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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านการส่ือสาร   ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  และ

ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการของ

งานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

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

ทกัษะ  ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพดา้นอุตสาหกรรมเกษตร
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลย ี 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานผลิตและบริการทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตรระดบัเทคนิคตามหลกัการและ
กระบวนการ 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานด้านอุตสาหกรรมเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินัย  เป็นผูมี้ 
ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 
เกษตรกรรม  สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  ประกอบดว้ย 

 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไดแ้ก่  ความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  

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

มนุษยสัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั    
อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทั่วไป  ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจ าวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แก้ไขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 
3.1 วางแผน ด าเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั 
3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 
3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นอุตสาหกรรมเกษตรในงานอาชีพ 

 

 สาขางานอตุสาหกรรมเกษตร 
3.4 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการ กระบวนการ

และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.5 ด าเนินการ  บริหารจดัการ  ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้น

อุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ   
3.6  จดัการผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตรและการตลาดตามหลกัการและกระบวนการ 
3.7  เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจยัและเทคนิควิธีการผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดย

ตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

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

 

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

 

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

 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 

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

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

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

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

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
  

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
 

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

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

 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

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

 

1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

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

 

 1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

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

 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต) 
 

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

 2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3500-1001  สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 2-2-3 
3503-2001 จุลชีววทิยา 2-2-3 
3506-1001 ชีวเคมีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

 

 2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3506-2001 วทิยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร 2-0-2 
3506-2002 การสุขาภิบาลและกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 2-2-3 
3506-2003 การควบคุมคุณภาพและกฎหมายอาหาร 3-0-3 
3506-2004 การจดัการผลพลอยไดแ้ละของเหลือ 2-3-3 
3506-2005 การบรรจุภณัฑ์ 3-0-3 
3506-2006 การพฒันาผลิตภณัฑ์ 2-3-3 
3506 -2007 การจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3-0-3 
3506-2008 สัมมนาทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 0-2-1 

 

 2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ีจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3506-2101 ผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2102 ผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2103 ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2104 ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวเ์พื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2105 ผลิตภณัฑน์มเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2106 ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2107 ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นเพื่อการคา้ 2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3506*2101  ถึง  3506*2199   รายวชิาดา้นอุตสาหกรรมเกษตรตามความช านาญ *-*-* 
  เฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยทุธศาสตร์ 
  ของภูมิภาค 

 

 รายวชิาทวภิาคีในสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3506-5101 งานอุตสาหกรรมเกษตร 1 *-*-* 
3506-5102 งานอุตสาหกรรมเกษตร 2 *-*-* 
3506-5103 งานอุตสาหกรรมเกษตร 3 *-*-* 
3506-5104 งานอุตสาหกรรมเกษตร 4 *-*-* 
3506-51XX งานอุตสาหกรรมเกษตร … *-*-* 

 

 ส าหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน ามาก าหนดจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวชิาและค าอธิบายรายวชิา ท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะการ
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจ  านวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอาชีพในแต่ละรายวิชา  
เพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัสมรรถนะ
รายวชิา ทั้งน้ี โดยให ้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน และใชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการ ไม่นอ้ย
กวา่  54 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3506-8001  หรือรายวชิา  3506-8002   และ  3506-8003 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3506-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3506-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
3506-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 
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2.5  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3506-8501  หรือรายวชิา  3506-8502   และ  3506-8503 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3506-8501 โครงการ *-*-4 
3506-8502 โครงการ  1 *-*-2 
3506-8503 โครงการ  2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  

 ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีก าหนด  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา       
ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดย
ตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแล้ว และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวม    
ในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 

 

รายวชิาชีพทีเ่สนอแนะเพิม่เติม  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3501-2001 หลกัการส่งเสริมการเกษตร 2-2-3 
3509-2001 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2-2-3 
 

รายวชิาภาษาต่างประเทศทีเ่สนอแนะเพิม่เติม 
 

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

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

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

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

 
 
 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัพืชและกระบวนการปลกูพืช 
2. สามารถปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบัการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเก่ียวพืชตามขั้นตอนกระบวนการโดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพปลูกพืช และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวินยั  ขยนั อดทน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  และนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบติังาน 

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

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ  และประโยชน์ของการผลิตพืช  การตลาดและ

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

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัสตัวแ์ละกระบวนการเล้ียงสตัว ์
2. สามารถปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบัการเล้ียงสตัวแ์ต่ละชนิดตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เจตคติท่ีดีต่ออาชีพเล้ียงสัตว ์และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  

มีวินยั  ขยนั อดทน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  และนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบติังาน 

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

การตลาดและการจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 

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

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบังานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรเบ้ืองตน้ 
2. สามารถปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบังานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรตามหลกัการและขั้นตอน

กระบวนการ โดยเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบติังานดว้ยหลกัความปลอดภยั และ
ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

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

งานไฟฟ้า งานเคร่ืองยนตเ์ลก็และเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
2. เลือก เตรียม ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ในงานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตร

ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานพ้ืนฐานเก่ียวกบังานช่างเกษตรและเคร่ืองจกัรกลเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ  

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความส าคัญของงานช่างเกษตร  เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์และความปลอดภัย  

ในงานช่างเกษตร งานเช่ือมช้ินงาน งานปูนและคอนกรีต งานเดินสายไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ การใชแ้ละ
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็และเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

 
 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัเบ้ืองตน้ของอุตสาหกรรมเกษตร  และขั้นตอนการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรอย่างมี

ระบบและมีมาตรฐาน 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่องานอุตสาหกรรมเกษตร 

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

กระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญั ประโยชนแ์ละประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร  หลกัการแปรรูป  การวางแผน 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร  การ

วางแผนและการจดัการทางการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจดัท าแผนธุรกิจดา้นการเกษตรอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร และมีกิจนิสยัในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็นผูป้ระกอบการ

เกษตร  การวางแผนและการจดัการทางการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  การเป็น

ผูป้ระกอบการเกษตร การจดัหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร
รูปแบบแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใชห้ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 
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ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

17



 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
 

รายวชิา 

สาขาวชิา 

เกษ
ตร
ศา
สต

ร์ 

พืช
ศา
สต

ร์ 

สัต
วศ
าส
ตร์

 

สัต
วรั
กษ

 ์

ช่า
งก
ลเก

ษต
ร 

อุต
สา
หก

รร
มเ
กษ

ตร
 

เกษ
ตร
อุต

สา
หก

รร
ม 

เท
คโ
นโ

ลย
ภีูม

ิทศั
น์ 

ธุร
กิจ

เกษ
ตร
แล

ะส
หก

รณ์
 

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

 

หมายเหตุ    *  หมายถึง  รายวิชาชีพเฉพาะของสาขาวิชาสตัวศาสตร์  (ดูรายละเอียดรายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มทักษะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 
 

 กลุ่มบริหารและจัดการวชิาชีพ 
 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เข้าใจเก่ียวกับการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใชห้ลกัการจดัการองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถท างานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองค์การ  การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจดัการ

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

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  การน ากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบคน้และส่ือสารขอ้มลูสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  น าเสนอและส่ือสารขอ้มูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ  
และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและส่ือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิเวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มลูสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและส่ือสารขอ้มลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิเวเตอร์และ

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

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

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

รายงานการทดลอง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการค้นควา้ทดลองเพ่ือพฒันางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ

รับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางสถิติ การตั้งและทดสอบสมมติฐาน และการวางแผนการทดลอง

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

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

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

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

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

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

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

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการทางพนัธุศาสตร์และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
2. สามารถท านายลกัษณะของส่ิงมีชีวิต ทดสอบความน่าจะเป็นและทดสอบทางสถิติเก่ียวกบัการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมต่าง ๆ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อหลกัพนัธุศาสตร์ และมีกิจนิสยัใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและละเอียดรอบคอบ  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกบัเซลลแ์ละพนัธุกรรม  
2. ท านายลกัษณะของส่ิงมีชีวิตโดยใชก้ฎของเมนเดล 
3. ทดสอบความน่าจะเป็นและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเซลลแ์ละการแบ่งเซลล ์ การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ กฎของเมนเดล  การถ่ายทอด

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

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

ค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบ          

มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

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

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

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

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

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

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

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้
1. เขา้ใจระบบหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเคน้ ความเครียด การส่งก าลงัและความแขง็แรงของวสัดุ และการ

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

ขยนัและอดทน  

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

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

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

รอบคอบ  ซ่ือสตัยแ์ละปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัลกัษณะโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุล  ความเป็นกรด เบส บฟัเฟอร์ 

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

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะโครงสร้างและหนา้ท่ีของสารชีวโมเลกุล  ความเป็นกรด เบส บฟัเฟอร์  

สมบติัทางเคมีและชีวภาพของสารชีวโมเลกลุต่าง ๆ  คาร์โบไฮเดรท  โปรตีน  ไลปิด  และกรดนิวคลีอิค  โครงสร้างของ
เอนไซมแ์ละโคเอนไซม ์ พลงังานท่ีเกิดจากสารอาหารและการสงัเคราะห์โปรตีน 
 

 

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

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

มีคุณธรรมจริยธรรม ขยนัและอดทน 

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

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเขียนภาพลายเสน้และทศันียภาพในงานภูมิทศัน์ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขียนภาพลายเส้นและทศันียภาพในงานภูมิทศัน์ตามหลกัการและ

กระบวนการ  
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  

มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

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

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

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

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

รอบคอบ ใฝ่รู้ ซ่ือสตัย ์และมีคุณธรรมจริยธรรม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์และกระบวนการด าเนินงานตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 2.  วางแผนการด าเนินชีวิตและงานอาชีพตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 

3. วิเคราะหแ์นวทางแกไ้ขปัญหาผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจตามหลกัเศรษฐศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

ค าอธิบายรายวชิา 

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

(Agro-Industrial Program) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 

3506-2001 วทิยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร 2-0-2 
3506-2002 การสุขาภิบาลและกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 2-2-3 
3506-2003 การควบคุมคุณภาพและกฎหมายอาหาร 3-0-3 
3506-2004 การจดัการผลพลอยไดแ้ละของเหลือ 2-3-3 
3506-2005 การบรรจุภณัฑ์ 3-0-3 
3506-2006 การพฒันาผลิตภณัฑ์ 2-3-3 
3506 -2007 การจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3-0-3 
3506-2008 สัมมนาทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 0-2-1 
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ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 
 

3506-2001 วทิยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร 2 - 0 - 2 
(Food  Processing  Science) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญัของหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอาหาร  คุณค่าและโภชนาการของ

อาหาร การเส่ือมเสียของอาหาร หลกัการและกระบวนการแปรรูปอาหาร  และการประกนัคุณภาพ
อาหาร 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์การอาหารในงานอาชีพแปรรูปอาหาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาค้นควา้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหาร ด้วยความ

รับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั สนใจใฝ่รู้ ขยนั อดทนและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมอาหาร  คุณค่าอาหารและโภชนาการ  

การเส่ือมเสียของอาหาร หลกัการและกระบวนการแปรรูปอาหาร  และการประกนัคุณภาพอาหาร 
2. วิเคราะห์สาเหตุการเส่ือมเสียของอาหารในกระบวนการแปรรูปและเกบ็รักษาอาหาร 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ในการแปรรูปอาหารเพ่ือการประกนัคุณภาพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั  ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมอาหาร  คุณค่าอาหารและโภชนาการ  จุลินทรียใ์น

อาหาร  การเส่ือมเสียของอาหาร  หลกัการและกระบวนการแปรรูปอาหารและการเก็บรักษา  และการประกนั
คุณภาพอาหาร 
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3506-2002 การสุขาภิบาลและกฎหมายโรงงานอตุสาหกรรมเกษตร 2 - 2 - 3 
(Sanitary and Industry Agriculture law) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลตามกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม

เกษตร 
2. สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจดัการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามขอ้กฎหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความ

ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสตัย ์และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญั  หลกัการและกระบวนการจดัการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

เกษตรตามขอ้กฎหมาย 
2. วางแผนการจดัการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการ 
3. จดัการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินความปลอดภยัและสุขอนามยัของผูป้ฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญั  หลกัการจดัการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การควบคุมคุณภาพ

น ้ าท่ีใช้ในโรงงาน  การจดัการอนามยัส่วนบุคคล  การก าจดัส่ิงปฏิกูล  การป้องกนัก าจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 

 
3506-2003 การควบคุมคุณภาพและกฎหมายอาหาร 3 - 0 - 3 

(Quality  Control  and  Food  law) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เข้าใจความส าคัญ หลกัการและกระบวนการควบคุมคุณภาพอาหารตามกฎหมาย ระเบียบและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตรให้

เป็นไปตามกฎหมายอาหาร ระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภณัฑ ์ดว้ยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ  สนใจใฝ่รู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
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สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายอาหาร  ระเบียบและมาตรฐานเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ

และผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตรตามกฎหมาย 

ระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เลือกใชว้ิธีการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบมาตรฐานของวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั  ความส าคญัของกฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบและผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร  การจดัระดบัชั้นมาตรฐานวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์  กฎหมายอาหารสากล  กฎหมายอาหารของประเทศไทยตาม
พระราชบญัญติัอาหาร  กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร  และการควบคุมคุณภาพอาหารตามกฎหมาย 

 
3506-2004 การจัดการผลพลอยได้และของเหลอื 2 - 3 - 3 

(Management  of  By - product  and  waste) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและกระบวนการจดัการผลพลอยไดแ้ละของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร 
2. สามารถวางแผน  จัดการผลพลอยได้และของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงความคุม้ค่า ประโยชนแ์ละผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการน าผลพลอยไดแ้ละของเหลือมาใชป้ระโยชน์และเพ่ิมมูลค่า  มีกิจนิสัยในการท างาน

ดว้ยความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค ์รอบคอบ  ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญั  หลกัการและกระบวนการจดัการผลพลอยไดแ้ละของเหลือจาก

อุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
3. วางแผนการน าผลพลอยไดแ้ละของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรมาใชป้ระโยชนแ์ละเพ่ิมมลูค่า 
4. ผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยไดแ้ละของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและประเภทของผลพลอยไดแ้ละของเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร  การ  

วางแผนจดัการผลพลอยไดแ้ละของเหลือ  กระบวนการจดัการผลพลอยไดแ้ละของเหลือเพ่ือใชป้ระโยชนแ์ละเพ่ิมมลูค่า  และ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
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3506-2005 การบรรจุภัณฑ์ 3 - 0 - 3 
(Packaging) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑ ์
2. สามารถวางแผน เลือก ใช ้ ออกแบบและตรวจสอบบรรจุภณัฑช์นิดต่าง ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ 

ประสิทธิภาพ ความปลอดภยัและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้ดา้นบรรจุภณัฑ ์  ดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ประหยดั และมีความคิดสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญั หลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑ ์
2. วางแผน เลือก ใชบ้รรจุภณัฑต์ามหลกัการ กระบวนการและวตัถุประสงค ์
3. ออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละฉลากตามหลกัการและชนิดของผลิตภณัฑ ์

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั  ความส าคญัและประโยชนข์องบรรจุภณัฑ ์ หลกัการบรรจุภณัฑ ์ประเภทและชนิดของบรรจุภณัฑ์

ในงานอาหาร ชนิดและคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชท้ าบรรจุภณัฑ์  การบรรจุภณัฑ์และการตรวจสอบ  การเก็บรักษา  การ
ออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละฉลากผลิตภณัฑ ์

 
3506-2006 การพฒันาผลติภัณฑ์ 2 - 3 - 3 

(Product  Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั  หลกัการและวิธีการพฒันาผลิตภณัฑ ์
2. สามารถวางแผน  เตรียมการ  และด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์  โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ

ค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์ มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 

ซ่ือสตัย ์มีคุณธรรม จริยธรรม สนใจใฝ่รู้และมีความคิดสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญั  หลกัการและวิธีการพฒันาผลิตภณัฑ ์
2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ความจ าเป็นในการพฒันาผลิตภัณฑ์ตามหลกัการและ

กระบวนการ 
3. วางแผนจดัท าโครงการพฒันาผลิตภณัฑต์ามหลกัการ 
4. พฒันาผลิตภณัฑต์ามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัท ารายงานและน าเสนอผลการพฒันาผลิตภณัฑต์ามหลกัการและกระบวนการ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความส าคัญ  แนวความคิดและหลักการในการพฒันาผลิตภัณฑ์  ขั้นตอน

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์การส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค  การประเมินผลิตภณัฑ์  การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ การทดสอบตลาด  การสรุปรายงานและน าเสนอการพฒันาผลิตภณัฑ ์

 
3506 -2007 การจัดการธุรกจิอตุสาหกรรมเกษตร 3 - 0 - 3 

(Agro – industrial  Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจความส าคญั หลกัการและกระบวนการด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   
2. สามารถวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต การตลาด การจ าหน่าย และน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญั หลกัการและกระบวนการด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการ กระบวนการและความตอ้งการของตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั ความส าคญัของธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร  การเขียนแผนธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร   การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต การตลาดและการจ าหน่าย   หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

 
3506-2008 สัมมนาทางด้านอตุสาหกรรมเกษตร 0 - 2 - 1 
 (Seminar on Agro-Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและวิธีการศึกษาคน้ควา้และด าเนินงานสมัมนาทางวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร 
2. สามารถด าเนินการสมัมนาตามหลกัการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาคน้ควา้พฒันางานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมเกษตร ดว้ยความ

รับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการสมัมนาทางวิชาชีพ 
2.  จดัท ารายงานการสมัมนาในสาขาวิชาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 
3.  จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ประกอบการสมัมนาตามหลกัสากล 
4.  เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
5.  น าเสนอและอภิปรายหวัขอ้การสมัมนาในสาขาวิชาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ียวกับ การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อสัมมนา  การเรียบเรียงและเขียนรายงาน 

การจดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ การน าเสนอ การอภิปราย และการใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
(ใหน้กัศึกษาเตรียมหวัขอ้สมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพเพ่ือน าเสนอ อยา่งนอ้ยคนละ 1 เร่ือง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 
 

3506-2101 ผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2102 ผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2103 ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2104 ผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวเ์พื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2105 ผลิตภณัฑน์มเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2106 ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้าเพื่อการคา้ 2-3-3 
3506-2107 ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้นเพื่อการคา้ 2-3-3 
 

3506-51... งานอุตสาหกรรมเกษตร .. *-*-* 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลอืก 
 
3506-2101 ผลติภัณฑ์ผกั ผลไม้เพือ่การค้า 2 - 3 - 3 

(Commercial  Fruit  and  Vegetable  Products) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน จัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์ผกั ผลไมเ้พ่ือการค้าตามหลักการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พ่ือการคา้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑผ์กัผลไมเ้พ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลิตภณัฑผ์กั ผลไมห้ลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเกบ็รักษา 
6. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑผ์กั ผลไมต้ามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้ ประเภทและชนิดของผกัและ

ผลไม ้ การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไมเ้พ่ือการคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้ วสัดุ
และสารเจือปน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์
ผกั ผลไม ้ การเปล่ียนแปลงคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้ การบรรจุภณัฑ์  คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้ การค านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขายและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์กั ผลไม ้
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

3506-2102 ผลติภัณฑ์ธัญพชืเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Cereal  Products  for  Trade) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์ธัญพืชเพ่ือการค้าตามหลักการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพ่ือการคา้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ  
5. จดัการผลิตภณัฑธ์ญัพืชหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเกบ็รักษา 
6. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑธ์ญัพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑธ์ญัพืช 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑธ์ญัพืช ประเภทและชนิดของธญัพืช การ

วิเคราะห์และวางแผนการผลิต ผลิตภณัฑธ์ัญพืชเพ่ือการคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑธ์ัญพืช  วสัดุและสารเจือปน  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืช  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืช  การ
เปล่ียนแปลงคุณภาพ  การเกบ็รักษาผลิตภณัฑธ์ญัพืช  การบรรจุภณัฑ ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑธ์ญัพืช  การ
ค านวณตน้ทุน  ก าหนดราคาขาย และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑธ์ญัพืช  

 
3506-2103 ผลติภัณฑ์สมุนไพรเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 

(Commercial  Herb  Production) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จดัการการผลิตและผลิตภณัฑ์สมุนไพรเพ่ือการคา้ตามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือการคา้ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ  
5. จดัการผลิตภณัฑส์มุนไพรหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเกบ็รักษา 
6. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑส์มุนไพรตามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์มุนไพร 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑส์มุนไพร  ประเภท ชนิดและสรรพคุณของ

สมุนไพร  การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตภณัฑส์มุนไพรเพ่ือการคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพร  วสัดุและ
สารเจือปน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตผลิตภณัฑ์สมุนไพร กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์
สมุนไพร การเปล่ียนแปลงคุณภาพ  การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์สมุนไพร การบรรจุภณัฑ์ คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภณัฑส์มุนไพร  การค านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขายและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์มุนไพร 

 
3506-2104 ผลติภัณฑ์เนือ้สัตว์เพือ่การค้า 2 - 3 - 3 

(Commercial  Meat  Products) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวเ์พ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์เพ่ือการค้าตามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวเ์พ่ือการคา้  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวเ์พ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวเ์พ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวเ์พ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ   
5. จดัการผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวห์ลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเก็บรักษา 
6. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ ประเภทของเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์ 

คุณสมบติัของเน้ือสัตว ์ การเปล่ียนแปลงคุณภาพของเน้ือสัตว ์ การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวเ์พ่ือ
การคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ วสัดุและสารเจือปน  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตผลิตภณัฑ์
เน้ือสตัว ์ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ การเปล่ียนแปลงคุณภาพการเก็บรักษาผลิตภณัฑเ์น้ือสัตว ์ การบรรจุภณัฑ ์ 
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์ การค านวณตน้ทุน  ก าหนดราคาขาย   และการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือสตัว ์

 
3506-2105 ผลติภัณฑ์นมเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 

(Commercial  Milk  Products) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑน์มเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จดัการน ้ านม การผลิตและผลิตภัณฑ์นมเพ่ือการคา้ตามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภัณฑ์นม และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ  ละเอียด

รอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑน์มเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑน์มเพ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. ตรวจสอบคุณภาพน ้านมตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ผลิตผลิตภณัฑน์มเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัการผลิตภณัฑน์มหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเกบ็รักษา 
7. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑน์มตามหลกัการและกระบวนการ 
8. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑน์มเพ่ือการคา้ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑน์ม  การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตผลิตภณัฑ์

นมเพ่ือการคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑ์นม  การรวบรวมและตรวจสอบคุณภาพน ้ านม  วสัดุและสารเจือปน  เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์  สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตผลิตภณัฑน์ม    กระบวนการผลิตผลิตภณัฑน์ม  การเปล่ียนแปลงคุณภาพและการ        
เกบ็รักษาผลิตภณัฑน์ม   การบรรจุภณัฑ ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑน์ม   การค านวณตน้ทุน  ก าหนดราคาขายและจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ม 
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3506-2106 ผลติภัณฑ์สัตว์น า้เพือ่การค้า 2 - 3 - 3 
(Commercial Fish  Products) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ าเพ่ือการค้าตามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ าเพ่ือการคา้  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าเพ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ   
5. จดัการผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเกบ็รักษา 
6. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ า  ประเภทและชนิดของสัตวน์ ้ า   

การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าเพ่ือการคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ า  วสัดุและสาร      
เจือปน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  สุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ า  กระบวนการผลิตผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ า  
การเปล่ียนแปลงคุณภาพ   การเก็บรักษาผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ า  การบรรจุภณัฑ ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑส์ัตว์
น ้า  การค านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขายและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า  

 
3506-2107 ผลติภัณฑ์พืน้บ้านเพือ่การค้า 2 - 3 - 3 

(Local  Products  for  Trade) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นเพ่ือการคา้ 
2. สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านเพ่ือการค้าตามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นเพ่ือการคา้ และมีกิจนิสยัท่ีในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  

ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 
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สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นเพ่ือการคา้ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นเพ่ือการคา้ตามหลกัการและความตอ้งการของตลาด 
3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์และวตัถุดิบตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นเพ่ือการคา้ตามหลกัการและกระบวนการ   
5. จดัการผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นหลงัการผลิตตามหลกัการและกระบวนการบรรจุภณัฑแ์ละเกบ็รักษา 
6. ประเมินคุณภาพการผลิตและผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นตามหลกัการและกระบวนการ 
7. ค านวณตน้ทุน  ราคาขาย  รายรับ-รายจ่ายในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   ความส าคญัและการตลาดผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น  การวิเคราะห์และวางแผนการผลิต

ผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นเพ่ือการคา้  หลกัการผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น  วสัดุและสารเจือปน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  สุขลกัษณะท่ีดี
ในการผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น  กระบวนการผลิตผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น  การเปล่ียนแปลงคุณภาพ  การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์
พ้ืนบา้น  การบรรจุภณัฑ ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น  การค านวณตน้ทุน ก าหนดราคาขายและจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น 

 
3506-51... งานอตุสาหกรรมเกษตร .. * - * - * 

(Rice Milling Machine Practice …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรในสถาน-

ประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่องานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินยั 

ขยนั อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนและเตรียมการด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการ 
3. ปฏิบัติการทางดา้นอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบติัการ โดยค านึงถึงความประหยดัและปลอดภยั 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั งานดา้นอุตสาหกรรมเกษตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  การ
วิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน    การสรุป จดัท า
รายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังาน 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ  วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละสมรรถนะรายวิชาเพ่ือ
วางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกปฏิบติังาน ระยะเวลา รวมทั้งการวดัและประเมินผล) 
 
  

43



118 
 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 
35XX-8001 ฝึกงาน *-*-4  
35XX-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 
35XX-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

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

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

35XX-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

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

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 

 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

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

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 35XX-8002 ในสถานประกอบการ  สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
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ค าอธิบายรายวชิา 
โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 

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

ค าอธิบายรายวิชา 
 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

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

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

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

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  
การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงานโครงการ  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ ด าเนินการเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

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

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

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

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

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

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

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

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มลู วิเคราะห ์สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

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

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

 

สาขาวชิาช่างกลเกษตร 
3505-9101 การออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 2-2-3 

 

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

 

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

 

สาขาวชิาช่างกลเกษตร 
 

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

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

วินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

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

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

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

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

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี

คุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

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

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

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

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัสวนแนวตั้ง 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา  จดัและดูแลรักษาสวนแนวตั้งตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี

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

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

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

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

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มี

คุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน  

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

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

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ์ 
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนและจดัการดูแลสนามกอล์ฟตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง

ความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพดูแลสนามกอลฟ์ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียด

รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 

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

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

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

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

กระบวนการ โดยค านึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใ์ชส้อยและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพ่ือใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพภูมิทศัน์  และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  ละเอียด

รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนัและอดทน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางผงัพืชพรรณในอาคาร 
2. เลือกใชพื้ชพรรณและวสัดุอุปกรณ์ตามหลกัการ 
3. จดัวางพืชพรรณในอาคารตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาพืชพรรณในอาคารตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัพืชพรรณในอาคารตามหลกัการ 
6. ประมาณการค่าบริการวางผงัและจดัพืชพรรณในอาคารตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการวางผงัพืชพรรณในอาคาร ศิลปะการตกแต่งภายในดว้ยวสัดุ
พืชพรรณ ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการออกแบบภายใน การเลือกพืชพรรณและวสัดุอุปกรณ์ การจดัวางพืชพรรณใน
อาคาร การดูแลรักษาพืชพรรณในอาคาร การประมาณการค่าบริการจดัพืชพรรณในอาคาร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาธุรกจิเกษตรและสหกรณ์ 
 

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

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

ค านึงถึงนโยบายของรัฐบาล 
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานธุรกิจโรงสีและการคา้ขา้ว   และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ 

ซ่ือสตัย ์ขยนั อดทน  มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

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

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและชนิดของโรงสี การคา้ขา้วเปลือก การคา้ขา้วสาร  การแปรรูปขา้ว  
วิถีการตลาดขา้วเปลือกและขา้วสาร  การค านวณหาตน้ทุนการผลิตขา้วเปลือก  การค านวณปริมาณขา้วเปลือกในยุง้
ฉาง  การจดัมาตรฐานขา้วเปลือกและขา้วสาร และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ  คา้ขา้ว 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
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ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

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

(Vocational Activities ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

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

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือ

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