์

0-2-1

(Animal Science Seminar)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการศึกษาค้นคว้าและดาเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
2. สามารถดาเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการ
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3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีต่อการศึ กษาค้นคว้าพัฒนางานอาชี พด้านสัตวศาสตร์ ด้วยความรับผิดชอบ
สนใจใฝ่ รู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสัมมนาทางวิชาชีพ
จัดทารายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาตามหลักสากล
เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนาเสนอ
นาเสนอและอภิปรายหัวข้อการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การศึ ก ษาการค้น คว้า และเลื อ กหั ว ข้อ สั ม มนา การเรี ยบเรี ยงและเขี ย นรายงาน
การจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ การนาเสนอ การอภิปราย และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการนาเสนอ
(ให้นกั ศึกษาเตรี ยมหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเพื่อนาเสนอ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่ อง)
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คาอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
 สาขางานการผลิตสัตว์
กลุ่มงานการผลิตสั ตว์ เศรษฐกิจ
3503-2101
3503-2102
3503-2103
3503-2104
3503-2105
3503-2106
3503-2107
3503-2108
3503-2109
3503-2110
3503-2111
3503-2112
3503-2113

การผลิตไก่เนื้ อ
การผลิตไก่ไข่
การผลิตสุ กรพันธุ์
การผลิตสุ กรขุน
การผลิตโคนม
การผลิตโคเนื้ อและกระบือ
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
การผสมเทียม
การผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์
การจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบ
การผลิตอาหารสัตว์
สิ่ งก่อสร้างและไฟฟ้ าในฟาร์ มปศุสัตว์
การประกวดและตัดสิ นสัตว์

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-2-3

กลุ่มงานเลีย้ งสั ตว์ ทดลองเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
3503-2113
3503-2114
3503-2115
3503-2116

หลักการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การผลิตและบริ การสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-2-3

3503-5101

งานการผลิตสัตว์ 1

*-*-*
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คาอธิบายรายวิชา
สาขาวิชาสั ตวศาสตร์
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
 สาขางานการผลิตสัตว์
กลุ่มงานการผลิตสั ตว์ เศรษฐกิจ
3503-2101

การผลิตไก่เนือ้

2-3-3

(Broiler Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตไก่เนื้อตามมาตรฐานงานฟาร์มไก่เนื้อ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตไก่เนื้ อระยะต่าง ๆ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการจัดการ
ฟาร์ มไก่ เนื้ อตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โภค การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พเลี้ยงไก่เนื้ อ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตไก่เนื้ อ
วางแผนการผลิตไก่เนื้อตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์ไก่เนื้อตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงดูไก่เนื้อระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
ทาวัคซี นไก่เนื้อตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตไก่เนื้อและจาหน่ายตามกระบวนการ
บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตไก่เนื้อตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ สถานการณ์การผลิ ตและตลาดไก่เนื้ อ ปั จจัยที่ สาคัญในการผลิ ต พันธุ์และ
ลักษณะประจาพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการไก่เนื้ อระยะต่าง ๆ โรคพยาธิ และ
การป้ องกันรักษา การชาแหละและบรรจุหีบห่ อ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การตลาดและการจาหน่ายผลผลิต การ
บันทึ กและวิเคราะห์ขอ้ มูลการผลิต ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข มาตรฐานงานฟาร์ มไก่เนื้ อ และการ
วางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ
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3503-2102

การผลิตไก่ไข่

2-3-3

(Layer Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตไก่ไข่ตามมาตรฐานงานฟาร์มไก่ไข่
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตไก่ไข่ระยะต่าง ๆ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการจัดการ
ฟาร์ มไก่ ไข่ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โภค การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พเลี้ยงไก่ไข่ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตไก่ไข่
วางแผนการผลิตไก่ไข่ตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์ไก่ไข่ตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงดูไก่ไข่ระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คัดไก่ไข่ออกจากฝูงตามหลักการ
ทาวัคซี นไก่ไข่ตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตไก่ไข่และจาหน่ายตามกระบวนการ
บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตไก่ไข่ตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สถานการณ์การผลิตและตลาดไก่ไข่ ปัจจัยที่สาคัญในการผลิต พันธุ์และลักษณะ
ประจาพันธุ์ สรี รวิทยาระบบสื บพันธุ์ของไก่เพศเมีย ส่ วนประกอบของไข่ไก่ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและการ
ให้อาหาร การจัดการไก่ไข่ระยะต่าง ๆ โรค พยาธิ และการป้ องกันรักษา การบรรจุหีบห่ อ การตลาดและการ
จาหน่ายผลผลิต การบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลการผลิต ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มาตรฐานงานฟาร์ มไก่
ไข่ และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ
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3503-2103

การผลิตสุ กรพันธุ์

2-3-3

(Breeding Swine Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตสุ กรพันธุ์ตามมาตรฐานงานฟาร์มสุ กร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ระยะต่าง ๆ บันทึ กข้อมูลและแก้ไขปั ญหา
ในการจัดการฟาร์ มสุ กรพันธุ์ตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พเลี้ยงสุ กรพันธุ์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตสุ กรพันธุ์
วางแผนการผลิตสุ กรพันธุ์ตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์สุกรตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงดูสุกรพันธุ์ระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
ทาวัคซี นสุ กรพันธุ์ตามหลักการและกระบวนการ
วางแผนและผสมพันธุ์สุกรตามหลักการและกระบวนการ
จัดการลูกสุ กรและจาหน่ายตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตสุ กรพันธุ์ตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สถานการณ์การผลิตและตลาดสุ กรพันธุ์ ปั จจัยที่สาคัญในการผลิต การคัดเลือก
และผสมพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการสุ กรพันธุ์ระยะต่าง ๆ โรค พยาธิ และการ
ป้ องกันรักษา การจัดการของเสี ยในฟาร์ ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ ม การจัดการผลผลิต การตลาดและการจาหน่าย
ผลผลิตการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข มาตรฐานฟาร์มสุ กร และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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3503-2104

การผลิตสุ กรขุน

2-3-3

(Finishing Swine Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตสุ กรตามมาตรฐานงานฟาร์มสุ กร
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตสุ กรขุนระยะต่าง ๆ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการจัดการ
ฟาร์ มสุ กรตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พเลี้ยงสุ กรขุน และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตสุ กรขุน
วางแผนการผลิตสุ กรขุนตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์สุกรตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงดูสุกรขุนระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
ทาวัคซี นสุ กรขุนตามแผนการป้ องกันโรค
จัดการสุ กรขุนและจาหน่ายตามกระบวนการ
บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตสุ กรขุนตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ สถานการณ์การผลิตและตลาดสุ กรขุน ปั จจัยที่ สาคัญในการผลิต พันธุ์ การ
คัดเลือกพันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการสุ กรขุนระยะ
ต่าง ๆ โรค พยาธิ และการป้ องกันรักษา การจัดการของเสี ยในฟาร์ ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ ม การจัดการผลผลิต
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การตลาดและการจาหน่ายผลผลิต การวิเคราะห์ขอ้ มูลการผลิต ปั ญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข มาตรฐานฟาร์มสุ กร และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3503-2105

การผลิตโคนม

2-3-3

(Dairy Cattle Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตโคนมตามมาตรฐานงานฟาร์มโคนม
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตโคนมระยะต่าง ๆ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการจัดการ
ฟาร์ มโคนมตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พเลี้ยงโคนม และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตโคนม
2. วางแผนการผลิตโคนมตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
3. จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์โคนมตามหลักการและกระบวนการ
4. เลี้ยงดูโคนมระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
5. ทาวัคซี นโคนมตามแผนการป้ องกันโรค
6. ผสมพันธุ์โคตามแผนการผลิตโคนม
7. รี ดนมโคตามหลักการและกระบวนการ
8. จัดการน้ านมดิบตามมาตรฐานน้ านมดิบ
9. บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
10. วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตโคนมตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สถานการณ์การผลิตโคนมและตลาดน้ านมดิบ ปั จจัยที่สาคัญในการผลิต พันธุ์
การคัดเลือกพันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การ
จัดการโคนมระยะต่าง ๆ การรี ดนม การจัดการน้ านมดิบ โรค พยาธิ และการป้ องกันรักษา การจัดการของเสี ยใน
ฟาร์ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ ม การตลาดและการจาหน่ายผลผลิต การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ านมดิบ และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3503-2106

การผลิตโคเนือ้ และกระบือ

2-3-3

(Beef Cattle and Buffalo Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตโคเนื้อและกระบือตามมาตรฐานงานฟาร์ม
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตโคเนื้ อและกระบือระยะต่าง ๆ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหา
ในการจัดการฟาร์ มโคเนื้ อและกระบือตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเลี้ยงโคเนื้ อและกระบือ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อและกระบือตามหลักการ
วางแผนการผลิตโคเนื้อและกระบือตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์โคเนื้อและกระบือตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงดูโคเนื้อและกระบือระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
ทาวัคซี นโคเนื้อและกระบือตามแผนการป้ องกันโรค
ผสมพันธุ์โคเนื้อและกระบือตามแผนการผลิต
บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตโคเนื้อและกระบือตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความสาคัญและสถานการณ์การผลิตและตลาดโคเนื้ อและกระบือ พันธุ์ การ
คัดเลือกพันธุ์และลักษณะประจาพันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการ
โคเนื้ อและกระบือระยะต่าง ๆ โรค พยาธิ และการป้ องกันรักษา การจัดการของเสี ยในฟาร์ ม การบันทึกข้อมูล
ฟาร์ ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การตลาดและการจาหน่ายผลผลิต การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
แก้ไข มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ และการวางแผนการผลิตเชิงธุรกิจ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3503-2107

การฟักไข่ และการจัดการโรงฟัก

2-3-3

(Incubation and Hatchery Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ฟั กไข่และจัดการโรงฟั ก บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการฟั กไข่ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพฟักไข่ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รอบคอบ
ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
วางแผนการฟักไข่และจัดการโรงฟักตามหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรี ยมตูฟ้ ัก อุปกรณ์และไข่ที่เข้าฟักตามหลักการและกระบวนการ
ฟักไข่ตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตจากการฟักไข่เพื่อจาหน่ายตามความต้องการของตลาด
บันทึกข้อมูลการฟักไข่และบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการฟักไข่ตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการฟั กไข่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการฟั กไข่ ระบบสื บพันธุ์ของ
สัตว์ปีก ส่ วนประกอบของไข่ การพัฒนาของตัวอ่อนสัตว์ปีก เครื่ องฟั กไข่และอุปกรณ์ โรงฟั กและการจัดการ
โรงฟัก การจัดการฟักไข่ โรคที่ติดต่อในกระบวนการฟักไข่ การสุ ขาภิบาลโรงฟั ก การบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การฟักไข่ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการวางแผนการฟักไข่เชิงธุรกิจ

3503-2108

การผสมเทียม

2-3-3

(Artificial Insemination)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผสมเทียมสัตว์ปีก สุกรและโค
2. สามารถวางแผน จัดการผสมเทียมสัตว์และบันทึกข้อมูลตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการพัฒนางานผสมเทียมสัตว์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผสมเทียมสัตว์
2. วางแผนการผสมเทียมสัตว์ตามหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรี ยมสถานที่ เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสัตว์ที่จะทาการผสมเทียมตามหลักการและกระบวนการ
4. รี ดน้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์สตั ว์และเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
5. ตรวจสอบคุณภาพน้ าเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์
6. ปฏิบตั ิการเหนี่ยวนาการเป็ นสัดและตรวจการเป็ นสัดตามหลักการและกระบวนการ
7. ผสมเทียมสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
8. ตรวจการอุม้ ท้องตามหลักการและกระบวนการ
9. แก้ไขปัญหาการผสมติดยากตามหลักการและกระบวนการ
10. บันทึกข้อมูลการผสมเทียมและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการผสมเทียม ระบบอวัยวะสื บพันธุ์ของสัตว์ปีก สุ กรและโค
ฮอร์ โมนและการเหนี่ ยวนาการเป็ นสัด เครื่ องมือและอุปกรณ์การผสมเทียม การใช้และเก็บรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์
การรี ดน้ าเชื้ อของสัตว์ปีก สุ กรและโค การตรวจสอบคุณภาพน้ าเชื้ อ การเจื อจางน้ าเชื้ อ การตรวจการเป็ นสัด
เทคนิคการผสมเทียมสัตว์ การตรวจการอุม้ ท้อง ประสิ ทธิ ภาพการผสมเทียม การจดบันทึกและการวางแผนการผสม
เทียม โรคทางระบบสื บพันธุ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาในการผสมเทียม

3503-2109

การผลิตปศุสัตว์ อนิ ทรีย์

2-3-3

(Organic Livestock Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตปศุสตั ว์อินทรี ยต์ ามมาตรฐานงานฟาร์ม
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการจัดการฟาร์ มตาม
หลักการและกระบวนการ โดยค านึ งถึ งความปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โ ภค การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเลี้ยงปศุสตั ว์อินทรี ย ์ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ตรงต่อ
เวลา รอบคอบ ขยัน อดทน สนใจใฝ่ รู ้และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตปศุสตั ว์อินทรี ย ์
วางแผนการผลิตปศุสตั ว์ตามหลักการและมาตรฐานฟาร์ม
จัดเตรี ยมโรงเรื อน อุปกรณ์และพันธุ์สตั ว์ตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงดูสตั ว์ระยะต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
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5.
6.
7.
8.
9.

ทาวัคซี นสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตและจาหน่ายตามกระบวนการ
จัดทาเอกสารและหลักฐานเพื่อขอการรับรองมาตรฐานปศุสตั ว์อินทรี ย ์
บันทึกข้อมูลฟาร์มและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตปศุสตั ว์อินทรี ยต์ ามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ ความสาคัญของการผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์ องค์ประกอบและหลักการของเกษตร
อินทรี ย ์ หลักการผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์ การจัดการเลี้ยงสัตว์อินทรี ย ์ มาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ปศุสตั ว์อินทรี ย ์ ปศุสตั ว์อินทรี ยแ์ นวเศรษฐกิจพอเพียง การบันทึกข้อมูลฟาร์ ม การตลาดปศุสัตว์อินทรี ยแ์ ละระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ การจาหน่ายผลผลิต การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการวางแผนการ
ผลิตปศุสตั ว์อินทรี ยเ์ ชิงธุรกิจ

3503-2110

การจัดการทุ่งหญ้ าและอาหารหยาบ

2-3-3

(Pasture and Roughage Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และอาหารหยาบ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปลูกและจัดการทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
คานึงถึงคุณค่า ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการ บันทึกข้อมูลและแก้ไขปั ญหาในการผลิต การใช้อาหารหยาบ
เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง และการประยุกต์ใช้วสั ดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยคานึงถึงคุณค่าและความปลอดภัย
4. มี เ จตคติ ที่ดี ต่อ งานจัด การทุ่ งหญ้า อาหารสัตว์ และมี กิจนิ สัย ในการทางานด้วยความรั บผิ ด ชอบ
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความสนใจใฝ่ รู ้

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และอาหารหยาบ
2. วางแผนการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารหยาบตามหลักการ
3. จัดเตรี ยมสถานที่ เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์หญ้าและถัว่ อาหารสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
5. ทาหญ้าแห้งตามหลักการและกระบวนการ
6. ทาหญ้าหมักตามหลักการและกระบวนการ
7. ปรับปรุ งคุณภาพอาหารหยาบตามหลักการและกระบวนการ
8. บันทึกข้อมูลและบัญชีฟาร์มการผลิตหญ้าอาหารสัตว์และอาหารหยาบตามหลักการและกระบวนการ
9. วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลตอบแทนจากการผลิตหญ้าอาหารสัตว์และอาหารหยาบตามหลักการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ อาหารหยาบและตลาดอาหารหยาบ ประเภท
และชนิ ดของอาหารหยาบ พันธุ์หญ้าและถัว่ อาหารสัตว์ เครื่ องมืออุปกรณ์และเครื่ องทุ่นแรงในการจัดการทุ่งหญ้า
และอาหารหยาบ การจัดการทุ่งหญ้า การปลูกและจัดการทุ่งหญ้าชนิ ดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้วสั ดุเหลือใช้ การ
ถนอม การเก็บรักษาและการปรับปรุ งคุณภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชี วภาพในการถนอมอาหารหยาบ
การวางแผนการจัดการทุ่งหญ้าและอาหารหยาบเชิงธุรกิจ

3503-2111

การผลิตอาหารสั ตว์

2-3-3

(Animal Feed Production)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ผลิตและแก้ไขปั ญหาในการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม โดยคานึ งถึงคุณค่า
และผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พผลิตอาหารสัตว์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตรงต่อเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
วางแผนการผลิตอาหารสัตว์ตามหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรี ยมสถานที่ เครื่ องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัยตามหลักการและกระบวนการ
จัดการอาหารสัตว์หลังการผลิตตามกระบวนการบรรจุและเก็บรักษา

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการผลิตอาหารสัตว์เชิ งอุตสาหกรรม คุณสมบัติของอาหารสัตว์
ที่ดี เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัยในโรงงาน การรับวัตถุดิบ
การเก็บรักษา การเตรี ยม การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดอาหาร รู ปลักษณ์ของอาหารสาเร็ จรู ป การบรรจุและเก็บรักษา
อาหารผสม การควบคุมคุณภาพอาหารและการขนส่ ง ธุรกิจอาหารสัตว์สาเร็ จรู ป และกฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์
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3503-2112

สิ่ งก่อสร้ างและไฟฟ้ าในฟาร์ มปศุสัตว์

2-3-3

(Livestock Farm Constructions and Electricity)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการของงานสิ่ งก่อสร้างและไฟฟ้ าในฟาร์ม
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ติดตั้งระบบไฟฟ้ าเบื้องต้น ใช้งาน ซ่ อมบารุ ง บันทึกข้อมูล และดูแลรักษา
สิ่ งก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้ าในฟาร์ม โดยคานึงถึงความปลอดภัย
3. มี เ จตคติ ที่ดี ต่ อ งานจัด การสิ่ ง ก่ อ สร้ า งและไฟฟ้ าในฟาร์ ม และมี กิจ นิ สัย ในการทางานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความสนใจใฝ่ รู ้

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของงานสิ่ งก่อสร้างและไฟฟ้ าในฟาร์ม
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์เบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนดูแลซ่อมบารุ งสิ่ งก่อสร้างและไฟฟ้ าตามหลักการและกระบวนการ
4. ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงเรื อนระบบปิ ดตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกข้อมูลการซ่อมบารุ งและบัญชีฟาร์มตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ ความสาคัญของสิ่ งก่อสร้างและไฟฟ้ าในฟาร์ ม ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การใช้โรงเรื อน หลักการและลักษณะโรงเรื อนเลี้ยงสัตว์ในระบบเปิ ดและระบบปิ ด วงจรไฟฟ้ าและการติ ดตั้ง
ระบบไฟฟ้ าเบื้ องต้น ความปลอดภัยในงานไฟฟ้ า การวางผังและติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าโรงเรื อน อุปกรณ์ ไฟฟ้ า
ที่ควบคุมการทางานของโรงเรื อนเลี้ยงสัตว์ระบบปิ ด การใช้งานและการบารุ งรักษาโรงเรื อนและอุปกรณ์ไฟฟ้ า

3503-2113

การประกวดและตัดสิ นสั ตว์

2-2-3

(Animal Judging and Contest)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการประกวดและตัดสิ นสัตว์
2. สามารถวางแผน เตรี ยมการ จัดการประกวดและตัดสิ นสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานประกวดและตัดสิ นสัตว์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ยุติธรรม
รอบคอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทนและมีความสนใจใฝ่ รู ้

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกวดและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสิ นสัตว์ตามหลักการ
2. วางแผนจัดเตรี ยมอุปกรณ์ สถานที่ และการประชาสัมพันธ์งานประกวดและตัดสิ นสัตว์ตามหลักการ
และกระบวนการ
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3. คัดเลือกและเตรี ยมสัตว์เข้าประกวดตามหลักการและกระบวนการ
4. ตัดสิ นสัตว์การประกวดสัตว์ตามหลักเกณฑ์

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกับ ความส าคัญของการประกวดและตัด สิ นสัตว์ พันธุ์แ ละมาตรฐานพันธุ์ การ
คัดเลือกและการเตรี ยมสัตว์เข้าประกวด คุณสมบัติของกรรมการตัดสิ นสัตว์ การเตรี ยมงานประกวดตัดสิ นสัตว์
หลักเกณฑ์ในการประกวดและตัดสิ นสัตว์ และการตัดสิ นสัตว์
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสิ นกล้วยไม้
2. เตรี ยมกล้วยไม้เพื่อส่ งเข้าประกวด
3. วางแผนและจัดการประกวดกล้วยไม้ตามหลักการและกระบวนการ
4. กาหนดเกณฑ์ในการประกวดและตัดสิ นกล้วยไม้ตามหลักการ
5. ดาเนินการตัดสิ นกล้วยไม้ตามหลักเกณฑ์

คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ ความสาคัญของการประกวดและตัดสิ นกล้วยไม้ ชนิ ดและมาตรฐานของ
กล้วยไม้ที่ส่งเข้าประกวด การเตรี ยมกล้วยไม้เพื่อประกวด หลักเกณฑ์ในการประกวดและตัดสิ น การ
เตรี ยมการและจัดการประกวด การตัดสิ นกล้วยไม้ ประกาศนียบัตรและรางวัล

กลุ่มงานเลีย้ งสั ตว์ ทดลองเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
3503-2113

หลักการเลีย้ งสั ตว์ ทดลองเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์

3-0-3

(Principle of Animal Care for Scientific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ ประเภท ชนิด หลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถวางแผนการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทนและมีความสนใจใฝ่ รู ้

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
จาแนกชนิดและสายพันธุ์สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการ
เลือกใช้สตั ว์ทดลองตามลักษณะงานทางวิทยาศาสตร์
จัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองตามหลักการและกระบวนการ
วางแผนการป้ องกันการติ ดเชื้ อและแพร่ กระจายเชื้ อโรค สารพิษและมลพิษจากการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองตามหลักการและกระบวนการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็ นมาและความสาคัญ ชนิ ดและสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะงานทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ใช้สัตว์ มาตรฐานการเลี้ ยงและใช้สัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อม การป้ องกันการ ติ ดเชื้ อและ
แพร่ กระจายเชื้อโรค สารพิษและมลพิษจากการเลี้ยงและใช้สตั ว์

3503-2114

มาตรฐานการเลีย้ งและใช้ สัตว์ ทดลองเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์

3-0-3

(Standard for Animal Care and Use for Scientific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ ในการจัด การเลี้ ย งและใช้สัตว์เ ป็ นระบบตามมาตรฐาน โดยค านึ งถึ ง
จรรยาบรรณการใช้สตั ว์ตามหลักสากล
3. มีเจตคติที่ดีต่อมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มี กิจนิ สัย ในการ
ทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและมีความสนใจใฝ่ รู ้

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. วางแผนการจัดการเกี่ ยวกับการเลี้ ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผูเ้ ลี้ยง
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเลี้ยงและใช้สัตว์เป็ นระบบ สถานที่วสั ดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์และการปฏิบตั ิต่อสัตว์
อาชี วอนามัย หน้าที่ แ ละความรั บผิดชอบของผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ จรรยาบรรณ การกากับดูแล กฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง

3503-2115

การเลีย้ งสั ตว์ ทดลองเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์

2-3-3

(Animal Care for Scientific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงและใช้สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถวางแผน จัดการเลี้ยงดูสัตว์ให้ได้มาตรฐานทางพันธุ กรรรมและสุ ขภาพเพื่อการใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจรรยาบรรณ มีวินยั ขยัน อดทนและมีความสนใจใฝ่ รู ้
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงและใช้สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. จัดการเกี่ยวกับการสื บสายพันธุ์และการขยายพันธุ์สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
3. จัด การโรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ เลี้ ย งสัต ว์ท ดลองเพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามหลัก การและ

กระบวนการ
4. จัดการเลี้ยงดูสตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานสุ ขภาพ
5. จัดการสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
6. ใช้สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามข้อกาหนด

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ชนิ ด พันธุ์ การสื บสายพันธุ์และการขยายพันธุ์ พฤติ กรรมสัตว์ โรงเรื อน และ
อุ ป กรณ์ โภชนาการ อาหารและการให้ อ าหาร การจัด การเลี้ ย งดู สั ต ว์ใ ห้ไ ด้ม าตรฐานสุ ข ภาพเพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดการสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ และการใช้สตั ว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3503-2116

การผลิตและบริการสั ตว์ ทดลองเพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์

2-2-3

(Laboratory Animal Production and Service for Scientific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริ การสัตว์ทดลองหลากชนิ ดและสายพันธุ์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
2. สามารถวางแผน ผลิ ต สั ต ว์ท ดลองหลากชนิ ด และสายพัน ธุ์ ต ามมาตรฐานสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพ
พันธุกรรม และจัดการขนส่ งสัตว์ทดลองตามมาตรฐานการขนส่ งทางบกและทางอากาศ
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานผลิตและบริ การสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีกิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รอบคอบ ขยัน อดทนและมีความสนใจใฝ่ รู ้

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและบริ การสัตว์ทดลองหลากชนิ ดและ สายพันธุ์
2.
3.
4.
5.

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
วางแผนการผลิ ตและบริ การสัตว์ทดลองหลากชนิ ดและสายพันธุ์ตามมาตรฐานสุ ขภาพและคุณภาพ
พันธุกรรม
ผลิตสัตว์ทดลองหลากชนิ ดและสายพันธุ์ตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานสุ ขภาพและคุณภาพ
พันธุกรรม
ตรวจสอบพันธุกรรมและสุ ขภาพสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการและ กระบวนการ
บรรจุสตั ว์ทดลองเพื่อการขนส่ งตามมาตรฐานการขนส่ งทางบกและทางอากาศ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ชีววิทยาการสื บพันธุ์และพฤติกรรมของสัตว์ การผสมพันธุ์ การสื บสายพันธุ์ การ
พัฒนาพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์สตั ว์เพื่อบริ การ การอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานสุ ขภาพ การตรวจสอบ
พันธุกรรมและสุ ขภาพสัตว์ การบรรจุสตั ว์เพื่อการขนส่ ง มาตรฐานการขนส่ งทางบกและทางอากาศ

3503-51…

งานการผลิตสั ตว์ ..

*-*-*

(Animal Production Practice ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานทางด้านการผลิตสัตว์
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิ การและแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงานทางด้านการผลิตสัตว์ใน
สถานประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทางด้านการผลิตสัตว์
4. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีต่องานอาชี พทางด้านการผลิตสัตว์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบ
มีวินยั ขยัน อดทน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานทางด้านการผลิตสัตว์
2. วางแผนและเตรี ยมการดาเนินงานทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลักการ
3. ปฏิ บัติ ก ารทางด้า นการผลิ ต สั ต ว์ ต ามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั ิการ โดยคานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานทางด้านการผลิ ตสัตว์ตามสาขาอาชี พในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผน การดาเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ นงาน การสรุ ป จัดทา
รายงานและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ วิเคราะห์จุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชาเพื่อ
วางแผนและกาหนดขอบเขตการฝึ กปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา รวมทั้งการวัดและประเมินผล)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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118

คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

54

คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
35XX-8001
35XX-8002
35XX-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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คาอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
35XX-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(On-the-Job Training)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ นชอบร่ ว มกันของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บันทึ กและรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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35XX-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(On-the-Job Training 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ สระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ นชอบร่ ว มกันของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บันทึ กและรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน

35XX-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(On-the-Job Training 2)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ สระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ นชอบร่ ว มกันของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บันทึ กและรายงานผลการปฏิ บัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 35XX-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
35XX-8501
35XX-8502
35XX-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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คาอธิบายรายวิชา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
35XX-8501

*-*-4

โครงการ
(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ ดาเนิ นการเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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35XX-8502

โครงการ 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ ดาเนิ นการเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด

35XX-8503

โครงการ 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

62
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ ดาเนิ นการเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงการสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ ต่อเนื่ องจากรายวิชา 35XX-8502 หรื อเป็ น
โครงการใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
สาขาวิชาช่ างกลเกษตร
3505-9101

การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย

2-2-3

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิ ศั น์
3508-9101
3508-9102
3508-9103
3508-9104
3508-9105

การจัดสวนน้ า
การจัดสวนแนวตั้ง
การจัดสวนดาดฟ้ า
การดูแลสนามกอล์ฟ
การวางผังพืชพรรณในอาคาร

2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
3509-9101

ธุ รกิจโรงสี และการค้าข้าว

2-2-3

65

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
สาขาวิชาช่ างกลเกษตร
3505-9101

การออกแบบใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย

2-2-3

(Computer Assistance in Designs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการศึ กษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พ ด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทางานของโปรแกรมการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ การใช้ชุดคาสั่งในการสร้างภาพ
2 มิติ การใช้คาสั่งในการแก้ไขปรับปรุ ง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกาหนดขนาดและสัญลักษณ์
การจัดการไฟล์ การพิมพ์ การสื บค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์
(ให้เลือกใช้โปรแกรม เช่น AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เป็ นต้น)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
3508-9101

การจัดสวนนา้

2-3-3

(Water Gardening)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนน้ า
2. สามารถวิ เ คราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จัด และดู แลรั กษาสวนน้ า ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพภูมิทศั น์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนน้ า
2. เลือกใช้พนั ธุ์ไม้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนน้ าตามหลักการ
3. ออกแบบสวนน้ าตามหลักการ
4. สร้างสวนน้ าตามหลักการและกระบวนการ
5. ดูแลรักษาสวนน้ าตามหลักการและกระบวนการ
6. ประมาณราคาการออกแบบและสร้างสวนน้ าตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญและประโยชน์ของสวนน้ า ประเภทของสวนน้ า องค์ประกอบของ
สวนน้ า พันธุ์ไม้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสวนน้ า การออกแบบและการประมาณราคา การสร้าง
สวนน้ าประเภทต่าง ๆ และการดูแลรักษาสวนน้ า

3508-9102

การจัดสวนแนวตั้ง

2-3-3

(Vertical garden)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดสวนแนวตั้ง
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จัดและดูแลรักษาสวนแนวตั้งตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พภูมิทศั น์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนแนวตั้ง
2. เลือกใช้พนั ธุ์ไม้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนแนวตั้งตามหลักการ
3. ออกแบบสวนแนวตั้งตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดสวนแนวตั้งตามหลักการและกระบวนการ
5. ดูแลรักษาสวนแนวตั้งตามหลักการและกระบวนการ
6. ประมาณราคาการออกแบบและสร้างสวนแนวตั้งตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ ความสาคัญและประโยชน์ของสวนแนวตั้ง หลักการและกระบวนการจัดสวน
แนวตั้ง พันธุ์ไม้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนแนวตั้ง การออกแบบและการประมาณราคา การจัดและ
การดูแลรักษาสวนแนวตั้ง

3508-9103

การจัดสวนดาดฟ้ า

2-3-3

(Deck garden)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดสวนดาดฟ้ า
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จัดและดูแลรักษาสวนดาดฟ้ าตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พภูมิทศั น์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนดาดฟ้ า
2. เลือกใช้พนั ธุ์ไม้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนดาดฟ้ าตามหลักการ
3. ออกแบบสวนดาดฟ้ าตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดสวนดาดฟ้ าตามหลักการและกระบวนการ
5. ดูแลรักษาสวนดาดฟ้ าตามหลักการและกระบวนการ
6. ประมาณราคาการออกแบบและสร้างสวนดาดฟ้ าตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ ความสาคัญและประโยชน์ของสวนดาดฟ้ า หลักการและกระบวนการจัดสวน
ดาดฟ้ า พันธุ์ไม้ เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนดาดฟ้ า การออกแบบและการประมาณราคา การจัดและ
การดูแลรักษาสวนดาดฟ้ า
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3508-9104

การดูแลสนามกอล์ฟ

2-3-3

(Golf Course Maintenance)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการดูแลสนามกอล์ฟ
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจัดการดูแลสนามกอล์ฟตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึง
ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พดูแลสนามกอล์ฟ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดูแลสนามกอล์ฟ
2. เลือกใช้พรรณไม้และพันธุ์หญ้าในการจัดสนามกอล์ฟตามหลักการ
3. เลือกใช้เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสนามกอล์ฟตามหลักการ
4. ดูแลสนามกอล์ฟบริ เวณต่าง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญและประวัติความเป็ นมาของสนามกอล์ฟ นิ ยามศัพท์เกี่ยวกับการจัด
สนามกอล์ฟ ชนิ ดและประเภทของสนามกอล์ฟ องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสนามกอล์ฟ พรรณไม้และ
พันธุ์หญ้าที่ ใช้ในการจัดสนามกอล์ฟ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดูแลสนามกอล์ฟ และการปฏิ บตั ิ ดูแลสนาม
กอล์ฟ

3508-9105

การวางผังพืชพรรณในอาคาร

2-3-3

(Interior Landscape Planning)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญ หลักการและกระบวนการวางผังพืชพรรณภายในอาคาร
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน ให้บริ การวางผังและดูแลพืชพรรณภายในอาคารตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคานึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พภูมิทศั น์ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางผังพืชพรรณในอาคาร
เลือกใช้พืชพรรณและวัสดุอุปกรณ์ตามหลักการ
จัดวางพืชพรรณในอาคารตามหลักการและกระบวนการ
ดูแลรักษาพืชพรรณในอาคารตามหลักการและกระบวนการ
จัดพืชพรรณในอาคารตามหลักการ
ประมาณการค่าบริ การวางผังและจัดพืชพรรณในอาคารตามหลักการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความสาคัญของการวางผังพืชพรรณในอาคาร ศิลปะการตกแต่งภายในด้วยวัสดุ
พืชพรรณ ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการออกแบบภายใน การเลือกพืชพรรณและวัสดุอุปกรณ์ การจัดวางพืชพรรณใน
อาคาร การดูแลรักษาพืชพรรณในอาคาร การประมาณการค่าบริ การจัดพืชพรรณในอาคาร
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สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
3509-9110

ธุรกิจโรงสี และการค้ าข้ าว

2-2-3

(Rice Mill Business and Trading)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดาเนินธุรกิจโรงสี และการค้าข้าว
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนดาเนิ นธุ รกิ จโรงสี และการค้าข้าวตามหลักการและกระบวนการ โดย
คานึงถึงนโยบายของรัฐบาล
3. มีเจตคติ ที่ดีต่องานธุ รกิ จโรงสี และการค้าข้าว
และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ
ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดาเนินธุรกิจโรงสี และการค้าข้าว
วางแผนการดาเนินงานธุรกิจโรงสี และการค้าข้าวตามหลักการตลาด
คานวณต้นทุนการผลิตข้าวเปลือกตามหลักการและกระบวนการ
คานวณปริ มาณข้าวเปลือกในยุง้ ฉางตามหลักการ
จัดมาตรฐานข้าวเปลือกและข้าวสารตามหลักการและกระบวนการ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ประเภทและชนิ ดของโรงสี การค้าข้าวเปลือก การค้าข้าวสาร การแปรรู ปข้าว
วิถีการตลาดข้าวเปลือกและข้าวสาร การคานวณหาต้นทุนการผลิตข้าวเปลือก การคานวณปริ มาณข้าวเปลือกในยุง้
ฉาง การจัดมาตรฐานข้าวเปลือกและข้าวสาร และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการ ค้าข้าว
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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คาอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-20..

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตน องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัย ในการทางานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พเพื่อ
พัฒ นาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ด าเนิ นการ ติ ดตามประเมิ นผล แก้ไขปั ญหาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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