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คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญกาวหนา 
ทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตกําลังคนระดับฝมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะผูปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพตามความสนใจและ
โอกาสของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน 
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาต ิ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 

 
หลักการของหลักสูตร 

 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

 

2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน 
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน 
และองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

4. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
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จุดหมายของหลักสูตร 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู 
ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

 

2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

 

4. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง 
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม 
เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมท่ีด ี

 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย 
ท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

 

6. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก 
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพ่ือสวนรวม ดํารงรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใช 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญ 
และบริบทตาง ๆ  ท่ีสัมพันธกัน ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม 
สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีสวนรวมในคณะทํางาน 
หรือมีการประสานงานกลุม รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสม
ในการทํางาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจัดการศึกษาในระบบปกต ิใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี ้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
อาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วันๆ ละ ไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. หนวยกิต 
 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.4 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
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3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 
เทากับ 4 หนวยกิต 

3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 

4. โครงสราง 
 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี ้

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 
 4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
 4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
 4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
 4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  
 4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของแตละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิต
และจํานวนช่ัวโมงเรียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัตเิบ้ืองตน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผู เรียนไดเรียนรู 
จากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณท่ีทันสมัย และ
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บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  
ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคตท่ีิดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี ้

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ 
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 
320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพ่ิมพูน
ประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียน
หรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ 
 

เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ 
จากส่ิงท่ีไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องท่ีจะศึกษา
คนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน 
ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ  โดยการจัดทําโครงการดังกลาว
ตองดําเนินการ ดังนี ้

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
ท่ีสัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต  
ใชเวลาไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห กรณีท่ีใชรายวิชาเดียว   

 หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห ท่ีเทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาค ี
 

เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือใหการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียด 
ของรายวิชาและเวลาท่ีใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลอง 
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กับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ อาจนํารายวิชาชีพอ่ืน 
ในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 
8. การเขาเรียน 
 

 ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

9. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนนการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

10. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอ
สัปดาหทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย 
การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน
รวมท้ังการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิประเมินผล และปรับปรุง
การทํางาน ท้ังนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร 
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน 

 

12. การพัฒนารายวชิาในหลักสูตร 
 

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม 
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได 
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
จากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด 
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณา
จากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการ
หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได 
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาตอ 

ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

13. การปรับปรุงแกไข พฒันารายวชิา กลุมวิชาและการอนมุัติหลักสูตร 
 

13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตรใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได

โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ 
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
13  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
14  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
15  กลุมวิชาสังคมศึกษา 
16  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
17  กลุมวิชาบูรณาการ 
20  กลุมกิจกรรม 
9X  กลุมวิชาเลือกเสร ี

ประเภทวิชา 
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
4 ประเภทวิชาคหกรรม 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

( - )  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง    ( * )  รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

ช่ือวิชา 

ลําดับท่ีวิชา    01-99 

กลุมวิชา สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 2 0 0 0 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
กลุมทกัษะวชิาชพีพื้นฐาน 

10  กลุมวชิาเรียนรวมหลกัสูตร  (การประกอบอาชีพ) 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
กลุมทกัษะวชิาชพีพื้นฐาน 

10  กลุมวชิาเรียนรวมประเภทวิชา 

10  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
85  กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
9X  กลุมวิชาชีพเลือกเสร ี

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

 
6 ประเภทวิชาประมง 
7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตร 

20  กลุมวชิาเรียนรวมหลกัสูตร  (คอมพิวเตอร) 

0 วิชาเรียนรวม 
สาขาวิชา 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 
 

2 X X X 
 

2 X 0 0 
 

2 0 0 1 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หนาวาง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา  

สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรมใหทันตอการเปล่ียนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงาน 
และส่ิงแวดลอม 

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
รวมท้ังสามารถใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น 

6. เพ่ือใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรกรรม 
7. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง
และทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  

1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกล้ัน การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
และสังคม เปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ 
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 

 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาท่ีพลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.2 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลักการและกระบวนการ 
3.3 เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ เครื่องทุนแรงและยานพาหนะในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
3.4 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการ

บริหารงานคุณภาพเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม 
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สาขางานการเกษตร 

 

3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการและจัดการผลิตและหรือบริการดานงานเกษตรในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานเกษตร 
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

 
สาขางานพืชศาสตร 

3.5 วางแผน เตรียมการ เพาะปลูก ปฏิบัติดูแลรักษาและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก 
ไมดอก ไมประดับ ไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชสมุนไพร เห็ดและหรือพืชชนิดอ่ืนๆ ในลักษณะครบวงจร 
เพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานผลิตพืช 
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ 

 

สาขางานสัตวศาสตร 
 

3.5 วางแผน เตรียมการ เล้ียงดูและจัดการผลผลิตสัตวปก สุกร โค และหรือสัตวเล้ียงชนิดอ่ืนๆ
ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานผลิตสัตว 
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ 

 

สาขางานชางเกษตร 

 

3.5 เลือก ใช บํารุงรักษา บริการ สรางและซอมแซมเบ้ืองตน ในงานเครื่องยนตเล็ก งานเครื่อง
ทุนแรงฟารม งานไฟฟาในฟารม งานเช่ือมโลหะ งานชางสํารวจ งานเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
งานชลประทานเพ่ือการเกษตร และหรืองานชางเกษตรอ่ืนๆ ในลักษณะงานบริการเชิงธุรกิจ ตามหลักการ
และกระบวนการ 

3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานชางเกษตร 
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
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สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 

3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑพืช ผลิตภัณฑสัตว
ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และหรือผลิตภัณฑเกษตรชนิดอ่ืนๆ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนาย 
เชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ

และกระบวนการ 
 
สาขางานผลิตสัตวน้ํา 

 

3.5 วางแผน เตรียมการ เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ปฏิบัติดูแลรักษา และจัดการผลผลิตสัตวน้ํ า 
ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานประมง 
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตสัตวน้ําตามหลักการและ

กระบวนการ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ 
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (18  หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24  หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

 รวม ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมนอยกวา 22  หนวยกิต 
 

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามท่ีกลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนท่ีเหลือ
ตามท่ีกําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
 

 1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1-0-1 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1-0-1 
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1-0-1 
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1-0-1 
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสรางสรรค 1-0-1 
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2 
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1 0-2-1 
2000-1204 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2 0-2-1 
2000-1205 การอานส่ือส่ิงพิมพในชีวติประจําวัน 0-2-1 
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจําวนั 0-2-1 
2000-1226 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 0-2-1 
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2 
2000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร 0-2-1 
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกติ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2-0-2 
2000-1402 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 2-0-2 
2000-1405 เรขาคณติวิเคราะหและแคลคูลัสเบ้ืองตน   2-0-2 
2000-1408 สถิติการทดลอง  2-0-2 
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณติศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1501 หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-2 
2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย 2-0-2 
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
2000-1505 เหตุการณปจจุบัน 1-0-1 
2000-1506     วัฒนธรรมอาเซียน 1-0-1 
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา  2  หนวยกิต  หรือเลือกเรียน
รายวิชาในกลุมบูรณาการ 

 

  1.6.1 กลุมพลศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 
2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1603 การออกกาํลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0-2-1 
2000-1604 การปองกนัตนเองจากภัยสังคม 0-2-1  
2000-1605 พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

  1.6.2 กลุมสุขศกึษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 1-0-1 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 
2000-1608 ส่ิงเสพติดศึกษา 1-0-1 

 

  1.6.3 กลุมบูรณาการ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1-2-2 
2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวติ 1-2-2 

 

2000*1601 ถึง 2000*1699    รายวิชาในกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                              *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 
2.  หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 71  หนวยกิต 

 

 2.1 กลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (18  หนวยกิต) 
 

ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  รวม  18  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2 
2001-2001   คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
2500-1001 การเปนผูประกอบการเกษตร 1-2-2 
2500-1002 พลังงานและส่ิงแวดลอมในงานเกษตร 1-2-2 
2500-1003 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 1-2-2 
2500-1004 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร 2-0-2 
2501-1001 หลักการเกษตร 1-2-2 
2501-1002 ปฏิบัติงานเกษตร 0-4-2 
2501-1003 ทักษะวิชาชีพเกษตร 0-4-2 
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 รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
    สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะ

วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2-0-2 
2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดลอม 1-2-2 
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2 
2001-1005 การอนุรกัษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

 

 2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ  (24  หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2001 หลักพืชกรรม 1-2-2 
2501-2002 หลักการเล้ียงสัตว 1-2-2 
2501-2003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 1-3-2 
2501-2004 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2-0-2 
2501-2005 การประมงท่ัวไป 1-2-2 
2501-2006 ดินและน้ําเพ่ือการเกษตร 1-2-2 
2501-2007 หลักการจดัการฟารม 2-0-2 
2501-2008 การเกษตรผสมผสาน 1-2-2 
2501-2009 สารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 1-2-2 
2501-2010 การประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 1-2-2 
2501-2011 แทรกเตอรและเครื่องจกัรกลเกษตร 1 1-3-2 
2501-2012 การขับรถยนต 1-3-2 

 

 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  21หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งไมนอยกวา  16  หนวยกิต ในกรณีท่ีตองการ 
ใหผูเรียนไดสาขางานนั้น โดยเลือกจากรายวิชาผลิต/บริการไมนอยกวา  12  หนวยกิต และรายวิชาโครงการ
ผลิต/บริการท่ีสอดคลองกับรายวิชาผลิต/บริการท่ีเลือกเรียนอีกไมนอยกวา  4  หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาชีพเลือกท่ีเหลือในสาขางานและหรือจากสาขางานตาง ๆ อีกจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
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 2.3.1 สาขางานการเกษตร 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาผลิต/บริการและรายวิชาโครงการผลิต/บริการจากสาขางานตางๆ  
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร รวมกันจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

 รายวิชาผลิต/บริการดานการเกษตรที่แนะนําเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2101 การเกษตรแนวใหม 2-0-2 
2501-2102 การสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 1-4-3 
2501-2103 การจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 1-4-3 
2501-2104 หลักการตลาดเกษตร 1-2-2 
2501*2101 ถึง 2501*2169 รายวิชาผลิต/บริการดานการเกษตรท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานการเกษตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2170 โครงการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 0-4-2 
2501-2171 โครงการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 0-4-2 
2501*2170 ถึง 2501*2199 โครงการผลิต/บริการดานการเกษตรท่ีสถานศึกษา 0-4-2 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานการเกษตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-5101 ปฏิบัติงานการเกษตร  1 *-*-*  
2501-5102 ปฏิบัติงานการเกษตร  2 *-*-*  
2501-5103 ปฏิบัติงานการเกษตร  3 *-*-*  
2501-5104 ปฏิบัติงานการเกษตร  4 *-*-*  
2501-5105 ปฏิบัติงานการเกษตร  5 *-*-*  
2501-5106 ปฏิบัติงานการเกษตร  6 *-*-*  
2501-51XX ปฏิบัติงานการเกษตร  .. *-*-*  
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 2.3.2 สาขางานพืชศาสตร 
 

 รายวิชาผลิต/บริการดานพืชศาสตร 
 

 ใหเรียนรายวิชา 2501-2201 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2201 ดินและปุย 1-2-2 
2501-2202 การผลิตไมดอกไมประดับ 1-6-3 
2501-2203 การผลิตพืชผัก 1-6-3 
2501-2204 การผลิตไมผลไมยืนตน 1-6-3 
2501-2205 การผลิตพืชสมุนไพร 1-6-3 
2501-2206 การผลิตพืชไร 1-6-3 
2501-2207 การผลิตขาว 1-6-3 
2501-2208 การผลิตเห็ด 1-6-3 
2501-2209 การจัดและดูแลสวน 1-6-3 
  

 รายวิชาผลิต/บริการดานพืชศาสตรทีแ่นะนําเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2210 การขยายพันธุพืช 1-3-2 
2501-2211 การปลูกผักไรดนิ 1-3-2 
2501-2212 การเล้ียงกลวยไม 1-3-2 
2501-2213 การปลูกมันสําปะหลัง 1-3-2 
2501-2214 การปลูกออย 1-3-2 
2501-2215 การปลูกยางพารา 1-3-2 
2501-2216 การปลูกปาลมน้ํามัน 1-3-2 
2501-2217 การปลูกหมอนเล้ียงไหม 1-3-2 
2501-2218 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเบ้ืองตน 1-3-2 
2501-2219 การจัดสวนในภาชนะ 1-3-2 
2501*2201 ถึง 2701*2269 รายวิชาผลิต/บริการดานพืชศาสตรท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเตมิตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
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 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานพืชศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2270 โครงการผลิตไมดอกไมประดับ 0-4-2 
2501-2271 โครงการผลิตพืชผัก 0-4-2 
2501-2272 โครงการผลิตไมผลไมยืนตน 0-4-2 
2501-2273 โครงการผลิตพืชสมุนไพร 0-4-2 
2501-2274 โครงการผลิตพืชไร 0-4-2 
2501-2275 โครงการผลิตขาว 0-4-2 
2501-2276 โครงการผลิตเห็ด 0-4-2 
2501-2277 โครงการจัดและดูแลสวน 0-4-2 
2501*2270 ถึง 2501*2299 โครงการผลิต/บริการดานพืชศาสตรท่ีสถานศึกษา 0-4-2 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานพืชศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-5201 ปฏิบัติงานพืชศาสตร  1 *-*-*  
2501-5202 ปฏิบัติงานพืชศาสตร  2 *-*-*  
2501-5203 ปฏิบัติงานพืชศาสตร  3 *-*-*  
2501-5204 ปฏิบัติงานพืชศาสตร  4 *-*-*  
2501-5205 ปฏิบัติงานพืชศาสตร  5 *-*-*  
2501-5206 ปฏิบัติงานพืชศาสตร  6 *-*-*  
2501-52XX ปฏิบัติงานพืชศาสตร  .. *-*-*  

 

 2.3.3 สาขางานสัตวศาสตร 
 

 ใหเรียนรายวชิา 2501-2301,  2501-2302 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด  
 

 รายวิชาผลิต/บริการดานสัตวศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2301 อาหารสัตวเบ้ืองตน  1-2-2 
2501-2302 การสุขาภิบาลสัตวเบ้ืองตน 1-2-2  
2501-2303 การเล้ียงสัตวปก  1-6-3 
2501-2304 การเล้ียงสุกร  1-6-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2305 การเล้ียงโค 1-6-3  
2501-2306 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 1-6-3 

 

 รายวิชาผลิต/บริการดานสัตวศาสตรที่แนะนําเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2307 การเล้ียงไกเนื้อ  1-3-2 
2501-2308 การเล้ียงไกไข  1-3-2 
2501-2309 การเล้ียงไกพ้ืนเมือง  1-3-2 
2501-2310 การเล้ียงนกกระจอกเทศ  1-3-2 
2501-2311 การเล้ียงสุกรขนุ  1-3-2 
2501-2312 การเล้ียงสุกรพันธุ  1-3-2 
2501-2313 การเล้ียงโคเนื้อ  1-3-2 
2501-2314 การเล้ียงโคนม  1-3-2 
2501-2315 การเล้ียงกระบือ  1-3-2 
2501-2316 การเล้ียงแพะและแกะ  1-3-2 
2501-2317 การเล้ียงกระตาย 1-3-2 
2501-2318 การผลิตพืชอาหารสัตว  1-3-2 
2501-2319 การชําแหละสัตว 1-3-2 
2501*2301 ถึง 2501*2369 รายวิชาผลิต/บริการดานสัตวศาสตรท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานสัตวศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2370 โครงการผลิตอาหารสัตว 0-4-2 
2501-2371 โครงการเล้ียงสัตวปก 0-4-2 
2501-2372 โครงการเล้ียงสุกร 0-4-2 
2501-2373 โครงการเล้ียงโค 0-4-2  
2501-2374 โครงการฟกไขและจัดการโรงฟก 0-4-2 
2501*2370 ถึง 2501*2399 โครงการผลิต/บริการทางดานสัตวศาสตรท่ีสถานศึกษา 0-4-2 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
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 รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานสัตวศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-5301 ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  1 *-*-*  
2501-5302 ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  2 *-*-*  
2501-5303 ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  3 *-*-*  
2501-5304 ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  4 *-*-*  
2501-5305 ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  5 *-*-*  
2501-5306 ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  6 *-*-*  
2501-53XX ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  ..  *-*-*  

 

 2.3.4 สาขางานชางเกษตร 
 

 รายวิชาผลิต/บริการดานชางเกษตร 
 

  ใหเรียนรายวิชา 2501-2401และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใหครบหนวยกติท่ีกําหนด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2401 งานฝกฝมือชางเกษตร 1-6-3 
2501-2402 เขียนแบบเบ้ืองตน 1-3-2 
2501-2403 เครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2404 แทรกเตอรและเครื่องจกัรกลเกษตร 2 2-3-3 
2501-2405 งานเช่ือมโลหะเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2406 ระบบการใหน้ําเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2407 งานไฟฟาเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2408 เครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง 2-3-3 
2501-2409 งานสํารวจเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2410 งานกอสรางเพ่ือการเกษตร 2-3-3 

 

 รายวิชาผลิต/บริการดานชางเกษตรที่แนะนําเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2411 การพัฒนาอุปกรณการเกษตร 1-3-2 
2501-2412 เครื่องสูบน้ํา 1-3-2 
2501-2413 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 1-3-2 
2501-2414 เครื่องจักรกลในงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1-3-2 
2501-2415 เครื่องจักรกลเพ่ือการเล้ียงสัตว 1-3-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2416 เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร 1-3-2 
2501-2417 เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร 1-3-2 
2501*2401 ถึง 2501*2469 รายวิชาผลิต/บริการดานชางเกษตรท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 

 

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานชางเกษตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2470 โครงการบรกิารงานชางเกษตร 0-4-2 
2501-2471 โครงการบรกิารเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 0-4-2 
2501-2472 โครงการบรกิารแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร 0-4-2 
2501-2473 โครงการบรกิารเช่ือมโลหะเพ่ือการเกษตร 0-4-2 
2501-2474 โครงการบรกิารระบบการใหน้ําเพ่ือการเกษตร 0-4-2 
2501-2475 โครงการบรกิารไฟฟาเพ่ือการเกษตร 0-4-2 
2501-2476 โครงการบรกิารสํารวจเพ่ือการเกษตร 0-4-2 
2501-2477 โครงการบรกิารกอสรางเพ่ือการเกษตร 0-4-2 
2501*2470 ถึง 2501*2499 โครงการผลิต/บริการดานชางเกษตรท่ีสถานศึกษา 0-4-2 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานชางเกษตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-5401 ปฏิบัติงานชางเกษตร  1 *-*-*  
2501-5402 ปฏิบัติงานชางเกษตร  2 *-*-*  
2501-5403 ปฏิบัติงานชางเกษตร  3 *-*-*  
2501-5404 ปฏิบัติงานชางเกษตร  4 *-*-*  
2501-5405 ปฏิบัติงานชางเกษตร  5 *-*-*  
2501-5406 ปฏิบัติงานชางเกษตร  6 *-*-*  
2501-54XX ปฏิบัติงานชางเกษตร  .. *-*-*  
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 2.3.5 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 รายวิชาผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 ใหเรียนรายวิชา  2501-2501,2501-2502  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2501 การจัดการผลผลิตเพ่ือการแปรรูป 1-2-2 
2501-2502 สารเจือปนในอาหาร 1-2-2 
2501-2503 ผลิตภัณฑพืช 1-6-3 
2501-2504 ผลิตภัณฑธัญพืช 1-6-3 
2501-2505 ผลิตภัณฑขาว 1-6-3 
2501-2506 ผลิตภัณฑเห็ด 1-6-3 
2501-2507 ผลิตภัณฑสมุนไพร 1-6-3 
2501-2508 การผลิตไวน 1-6-3 
2501-2509 ผลิตภัณฑสัตว 1-6-3 
2501-2510 ผลิตภัณฑนม 1-6-3 
2501-2511 ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 
2501-2512 ผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 1-6-3 
2501*2501 ถึง 2501*2569 รายวิชาผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2570 โครงการผลิตผลิตภัณฑพืช 0-4-2 
2501-2571 โครงการผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 0-4-2 
2501-2572 โครงการผลิตผลิตภัณฑขาว 0-4-2 
2501-2573 โครงการผลิตผลิตภัณฑเห็ด 0-4-2 
2501-2574 โครงการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 0-4-2 
2501-2575 โครงการผลิตไวน 0-4-2 
2501-2576 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตว 0-4-2 
2501-2577 โครงการผลิตผลิตภัณฑนม 0-4-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2578 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 0-4-2 
2501-2579 โครงการผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 0-4-2 
2501*2570 ถึง 2501*2599 โครงการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 0-4-2 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 
  ตามความตองการของสถานประกอบการหรือ 
  ตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานอตุสาหกรรมเกษตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-5501 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  1 *-*-*  
2501-5502 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  2 *-*-*  
2501-5503 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  3 *-*-*  
2501-5504 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  4 *-*-*  
2501-5505 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  5 *-*-*  
2501-5506 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  6 *-*-*  
2501-55XX ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  .. *-*-*  

 

 2.3.6 สาขางานผลิตสัตวน้ํา 
  

 รายวิชาผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา 
 

  ใหเรียนรายวิชา 2601-1001, 2501-2601 และ 2501-2602  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใหครบ
หนวยกติท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 2601-1001 ชีววิทยาของปลา 2-2-3 
 2501-2601 การเพาะพันธุปลา 1-6-3 
 2501-2602 การเล้ียงปลา 1-6-3 
 2501-2603 การเพาะพันธุกุง 1-6-3 
 2501-2604 การเล้ียงกุง 1-6-3 
 2501-2605 การเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 1-6-3 
 2501-2606 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกจิ 1-6-3 
 2501-2607 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 1-6-3 
 2501-2608 การขยายพันธุไมน้ํา 1-6-3 
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 รายวิชาผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ําทีแ่นะนําเพ่ิมเติม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  ท-ป-น 
 2501-2511 ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 
 2601-1003 การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1-3-2 

2501*2601 ถึง 2501*2669 รายวิชาผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ําท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 2501-2670 โครงการเพาะพันธุปลา 0-4-2 
 2501-2671 โครงการเล้ียงปลา 0-4-2 
 2501-2672 โครงการเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 0-4-2 
 2501-2673 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจอ่ืน 0-4-2 
 2501-2674 โครงการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 0-4-2 
 2501-2675 โครงการขยายพันธุไมน้ํา 0-4-2 
 2501-2676 โครงการเพาะเล้ียงกบ 0-4-2 
 2501-2677 โครงการเพาะพันธุกุง 0-4-2 
 2501-2678 โครงการเล้ียงกุง 0-4-2 

2501*2670 ถึง 2501*2699 โครงการผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ําท่ีสถานศึกษา 0-4-2 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
  

 รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานผลิตสัตวน้าํ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-5601 ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  1 *-*-*  
2501-5602 ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  2 *-*-*  
2501-5603 ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  3 *-*-*  
2501-5604 ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  4 *-*-*  
2501-5605 ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  5 *-*-*  
2501-5606 ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  6 *-*-*  
2501-56XX ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  .. *-*-*  
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สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ีไมนอยกวา  21  หนวยกิต นั้น  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  เพ่ือกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของแตละรายวิชา
ทวิภาคี รวมท้ังการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 2501-8001 หรือรายวิชา 2501-8002 และ 2501-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-8001 ฝกงาน *-*-4 
2501-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
2501-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 2501-8501 หรือรายวิชา 2501-8502 และ 2501-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-8501 โครงการ *-*-4 
2501-8502 โครงการ 1 *-*-2 
2501-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีกําหนด  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-9201 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน  0-2-1 
2000-9202 ภาษาอังกฤษอินเทอรเนต 0-2-1 
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 0-2-1 
2000-9204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
2000-9205 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 0-2-1 
2000-9206 ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9207 ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9208 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9209 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-9210 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9211 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9212 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9213 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9215 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9216 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9217 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9218 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9219 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9220 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9221 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายเูพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9223 ภาษาบาฮาซามลายเูพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9224 ภาษาฟลิปโนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9225 ภาษาฟลิปโนเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9226 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9227 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9228    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9229    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9230     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9231    ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน *-*-* 
  พัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพ่ือการศึกษาตอ 
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4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 
2000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
2000*2001 ถึง 2000*20XX  กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
  หรือสถานประกอบการจดั 
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หนาวาง 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 



 
 

 

หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 
 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
2001–1001 ความรูเกีย่วกับงานอาชีพ 2-0-2 
2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2-0-2 
2001-1003 พลังงานและสิง่แวดลอม 1-2-2 
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2 
2001-1005 การอนุรกัษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2001–2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

2500-1001 การเปนผูประกอบการเกษตร 1-2-2 
2500-1002 พลังงานและสิง่แวดลอมในงานเกษตร 1-2-2 
2500-1003 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 1-2-2 
2500-1004 การพัฒนาความเปนผูนาํเกษตรกร 2-0-2 
 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 

2501-1001 หลักการเกษตร 1-2-2 
2501-1002 ปฏิบัติงานเกษตร 0-4-2 
2501-1003 ทักษะวิชาชีพเกษตร 0-4-2 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 

 
 

2001–1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 2 - 0 - 2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  

หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ

หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ  มาตรฐานอาชีพ  องคกรและการบริหารงานในองคกร  หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  

หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 
 

2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2 - 0-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปนผูประกอบการ  การวางแผน

และการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 

ประหยัดและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปนผูประกอบการ  

การวางแผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน 
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ  การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  การเปน

ผูประกอบการ  การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ  รูปแบบแผนธุรกิจ 
หลักเบ้ืองตนในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ในการเปนผูประกอบการ 
 

2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดลอม 1 - 2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม 
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน

และสังคม 
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลงังาน

และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหาพลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
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2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 - 2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชพี 
2. สามารถดําเนินการเบ้ืองตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทํางาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
2. วางแผนดําเนินการเบ้ืองตนในการควบคุมปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทํางาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย 

ท่ีเกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน  การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบ้ืองตน  เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย เครื่องปองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 

2001-1005 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
2. เขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ 
3. เขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพ้ืนฐานความรู 

ทางนิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม 
การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดในงานอาชีพ 

 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม 
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีตอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม

กฎหมายอุตสาหกรรม 
 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ 
2. สามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานท่ัวไป 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน 

ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2001–2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 - 2 - 2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช

โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม

สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต 
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ

(Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการ
เพ่ือการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ 
ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบ
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและ
งานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

2500-1001 การเปนผูประกอบการเกษตร 1 - 2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปนผูประกอบการเกษตร  

การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจดานการเกษตรอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการเปนผูประกอบการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยัน ประหยัดและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปนผูประกอบการเกษตร  

การวางแผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

2. จัดทําแผนธุรกิจดานการเกษตรอยางงาย 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงานเกษตร 
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงานเกษตร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  การเปน

ผูประกอบการเกษตร  การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเปนผูประกอบการเกษตร
รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบ้ืองตนในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการเกษตร 

 
2500-1002 พลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร 1 - 2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร 
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพเกษตร 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร 
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอมในงานเกษตร 
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตรตามขอกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน

และสังคม 
5. เลือกใชพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดในงานอาชีพเกษตร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลงังาน

และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมทางการเกษตร พลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

 
2500-1003 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 
2. สามารถดําเนินการเบ้ืองตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพเกษตร 
2. วางแผนดําเนินการเบ้ืองตนในการควบคุมปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในงานเกษตร 
5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกษตร มลพิษ โรคและอุบัติภัย

ท่ีเกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน  การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยทุธศาสตร  การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบ้ืองตน  เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในงานเกษตร  เครื่องปองกันอันตราย 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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2500-1004 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร 2-0-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจภาวะการเปนผูนํา-ผูตาม การมีสวนรวมตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรม

ตางๆ ขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.) 
2. สามารถดําเนินกิจกรรม อกท. ตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะและ

ความเปนผูนําเกษตรกร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

เพ่ือพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร 
2. วางแผน ปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยตามภาวะ 

การเปนผูนําและผูตาม 
3. แสดงบุคลิกภาพและทักษะดานวิชาชีพในการเปนผูนําเกษตรกร 
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการของกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

เพ่ือพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ ความสําคัญและหลักการของ อกท. การบริหารงานและการดําเนินงาน

ของ อกท.  กิจกรรมโครงการของ อกท.  ระเบียบและวิธีปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมตางๆ ของ อกท.การพัฒนา
บุคลิกภาพ  ทักษะและความเปนผูนําเกษตรกร  เกษตรกรตัวอยางและผูนําเกษตรกรระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 

 
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
2501-1001 หลักการเกษตร 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเกษตร 
2. สามารถตัดสินใจ วางแผนเลือกใชเครื่องมืออุปกรณและวิธีการดําเนินงานเกษตร โดยคํานึงถึงขอมูล

และปจจัยท่ีเ ก่ียวของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดําเนินงานดานการเกษตร 
2. เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานเกษตรตามลักษณะงาน 
3. ตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานเกษตรตามปจจัยการผลิตและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
4. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเกษตร สถานการณการเกษตรในประเทศและตางประเทศ 

ขอมูลสารสนเทศและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตร การตัดสินใจวางแผนดําเนินงานเกษตร 
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร ธุรกิจตนน้ํา ธุรกิจกลางน้ําและปลายน้ําท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร ปญหาทางการเกษตร
และแนวทางแกไข กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร 

 
2501-1002 ปฏิบัติงานเกษตร 0-4-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานพ้ืนฐานการเกษตร การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารม 
2. สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานการเกษตร เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานตามหลักการ

และกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย

ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานพ้ืนฐานการเกษตร 
2. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเกษตรพ้ืนฐานในฟารมและกิจการของสถานศึกษา การเลือก ใชและบํารุงรักษา

เครื่องมือและอุปกรณงานฟารม โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานในดานพืชศาสตร สัตวศาสตร ชางเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร
และประมง อยางนอย  30  ทักษะ 
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2501-1003 ทักษะวิชาชีพเกษตร 0-4-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานเกษตร การเลือก ใชและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานเกษตร 
2. สามารถปฏิบัติงานเกษตร เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานเกษตรตามหลักการ

และกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเกษตรในฟารม 
2. วางแผนและปฏิบัติงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนและปฏิบัติงานเกษตรในฟารมและกิจการของสถานศึกษา การเลือก ใชและ

บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณงานฟารม โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานในดานพืชศาสตร สัตวศาสตร ชางเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร และประมง ในระดับทักษะท่ีสูงข้ึนอยางนอย 30 ทักษะ 
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หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
2501-2001 หลักพืชกรรม 1-2-2 
2501-2002 หลักการเลีย้งสัตว 1-2-2 
2501-2003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 1-3-2 
2501-2004 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2-0-2 
2501-2005 การประมงท่ัวไป 1-2-2 
2501-2006 ดินและน้ําเพ่ือการเกษตร 1-2-2 
2501-2007 หลักการจัดการฟารม 2-0-2 
2501-2008 การเกษตรผสมผสาน 1-2-2 
2501-2009 สารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 1-2-2 
2501-2010 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 1-2-2 
2501-2011  แทรกเตอรและเครือ่งจักรกลเกษตร 1 1-3-2 
2501-2012 การขับรถยนต 1-3-2 
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2501-2001 หลักพืชกรรม 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืชเบ้ืองตน 
2. สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามข้ันตอนกระบวนการ โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณและ

เครื่องมือทางพืชกรรมดวยหลักความปลอดภัย และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเพาะปลูกพืช และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  
มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตพืช 
2. จําแนกประเภทและชนิดของพืชตามหลักพฤกษศาสตร 
3. สํารวจสภาวะการผลิตและการตลาดพืชผลของทองถิ่นและพืชเศรษฐกิจของประเทศ 
4. เลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือพืชกรรมตามลักษณะงาน 
5. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชและปฏิบัติดูแลรักษาตามหลักการและข้ันตอนกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของพืชในดานตางๆ การสํารวจสภาวะการผลิตและการตลาด 

ของพืชผลในทองถิ่นและพืชเศรษฐกิจของประเทศ การจําแนกพืช ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพล 
ตอการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา 
 
2501-2002 หลักการเลี้ยงสัตว 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสัตวและการเลี้ยงสัตวเบ้ืองตน 
2. สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวตามข้ันตอนกระบวนการ โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณ

และเครื่องมือในการปฏิบัติงานดวยหลักความปลอดภัย และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเลี้ยงสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม วินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตว 
2. จําแนกประเภทและชนิดของพันธุสัตวเศรษฐกิจตามหลักการ 
3. สํารวจสภาวการณการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจของทองถิ่นและของประเทศ 
4. เตรียมโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตวตามหลักการ กระบวนการและชนิดของสัตว 
5. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ใหอาหารและจัดการสุขาภิบาลสัตวตามหลักการและข้ันตอน

กระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว สภาวการณการเลี้ยงสัตวของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ประเภทและชนิดของพันธุสัตวเศรษฐกิจ ปจจัยพ้ืนฐานของการเลี้ยงสัตว โรงเรือนและอุปกรณ   
อาหารสัตวและระบบทางเดินอาหารสัตว  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูและจัดการสุขาภิบาลสัตว 
 
2501-2003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับงานชางเกษตรเบ้ืองตน 
2. สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตรตามหลักการและข้ันตอนกระบวนการ โดยเลือกใช

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานดวยหลักความปลอดภัย และคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมวินัย ขยัน อดทนประหยดัและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานงานปูน งานคอนกรีต

งานไฟฟา และงานเครื่องยนตเล็ก 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานชางเกษตรตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. ปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัติงานปูนและงานคอนกรีตเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
5. งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของงานชางเกษตร  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและความปลอดภัย 

ในงานชางเกษตร งานเชื่อมชิ้นงาน งานปูน งานคอนกรีต งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาเบ้ืองตน การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร 
 
2501-2004 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2-0-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน และข้ันตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร

อยางมีระบบและมาตรฐาน 
2. ประยุกตใชหลักการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรในการปฏิบัติงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับหลักอุตสาหกรรมเกษตรในงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประโยชน ประเภท การวางแผนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร  หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรมเกษตร  การควบคุมคุณภาพ  การขนสง  การจําหนายและมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร 
 
2501-2005 การประมงทั่วไป 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการทําการประมง การผลิตสัตวน้ําและสถานการณการประมงในประเทศ

และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. สามารถปฏิบัติงานเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประมงและการผลิตสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร

ประมง 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพการประมงและการผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการทําการประมง การผลิตสัตวน้ําและสถานการณการประมง 

ในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางการประมง 

แหลงทําการประมงและสัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
3. วางแผนเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ เบ้ืองตนตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตสัตวน้าํเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการทําการประมง สถานการณการประมงในประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหลงทําการประมง สัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ํา
แบบตางๆ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรประมง 
 
2501-2006     ดินและน้ําเพื่อการเกษตร 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักและกระบวนการเกี่ยวกับดินและน้ําเพ่ือการเกษตรเบ้ืองตน 
2. สามารถปฏิบัติงานวิเคราะหและจัดการเกี่ยวกับดินและน้ําเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับดินและน้ํา หลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ําเพ่ือการเกษตร 
2. วิเคราะหลักษณะและคุณสมบัติของดินเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะหลักษณะและคุณภาพของน้ําเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใหน้ําเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดินและน้ําเพ่ือการเกษตร ชั้นดิน ชนิด สวนประกอบและ

โครงสรางของดิน การวิเคราะหดินและน้ําเบ้ืองตน การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน แหลงน้ํา และวิธีการใหน้ํา
เพ่ือการเกษตร 
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2501-2007 หลักการจัดการฟารม 2-0-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการฟารมเบ้ืองตน 
2. สามารถวิเคราะห วางแผนการจัดการฟารม บันทึกและทําบัญชีฟารม สรุปและวัดผลสาํเรจ็ของการทําฟารม

ตามหลักการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย

ประหยัด มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผนและจัดการฟารม 
2. เลือกใชปจจัยการผลิตในการทําฟารมตามขอมูลความพรอม สภาพพ้ืนท่ีและรูปแบบของฟารม 
3. วางแผนการจัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายของฟารมตามหลักการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินของฟารม 
6. วัดผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการจัดการฟารม  รูปแบบการดําเนินงานฟารม การ

วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับฟารม การเลือกใชปจจัยการผลิตในการทําฟารม การบันทึกและทําบัญชีฟารมเบ้ืองตน 
การตีราคาทรัพยสินและราคาผลิตผลคงเหลือ การสรุปผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการฟารม
และการวัดผลสําเร็จของการทําฟารม 

 
2501-2008 การเกษตรผสมผสาน 1-2-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001และ 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทําการเกษตรแบบผสมผสานเบ้ืองตน 
2. สามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการเกษตรแบบผสมผสาน โดยประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหม

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ 
การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและ
อดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผนและทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. สํารวจ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีและความตองการผลผลิตตามหลักการ 
3. วางแผนและเตรียมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามสภาพพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม 
4. จัดการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ 
5. ประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการทําการเกษตรแบบผสมผสาน หลักการและรูปแบบของ

การเกษตรแบบผสมผสาน การสํารวจ วิเคราะหพ้ืนท่ีและความตองการผลผลิตของตลาด การวางแผน เตรียมการ
และจัดการเกษตรแบบผสมผสาน การประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดําเนินการและแกไขปญหาการทําการเกษตรแบบผสมผสาน และฟารมตัวอยางทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

 
2501-2009 สารชีวภาพเพื่อการเกษตร 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรเบ้ืองตน 
2. สามารถผลิตและใชสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามหลักการและข้ันตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึง

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย  

มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
2. วางแผน เตรียมการผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามหลักการ 
3. ผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทดสอบคุณภาพของสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชประโยชนสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของสารชีวภาพ การจําแนกประเภทของสารชีวภาพ การทดสอบ
คุณภาพของสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร การผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร การเก็บรักษา การจัดจําหนายและ
นําไปใชประโยชน 
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2501-2010 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเลือกใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน เอกสารเผยแพร 

สรางสูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 
3. มีจริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ อดทน

และมีความคิดสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
2. จัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียนและเอกสารเผยแพรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. สรางสูตรคํานวณในงานอาชีพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. จัดการรายการขอมูลในงานอาชีพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
5. เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร

จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ
เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 
 
2501-2011  แทรกเตอรและเคร่ืองจักรกลเกษตร 1     1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทํางานและวิธีการใชแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร  
2. สามารถเลือก ใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 

ตอสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู เกี่ยวกับประเภท หลักการทํางาน การเลือก ใชและบํารุงรักษาแทรกเตอรและ 

เครื่องจักรกลเกษตร 
2. เตรียมแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทของแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร ระบบตางๆ  

ของแทรกเตอร ความปลอดภัยในการใชแทรกเตอร การเลือก ขับและใชงานแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร
การบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร 
 
2501-2012 การขับรถยนต 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจโครงสราง หลักการทํางานของระบบตางๆ การใชและบํารุงรักษารถยนต 
2. สามารถบํารุงรักษารถยนตตามหลักการและกระบวนการ และขับรถยนตถูกตองตามกฎจราจร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการขับรถยนต โดยคํานึงถึงวินัยจราจร ความปลอดภัย ประหยัดและ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานของระบบตางๆ ของรถยนต การใช บํารุงรักษาและ 

ขับรถยนตอยางปลอดภัยและถูกกฎจราจร 
2. เตรียมรถยนตกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ขับรถยนตตามหลักการและกระบวนการดวยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร 
4. บํารุงรักษารถยนตหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการขับรถยนต  กฎจราจร เครื่องยนต ระบบตางๆ ของรถยนต

การบํารุงรักษารถยนต การเตรียมและการติดเครื่องยนต การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนตและ 
การขับเคลื่อนรถยนตในสภาวะตางๆ ตามกฎจราจร 
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หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานการเกษตร 
 

 

2501-2101 การเกษตรแนวใหม 2-0-2 
2501-2102 การสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 1-4-3 
2501-2103 การจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 1-4-3 
2501-2104 หลักการตลาดเกษตร 1-2-2 
2501-2170-99 โครงการ(ผลิต/บริการทางการเกษตร) 0-4-2 
2501-51XX ปฏิบัติงานการเกษตร … *-*-*  
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2501-2101 การเกษตรแนวใหม 2-0-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญและหลักการของการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือก การใชน้ําและปจจัย การผลิต  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแนวใหมในงานเกษตร พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานชีวมวลในงานเกษตร  

2. สามารถนําความรูเกี่ยวกับการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือกไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตร 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยรอบคอบ ใฝรู มีความคิดสรางสรรค 

และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการทําการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือก 
2. วิเคราะหเปรียบเทียบการทําการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือกรูปแบบตาง ๆ 
3. วางแผนการใชน้ําและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตร   
4. เลือกใชพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลในงานเกษตร 
5. เลือกใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมการเกษตรแนวใหมในงานเกษตร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญและแนวคิดของการทําการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือก หลักการและ

วิธีการทําการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือกรูปแบบตาง ๆ [เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory Agriculture) 
เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เกษตรพอเพียง (Suffision Agriculture) เกษตรอินทรีย (Organic Farm) 
เกษตรผสมผสาน (Integrated Farm) เกษตรแบบมุงเนน (Intensive Farm) เกษตรอุตสาหกรรม (Agro-Industry) 
เกษตรไมใชดิน (Soilless Farm) เกษตรแนวด่ิง (Vertical Farm)] การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรม
การเกษตรแนวใหมในงานเกษตร พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในงานเกษตร และการผลิตพลังงานชีวมวล
จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

 

2501-2102 การสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 1-4-3 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญหลักการและกระบวนการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรรูปแบบตาง ๆ อยางมีระบบ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีคุณธรรม  

จริยธรรม ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 
2. วางแผนการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ 
3. ใช/ประยุกตใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและสื่อเพ่ือการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ

และกระบวนการ 
4. สงเสริมและเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรรูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ 
6. ประเมินผลการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและจุดประสงคของการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 

หลักการและวิธีการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร บุคลิกภาพของผูสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร  
เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร การวางแผนและ
ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร การประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร 
 
2501-2103 การจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 1-4-3 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญ หลักการและวิธกีารจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 
2. สามารถวางแผน  ออกแบบ  เตรียมการและดําเนินการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีคุณธรรม

จริยธรรม ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 
2. วางแผน ออกแบบการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
3. จัดเตรียมพ้ืนท่ี สื่อและวัสดุอุปกรณประกอบการจัดแสดงตามหลักการ กระบวนการและลกัษณะสนิคา

และบริการทางการเกษตร 
4. จัดเตรียมผลิตผล ผลิตภัณฑและรูปแบบวิธีการใหบริการตามหลักการและกระบวนการ 
5. ประชาสัมพันธสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
6. จัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
7. ประเมินผลการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและจุดประสงคของการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร

หลักการและวิธีการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร การวางแผนและออกแบบตกแตงพ้ืนท่ี ปายแสดงสินคา
และบริการ สื่อและวัสดุอุปกรณประกอบการจัดแสดง การโฆษณาประชาสัมพันธ  การจัดแสดงผลิตผล ผลิตภัณฑ
และรูปแบบวิธีการใหบริการทางการเกษตร  การประเมินผลการดําเนินงานจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร 

 
2501-2104 หลักการตลาดเกษตร 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญและหลักการท่ีเกี่ยวของกับการตลาดเกษตรเบ้ืองตน 
2. สามารถประยุกตใชหลักการตลาดเกษตรในการวางแผนจําหนายสินคาและบริการทางการเกษตร 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีคุณธรรม

จริยธรรม ซื่อสัตย  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการท่ีเกี่ยวของกับการตลาดเกษตร 
2. วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
3. คํานวณตนทุนสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
4. คาดการณแนวโนมของราคาสินคาเกษตรตามหลักการ 
5. วางแผนการตลาดเพ่ือการจําหนายสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
6. วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาการตลาดเกษตร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการตลาดเกษตร ประเภทของสินคาเกษตร พฤติกรรม 

ของผูบริโภค วิถีการตลาดสินคาเกษตรท่ีสําคัญ คนกลางในตลาด ตนทุนการตลาด ความเคลื่อนไหวและแนวโนม
ของราคาสินคาเกษตร กลยุทธการตลาด การจัดจําหนายสินคาและบริการทางการเกษตร ปญหาและแนวทาง 
แกไขปญหาการตลาดเกษตร 
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2501-2170-99 โครงการ(ผลิต/บริการทางการเกษตร) 0-4-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 และ 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน 

แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการ
ทางการเกษตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 
2501-51XX ปฏิบัติงานการเกษตร  … *-*-* 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 และ 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางการเกษตร 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรในสถานประกอบการ

ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย   

มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางการเกษตรในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรระดับฝมือในสถานประกอบการ  

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏบัิติเกีย่วกบัการปฏบัิติตน
ในงานอาชีพ การรับคําสั่ง การวางแผน การทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานพืชศาสตร 
 

2501-2201 ดินและปุย 1-2-2 
2501-2202 การผลิตไมดอกไมประดับ 1-6-3 
2501-2203 การผลิตพืชผัก 1-6-3 
2501-2205 การผลิตพืชสมุนไพร 1-6-3 
2501-2204 การผลิตไมผลไมยืนตน 1-6-3 
2501-2206 การผลิตพืชไร 1-6-3 
2501-2207 การผลิตขาว 1-6-3 
2501-2208 การผลิตเห็ด 1-6-3 
2501-2209 การจัดและดูแลสวน 1-6-3 
2501-2210 การขยายพันธุพืช 1-3-2 
2501-2211 การปลกูผักไรดิน 1-3-2 
2501-2212 การเลี้ยงกลวยไม 1-3-2 
2501-2213 การปลกูมันสําปะหลัง 1-3-2 
2501-2214 การปลกูออย 1-3-2 
2501-2215 การปลกูยางพารา 1-3-2 
2501-2216 การปลกูปาลมน้ํามัน 1-3-2 
2501-2217 การปลกูหมอนเลี้ยงไหม 1-3-2 
2501-2218 การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พืชเบ้ืองตน 1-3-2 
2501-2219 การจัดสวนในภาชนะ 1-3-2 
2501-2270-99 โครงการ (ผลิตและบรกิารทางดานพืชศาสตร) 0-4-2 
2501-52XX ปฏิบัติงานพืชศาสตร … *-*-*  
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2501-2201 ดินและปุย 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการดินและปุยเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการ จัดการเกี่ยวกับดินและปุยเพ่ือการเกษตร โดยคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  

ปลอดภัย สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับดิน ปุย หลักการและกระบวนการจัดการดินและปุยเพ่ือการเกษตร 
2. วางแผนและเตรียมการจัดการดินเพ่ือการเกษตรตามหลักและกระบวนการ 
3. ปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรตามหลักกระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
4. วางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับปุยและการใชปุยตามหลักและกระบวนการ 
5. ผลิตปุยอินทรียเพ่ือการเกษตรตามหลักและกระบวนการ 
6. ใชปุยเพ่ือการเกษตรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพภาพและทางเคมีของดิน

อินทรียวัตถุในดิน เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร ธาตุอาหารพืช ปุยเคมีและการใชปุยเคมี
เพ่ือการเกษตร ปุยอินทรียการผลิตและใชปุยอินทรียเพ่ือการเกษตร 
 
2501-2202 การผลิตไมดอกไมประดับ 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับและกระบวนการผลิตไมดอกไมประดับ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตไมดอกไมประดับอยางมีระบบตามหลักการ 

และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ หลักการและกระบวนการผลิตไมดอกไมประดับ 
2. วางแผนการผลิตไมดอกไมประดับตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมือ อุปกรณและพันธุไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกไมดอกไมประดับตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
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5. ปฏิบัติดูแลรักษาไมดอกไมประดับตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
7. ใชประโยชน/เพ่ิมมูลคาของไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและมาตรฐานการผลิตไมดอกไมประดับตามระบบเกษตร

ดีท่ีเหมาะสม (GAP) การจําแนกประเภทของไมดอกไมประดับ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตไมดอกไมประดับ 
การวางแผนการผลิต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลและการนําไปใชประโยชน การจัดจําหนายและทําบัญชี 

 
2501-2203 การผลิตพืชผัก 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชผักและกระบวนการผลิตพืชผัก 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตพืชผักอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชผักหลักการและกระบวนการผลิตพืชผัก 
2. วางแผนการผลิตพืชผักตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชผักตามหลักการและกระบวน 
4. ปลูกพืชผักตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลพืชผักตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
7. เพ่ิมมูลคาของพืชผักตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชผัก 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตพืชผักตามระบบเกษตรดี 

ท่ีเหมาะสม (GAP)  การจําแนกประเภทของพืชผัก ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตพืชผัก การวางแผนการผลิต  
การขยายพันธุการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การเพ่ิมมูลคา 
ของผลิตผลการจัดจําหนายและทําบัญชี 
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2501-2205 การผลิตพืชสมุนไพร 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตพืชสมุนไพรอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชสมุนไพร หลักการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร 
2. วางแผนการผลิตพืชสมุนไพรตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชสมุนไพรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
7. เพ่ิมมูลคาของพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชสมุนไพร 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP)  การจําแนกประเภทของพืชสมุนไพร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตพืชสมุนไพร การวางแผนการผลิต  
การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพ่ิมมูลคาของผลิตผล
และการนําไปใชประโยชน การจัดจําหนายและทําบัญชี 

 
2501-2204 การผลิตไมผลไมยนืตน 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับไมผลไมยืนตนและกระบวนการผลิตไมผลไมยืนตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตไมผลไมยืนตนอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไมผลไมยืนตน หลักการและกระบวนการผลิตไมผลไมยืนตน 
2. วางแผนการผลิตไมผลไมยืนตนตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกไมผลไมยืนตนตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาไมผลไมยืนตนตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
7. เพ่ิมมูลคาของไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมผลไมยืนตน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตไมผลไมยืนตนตามระบบเกษตรดี 

ท่ีเหมาะสม (GAP) การจําแนกประเภทของไมผลไมยืนตน  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตไมผลไมยืนตน 
การวางแผนการผลิตการขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลการจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2206 การผลิตพืชไร 1 - 6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชไรและกระบวนการผลิตพืชไร 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตพืชไรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชไร หลักการและกระบวนการผลิตพืชไร 
2. วางแผนการผลิตพืชไรตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกพืชไรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชไรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลพืชไรตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
7. เพ่ิมมูลคาของพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชไร 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตพืชไรตามระบบเกษตรดี 

ท่ีเหมาะสม (GAP)  การจําแนกประเภทของพืชไร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตพืชไร การวางแผนการผลิต  
การขยายพันธุการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การเพ่ิมมูลคา 
ของผลิตผลการจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2207 การผลิตขาว 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับขาวและกระบวนการผลิตขาว 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตขาวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับขาว หลักการและกระบวนการผลิตขาว 
2. วางแผน เตรียมเครื่องมืออุปกรณและพันธุขาวตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกขาวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกขาวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาขาวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลขาวตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
7. เพ่ิมมูลคาของขาวตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายขาว 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและมาตรฐานการผลิตขาวตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP)  การจําแนกประเภทและพันธุขาว ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตขาว การวางแผนการผลิต การเตรียมพันธุ 
การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพ่ิมมูลคาของผลิตผล 
การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
  



69 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2501-2208 การผลิตเห็ด 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับเห็ดและกระบวนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตเห็ดอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเห็ด หลักการและกระบวนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด 
2. วางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ดตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและหัวเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการ 
5. เพาะเห็ดตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
6. ปฏิบัติดูแลรักษาเห็ดตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
7. จัดการผลิตผลเห็ดตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
8. เพ่ิมมูลคาของเห็ดตามหลักการและกระบวนการ 
9. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายเห็ด 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดเกี่ยวกับเห็ด การจําแนกประเภทและชนิดของเห็ด  

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด  โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ  การวางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด  
การทําเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพ่ิมมูลคา
ของผลผลิตเห็ด การจัดจําหนายและทําบัญชี 

 
2501-2209 การจัดและดูแลสวน 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสวนและกระบวนการจัดและดูแลสวน 
2. สามารถวางแผน ออกแบบ เตรียมการและดําเนินการจัดและดูแลสวนอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย  

มีวินัย  ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสวน หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวน 
2. สํารวจพ้ืนท่ีจัดสวนตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนออกแบบและประเมินราคาสวนตามหลักการและกระบวนการ 
4. เตรียมพ้ืนท่ี พรรณไม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัสดุตกแตงในการจัดและดูแลสวน 
5. จัดสวนอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ

ระบบนิเวศ 
6. ดูแลสวนตามหลักการและกระบวนการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการบริการจัดและดูแลสวน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดและดูแลสวน  ธุรกิจการจัดสวนและการดูแลสวน  

รูปแบบและองคประกอบของการจัดสวน  การสํารวจพ้ืนท่ี  การออกแบบและวางแผนการจัดสวน พรรณไมและ
วัสดุตกแตงสวน  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการจัดและดูแลสวน  การประเมินราคาและการเสนอราคา การจัดสวน
และปฏิบัติดูแลรักษาสวน การบันทึกขอมูลและทําบัญชี 

 
2501-2210 การขยายพันธุพืช 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญ เทคนิควิธกีารและกระบวนการขยายพันธุพืชและการปฏิบัติดูแลรักษา 
2. สามารถวางแผน เตรยีมการและดําเนินการขยายพันธุพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกต 

ใชเทคโนโลยีใหมๆ และคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนสิัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  

มีคุณธรรม จริยธรรม สนใจใฝรู ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีการขยายพันธุพืช 
2. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและพันธุไมตามหลักการ 
3. ขยายพันธุพืชดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัติดูแลรักษาพืช/สวนของพืชท่ีขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตหลังการขยายพันธุพืชเพ่ือนําไปปลูกและหรือจําหนายตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช

ประเภทและวิธีการขยายพันธุพืช การเตรียมพันธุพืชเพ่ือการขยายพันธุ  เทคนิคการขยายพันธุพืชบางชนิด  
การปฏิบัติดูแลรักษาพันธุพืชหลังขยายพันธุ การบรรจุหีบหอ ขนสงและจําหนาย 
 
2501-2211 การปลูกผักไรดิน 1 - 3 - 2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับผักและกระบวนการปลูกผักไรดิน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกผักไรดินอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผัก หลักการและกระบวนการปลูกผักไรดิน 
2. วางแผนการปลูกผักไรดินตามความตองการของตลาด 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ พันธุผักและธาตุอาหารผักตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกผักไรดินตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาผักตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผักไรดิน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปลูกผักไรดิน  

ระบบการปลูกผักไรดิน การวางแผนการปลูกผักไรดิน วัสดุอุปกรณท่ีใชปลูกผักไรดิน การเพาะเมล็ด การเตรียมโตะปลูก  
การยายกลา  การจัดการธาตุอาหารผักไรดิน  การปองกันกําจัดศัตรูผัก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว
และการจัดจําหนาย 

 
2501-2212 การเลี้ยงกลวยไม 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลวยไมและกระบวนการปลูกเลี้ยงกลวยไม 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกเลี้ยงกลวยไมอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลวยไม หลักการและกระบวนการปลูกเลี้ยงกลวยไม 
2. วางแผนการเลี้ยงกลวยไมตามความตองการของตลาด 
3. เตรียมพ้ืนท่ี โรงเรือน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและพันธุกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกเลี้ยงกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษากลวยไมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของกลวยไม ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปลูกเลี้ยงกลวยไม  

ประเภทและพันธุกลวยไม โรงเรือนอุปกรณ ภาชนะปลูกและเครื่องปลูก  การวางแผนการปลูกเลี้ยงกลวยไม 
การปลูกเลี้ยงกลวยไมและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย 
 
2501-2213 การปลูกมันสําปะหลัง 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับมันสําปะหลังและกระบวนการปลูกมันสําปะหลัง 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกมันสําปะหลังอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมันสําปะหลังหลักการและกระบวนการปลูกมันสําปะหลัง 
2. วางแผนการปลูกมันสําปะหลังตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษามันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของมันสําปะหลัง  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปลูก 

มันสําปะหลัง พันธุและการเตรียมพันธุ  การวางแผนการปลูก  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย 
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2501-2214 การปลูกออย 1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับออยและกระบวนการปลูกออย 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกออยอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับออย หลักการและกระบวนการปลูกออย 
2. วางแผนการปลูกออยตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุออยตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกออยตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาออยตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของออย  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปลูกออย  พันธุและ

การเตรียมพันธุ  การวางแผนการปลูก  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย 
 
2501-2215 การปลูกยางพารา 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับยางพาราและกระบวนการปลูกยางพารา 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกยางพาราอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับยางพาราหลักการและกระบวนการปลูกยางพารา 
2. วางแผนการปลูกยางพาราตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุยางตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกยางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษายางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
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6. กรีดยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
7. จัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือจําหนายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของยางพารา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปลูกยางพารา

พันธุและการเตรียมพันธุ  การวางแผนการปลูก  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  การเปดกรีด
และการกรีด  การทํายางแผน การเก็บรักษาและการจัดจําหนาย 
 

2501-2216 การปลูกปาลมน้ํามัน 1 - 3 - 2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับปาลมน้ํามันและกระบวนการปลูกปาลมน้ํามัน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกปาลมน้ํามันอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน หลักการและกระบวนการปลูกปาลมน้ํามัน 
2. วางแผนการปลูกปาลมน้ํามันตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของปาลมน้ํามัน  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปลกูปาลมน้าํมัน  

พันธุและการเตรียมพันธุ  การวางแผนการปลูก  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย 

 
2501-2217 การปลูกหมอนเลี้ยงไหม 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับหมอน ไหม และกระบวนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกหมอน-เลี้ยงไหมอยางมีระบบ ตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหมอน ไหม หลักการและกระบวนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม 
2. วางแผนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหมตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุหมอนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกหมอนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาหมอนตามหลักการและกระบวนการ 
6. เตรียมโรงเรือน เครื่องมืออุปกรณและพันธุไหมตามหลักการและกระบวนการ 
7. เลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดการผลิตผลหมอน-ไหมตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่วและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของหมอน-ไหม  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปลูกหมอน

เลี้ยงไหม พันธุของหมอน การวางแผนการปลูกหมอน การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  
การเก็บเกี่ยวหมอน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการนําหมอนไปใชประโยชน  พันธุของไหม  โรงเรือนและ
อุปกรณการเลี้ยงไหม การวางแผนการเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวไหม 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการนําไหมไปใชประโยชน  
 
2501-2218 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบ้ืองตน 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและเทคนิคกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยางมีระบบ ตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2. วางแผนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามความตองการของตลาด 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เมล็ดพันธุ ชิ้นสวนของพืชและอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตาม

หลักการและกระบวนการ 
4. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
5. ปฏิบัติดูแลรักษามันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย 

 



76 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  หองปฏิบัติการและวัสดุ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  อาหารและการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  การเตรียมพ้ืนท่ีและ 
การเพาะเลี้ยงเมล็ดและชิ้นสวนตางๆ ของพืช  การยายพืชจากขวดเพาะเลี้ยงและการดูแล การจัดการผลผลิตเพ่ือ
จําหนายและนําไปใชประโยชน   
 
2501-2219 การจัดสวนในภาชนะ 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสวนและกระบวนการจัดสวนในภาชนะ 
2. สามารถวางแผน ออกแบบ เตรียมการและดําเนินการจัดสวนในภาชนะอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย  

มีวินัย  ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูบ้ืองตนเกี่ยวกับสวน หลักการและกระบวนการจัดสวนในภาชนะ 
2. วางแผน และออกแบบสวนในภาชนะตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตรียมภาชนะ พรรณไม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัสดุตกแตงในการจัดสวนในภาชนะ 
4. จัดสวนในภาชนะอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
5. ดูแลสวนในภาชนะตามหลักการและกระบวนการ 
6. คํานวณตนทุนและกําหนดราคาเพ่ือจําหนายตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของสวนในภาชนะ ศิลปะการจัดสวนและการออกแบบสวน

ในภาชนะ  ประเภทของภาชนะและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดสวน  พรรณไมและวัสดุตกแตง  ข้ันตอนการจัดสวน
ในภาชนะ การดูแลรักษา  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาเพ่ือจัดจําหนาย 
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2501-2270-99 โครงการ (ผลิตและบริการทางดานพืชศาสตร) 0-4-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน

แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานพืชศาสตร การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลัง
การผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล 
การปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 
2501-52XX ปฏิบัติงานพืชศาสตร  … *-*-*  

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตร 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตร 

ในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย  

มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานพืชศาสตรในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามหลักการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรระดับฝมือในสถานประกอบการ 

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง  การวางแผนการทํางาน  การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานสัตวศาสตร 
 

2501-2301 อาหารสัตวเบ้ืองตน  1-2-2 
2501-2302 การสุขาภิบาลสัตวเบ้ืองตน 1-2-2  
2501-2303 การเลี้ยงสัตวปก  1-6-3 
2501-2304 การเลี้ยงสกุร  1-6-3 
2501-2305 การเลี้ยงโค 1-6-3  
2501-2306 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 1-6-3 
2501-2307 การเลี้ยงไกเนือ้  1-3-2 
2501-2308 การเลี้ยงไกไข  1-3-2 
2501-2309 การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  1-3-2 
2501-2310 การเลี้ยงนกกระจอกเทศ  1-3-2 
2501-2311 การเลี้ยงสกุรขุน  1-3-2 
2501-2312 การเลี้ยงสกุรพันธุ  1-3-2 
2501-2313 การเลี้ยงโคเนือ้  1-3-2 
2501-2314 การเลี้ยงโคนม  1-3-2 
2501-2315 การเลี้ยงกระบือ  1-3-2 
2501-2316 การเลี้ยงแพะและแกะ  1-3-2 
2501-2317 การเลี้ยงกระตาย 1-3-2 
2501-2318 การผลิตพืชอาหารสัตว  1-3-2 
2501-2319 การชําแหละสัตว 1-3-2 
2501-2370-99 โครงการ (ผลิต/บริการดานสัตวศาสตร)  0-4-2 
2501-53XX ปฏิบัติงานสัตวศาสตร … *-*-*  
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2501-2301 อาหารสัตวเบ้ืองตน  1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาหารสัตวเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและจัดการเกี่ยวกับอาหารสัตว โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคา 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  ปลอดภัย   

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาหารสัตว หลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว 
2. วางแผนการผลิตอาหารสัตวตามตองการของฟารมและตลาด 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางกายภาพเบ้ืองตน 
5. คํานวณสูตรอาหารสัตวเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
6. ผสมและเก็บรักษาอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
7. ประยุกตใชวัสดุเหลือใช  ผลพลอยไดทางการเกษตรเปนอาหารสัตว 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทและชนิดของอาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว
และขอจํากัดในการใช  การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ความตองการสารอาหาร หลกัการคํานวณสตูรอาหารสตัว 
การผสมอาหารสัตว การเก็บรักษาอาหารสัตว และการผลิตอาหารสัตวจากผลพลอยไดและหรือวัสดุเหลือใช 
ทางการเกษตร 
 
2501-2302 การสุขาภิบาลสัตวเบ้ืองตน 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลสัตวเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานสุขาภิบาลสัตวเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย  

มีวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลสัตว 
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการจัดการสุขาภิบาลสัตวตามหลักการ 
3. ทําความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ใหวัคซีน/ยาและถายพยาธิตามหลักการและกระบวนการ 
5. กําจัดซากสัตวและของเสียในฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสุขาภิบาลสัตว 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการสุขาภิบาลสัตว หลักการสุขาภิบาล สาเหตุของการเกิดโรค
โปรแกรมวัคซีน การปองกันและควบคุมโรค  สวัสดิภาพของสัตวเลี้ยง การจัดการซากสัตวและของเสียในฟารม 
 

2501-2303 การเลี้ยงสัตวปก  1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสัตวปกและกระบวนการเลี้ยงสัตวปก 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวปกอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสัตวปก หลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวปก  
2. วางแผนการเลี้ยงสัตวปกแตละชนิดตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสัตวปกตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวปก 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสัตวปก มาตรฐานฟารมสัตวปก
ประเภทและพันธุสัตวปก  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวปก  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  
การวางแผนการเลี้ยงสัตวปก  การจัดการเลี้ยงดูสัตวปกชนิดตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม  
โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
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2501-2304 การเลี้ยงสุกร  1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุกรและกระบวนการเลี้ยงสุกร 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสุกรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุกร หลักการและกระบวนการเลี้ยงสุกร 
2. วางแผนการเลี้ยงสุกรตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับการเลี้ยงสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสุกรแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสุกรตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสุกร 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสุกร มาตรฐานฟารมสุกร  
ประเภทและพันธุสุกร ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกร โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะตาง  ๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและการปองกัน
การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2305 การเลี้ยงโค 1-6-3  

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับโคและกระบวนการเลี้ยงโค 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงโคอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโค หลักการและกระบวนการเลี้ยงโค 
2. วางแผนการเลี้ยงโคตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับการเลี้ยงโคตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารโคแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลโคตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตโคตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมโคตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายโค 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงโค มาตรฐานฟารมโค  
ประเภทและพันธุโค ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงโค โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การวางแผน
การเลี้ยงโค  การจัดการเลี้ยงดูโคระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและการปองกัน  
การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2306 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการฟกไขและกระบวนการจัดการโรงฟก 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการฟกไขและจัดการโรงฟกอยางมีระบบ ตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน

และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับฟกไขและกระบวนการจัดการโรงฟก 
2. วางแผนการฟกไขและการจัดการโรงฟกตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมโรงฟกเครื่องมืออุปกรณและไขสําหรับฟกตามหลักการและกระบวนการ 
4. ฟกไขตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการลูกไกหลังการเพาะฟกตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตและการเพ่ิมมูลคาผลผลิตไขไกตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะฟกลูกไกและจําหนาย 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสภาวการณการตลาด การพัฒนาของตัวออน วิธีการฟกไขและ
ปจจัยท่ีเกี่ยวของในการฟกไข เครื่องมือและอุปกรณในการฟก โรงฟกและการจัดการโรงฟก การวางแผนและ
ดําเนินการฟกไข การจัดการผลผลิตและการเพ่ิมมูลคาผลผลิต ปญหาและอุปสรรคในการฟกไข การบันทึกขอมูล
งานฟารม  การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2307 การเลี้ยงไกเนื้อ  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับไกเนื้อและกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงไกเนื้ออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไกเนื้อ หลักการและกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ 
2. วางแผนการเลี้ยงไกเนื้อตามตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารไกเนื้อแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ 
6. ชําแหละและบรรจุหีบหอไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมไกเนื้อตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายไกเนื้อ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงไกเนื้อ มาตรฐานฟารมไกเนื้อ  
ประเภทและพันธุไกเนื้อ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงไกเนื้อ โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงไกเนื้อ  การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและ
การปองกัน การชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจําหนายและทําบัญชี 
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2501-2308 การเลี้ยงไกไข  1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับไกเนื้อและกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงไกเนื้ออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไกไข หลักการและกระบวนการเลี้ยงไกไข 
2. วางแผนการเลี้ยงไกไขตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงไกไขตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารไกไขแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลไกไขตามหลักการและกระบวนการ 
6. คัดขนาดและบรรจุหีบหอไกไขตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมไกไขตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายไกไข 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงไกไข มาตรฐานฟารมไกไข  
ประเภทและพันธุไกไข ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงไกไข โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงไกไข  การจัดการเลี้ยงดูไกไขระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและ
การปองกัน การคัดขนาดไขและบรรจุหีบหอ การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2309 การเลี้ยงไกพื้นเมือง  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับไกพ้ืนเมืองและกระบวนการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไกพ้ืนเมือง หลักการและกระบวนการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
2. วางแผนการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองตามตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารไกพ้ืนเมืองแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการฟกไขไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
7. ชําแหละและบรรจุหีบหอไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
8. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมไกพ้ืนเมืองตามหลักการ 
9. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายไกพ้ืนเมือง 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ประเภทและ
พันธุไกพ้ืนเมือง  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  การจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตางๆ การคัดเลือกและผสมพันธุการฟกไข 
โรคและการปองกันการชําแหละและบรรจุหีบหอ  การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจําหนายและทําบัญชี 
 

2501-2310 การเลี้ยงนกกระจอกเทศ  1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับนกกระจอกเทศและกระบวนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงนกกระจอกเทศอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนกกระจอกเทศ หลักการและกระบวนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ 
2. วางแผนการเลี้ยงนกกระจอกเทศตามตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารนกกระจอกเทศแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมนกกระจอกเทศตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายนกกระจอกเทศ 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ ประเภทและ
พันธุนกกระจอกเทศ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศ โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  
การวางแผนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ  การจัดการเลี้ยงดูนกกระจอกเทศระยะตางๆ โรคและการปองกัน การบันทึก
ขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2311 การเลี้ยงสุกรขุน  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุกรขุนและกระบวนการเลี้ยงสุกรขุน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสุกรขุนอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุกรขุน หลักการและกระบวนการเลี้ยงสุกรขุน 
2. วางแผนการเลี้ยงสุกรขุนตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงสุกรขุนตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสุกรขุนแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลสุกรขุนตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตสุกรขุนตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสุกรขุนตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสุกรขุน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสุกรขุน มาตรฐานฟารมสุกรขุน  
ประเภทและพันธุสุกรขุน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรขุน โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  
การวางแผนการเลี้ยงสุกรขุน  การจัดการเลี้ยงดูสุกรขุนระยะตางๆ  การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม  
โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
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2501-2312 การเลี้ยงสุกรพันธุ  1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุกรพันธุและกระบวนการเลี้ยงสุกรพันธุ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสุกรพันธุอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสุกรพันธุ หลักการและกระบวนการเลี้ยงสุกรพันธุ 
2. วางแผนการเลี้ยงสุกรพันธุตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงสุกรพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสุกรพันธุแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. คัดเลือกและผสมพันธุสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการสุขาภิบาลสุกรพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
7. จัดการผลผลิตสุกรพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
8. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสุกรพันธุตามหลักการ 
9. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสุกรพันธุ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสุกรพันธุ  มาตรฐานฟารมสุกรพันธุ 
ประเภทและพันธุสุกร  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงสุกรพันธุ  การจัดการเลี้ยงดูสุกรพันธุระยะตางๆ การคัดเลือกและผสมพันธุ การจัดการสุขาภิบาล
และของเสียในฟารม  โรคและการปองกัน  การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญช ี
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2501-2313 การเลี้ยงโคเนื้อ  1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับโคเนื้อและกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงโคเนื้ออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโคเนื้อ หลักการและกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อ 
2. วางแผนการเลี้ยงโคเนื้อตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารโคเนื้อแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมโคเนื้อตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายโคเนื้อ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงโคเนื้อ มาตรฐานฟารมโคเนื้อ  
ประเภทและพันธุโคเนื้อ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงโคเนื้อ  การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและ
การปองกัน  การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2314 การเลี้ยงโคนม  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับโคนมและกระบวนการเลี้ยงโคนม 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงโคนมอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโคนม หลักการและกระบวนการเลี้ยงโคนม 
2. วางแผน เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงโคนมตามความตองการของตลาดและ

สภาพพ้ืนท่ี 
3. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารโคนมแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการสุขาภิบาลโคนมตามหลักการและกระบวนการ 
5. รีดนมและจัดการน้ํานมโคตามหลักการและกระบวนการ 
6. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมโคนมตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายโคนม 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงโคนม มาตรฐานฟารมโคนม  
ประเภทและพันธุโคนม ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การวางแผนการเลี้ยงโคนม  การจัดการเลี้ยงดูโคนมระยะตางๆ  การรีดนมและจัดการน้ํานม การจัดการสุขาภิบาล
และของเสียในฟารม  โรคและการปองกัน  การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2315 การเลี้ยงกระบือ  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบือและกระบวนการเลี้ยงกระบือ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกระบืออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบือ หลักการและกระบวนการเลี้ยงกระบือ 
2. วางแผนการเลี้ยงกระบือตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงกระบือตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารกระบือแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลกระบือตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตกระบือตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมกระบือตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกระบือ 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงกระบือ ประเภทและพันธุกระบือ  
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงกระบือ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การวางแผนการเลี้ยงกระบือ  
การจัดการเลี้ยงดูกระบือระยะตางๆ  การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและการปองกัน การบันทึก
ขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต  การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2316 การเลี้ยงแพะและแกะ  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับแพะและแกะและกระบวนการเลี้ยงแพะและแกะ 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงแพะและแกะอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแพะและแกะ หลักการและกระบวนการเลี้ยงแพะและแกะ 
2. วางแผนการเลี้ยงแพะและแกะตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารแพะและแกะแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมแพะและแกะตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายแพะและแกะ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงแพะและแกะ มาตรฐานฟารม
แพะและแกะ  ประเภทและพันธุแพะและแกะ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงแพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ  
อาหารและการใหอาหาร  การวางแผนการเลี้ยงแพะและแกะ  การจัดการเลี้ยงดูแพะและแกะระยะตาง  ๆการจัดการสุขาภิบาล
และของเสียในฟารม โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิตการจําหนายและทําบัญชี 
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2501-2317 การเลี้ยงกระตาย 1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระตายและกระบวนการเลี้ยงกระตาย 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกระตายอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน 

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระตาย หลักการและกระบวนการเลี้ยงกระตาย 
2. วางแผนการเลี้ยงกระตายตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงกระตายตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารกระตายแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสุขาภิบาลกระตายตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตกระตายตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมกระตายตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกระตาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงกระตาย มาตรฐานฟารมกระตาย  
ประเภทและพันธุกระตาย ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลี้ยงกระตาย โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  
การวางแผนการเลี้ยงกระตาย  การจัดการเลี้ยงดูกระตายระยะตางๆ  การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม  
โรคและการปองกัน  การบันทึกขอมูลงานฟารม  การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2318 การผลิตพืชอาหารสัตว  1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชอาหารสัตวและกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตพืชอาหารสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว หลักการและกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว 
2. วางแผนการผลิตพืชอาหารสัตวตามความตองการและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกพืชอาหารสัตวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
5. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชอาหารสัตวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
6. เก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
7. ผลิตหญาแหง หญาหมักตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชอาหารสัตว 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  การตลาดและสภาวการณการผลิตพืชอาหารสัตว ชนิดและพันธุของพืช

อาหารสัตว ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตพืชอาหารสัตว การวางแผนการผลิต การเตรียมพันธุ การปลูกและ 
การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการนําไปใชประโยชน 
การบันทึกขอมูล การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2501-2319 การชําแหละสัตว 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการชําแหละสัตว 
2. ปฏิบัติงานชําแหละสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานชําแหละสัตว  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน 

เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม  สิ่งแวดลอมสามารถทํางานรวมกับผูอื่น  และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการปฏิบัติงาน 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละสัตวเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการชําแหละสัตวอยางมีระบบ ตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงการความปลอดภัย ความสะอาด ถูกสุขลักษณะและการนําไปใชประโยชน 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน

และอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการชําแหละสัตว 
2. วางแผนการชําแหละสัตวตามความตองการของตลาดและการนําไปใชประโยชน 
3. เตรียมพ้ืนท่ี เครื่องมืออุปกรณและสัตวกอนการชําแหละตามหลักการและกระบวนการ 
4. ชําแหละสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
5. ตัดแตงซาก เก็บรักษาและบรรจุหีบหอเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
6. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการชําแหละสัตวและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสภาวการณการตลาด การคัดเลือกและการเตรียมสัตวกอนชําแหละ  
เครื่องมือและอุปกรณ  การชําแหละสัตว  การเก็บรักษา คุณภาพซาก  การตัดแตงซาก  การบรรจุหีบหอ 
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานชําแหละสัตว  การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  การจําหนายและทําบัญชี 
 

2501-2370-99 โครงการ (ผลิต/บริการดานสัตวศาสตร)  0-4-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน

แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานสัตวศาสตร การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิต
และหรือบริการทางดานสัตวศาสตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และทําบัญชี 
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2501-53XX ปฏิบัติงานสัตวศาสตร  … *-*-*  
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตร 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตร 

ในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย  

มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานสัตวศาสตรในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรระดับฝมือในสถานประกอบการ

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง การวางแผน การทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน  การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานชางเกษตร 
 

2501-2401 งานฝกฝมือชางเกษตร 1-6-3 
2501-2402 เขียนแบบเบ้ืองตน 1-3-2 
2501-2403 เครือ่งยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2404 แทรกเตอรและเครือ่งจักรกลเกษตร 2 2-3-3 
2501-2405 งานเชื่อมโลหะเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2406 ระบบการใหน้ําเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2407 งานไฟฟาเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2409 งานสํารวจเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2408 เครือ่งตนกาํลังและการถายทอดกาํลัง 2-3-3 
2501-2410 งานกอสรางเพ่ือการเกษตร 2-3-3 
2501-2411 การพัฒนาอุปกรณการเกษตร 1-3-2 
2501-2412 เครือ่งสูบน้ํา 1-3-2 
2501-2413 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 1-3-2 
2501-2414 เครือ่งจักรกลในงานเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 1-3-2 
2501-2415 เครือ่งจักรกลเพ่ือการเลีย้งสัตว 1-3-2 
2501-2416 เครือ่งจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร 1-3-2 
2501-2417 เครือ่งจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร 1-3-2 
2501-2470-99 โครงการ (บริการทางดานชางเกษตร) 0-4-2 
2501-54XX ปฏิบัติงานชางเกษตร … *-*-*  

  



98 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2501-2401 งานฝกฝมือชางเกษตร 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบ้ืองตน 
2. สามารถปฏิบัติงานฝกฝมือชางเกษตรตามหลักการและข้ันตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความพยายาม ขยัน อดทนมีความรับผิดชอบ 

รอบคอบและความคิดริเริ่มสรางสรรค  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการวัดและตรวจสอบ  งานรางแบบ  งานตัด  งานตะไบ งานเจาะ  

งานลับคมตัด  งานทําเกลียว และงานประกอบชิ้นงาน 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกล 
3. เตรียมเครื่องมือและเครื่องกลกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัติงานวัดและตรวจสอบ รางแบบ ตัด ตะไบ เจาะ ลับคมตัดตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัติงานทําเกลียว งานประกอบชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ 
6. บํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลหลังการใชงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือและเครื่องกลในงานชางเกษตร  การเลือก ใชบํารุงรักษาเครื่องมือและ

เครื่องกลเบ้ืองตน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ
งานลับคมตัด งานทําเกลียวและงานประกอบชิ้นงาน 
 
2501-2402 เขียนแบบเบ้ืองตน 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ หลักการและวิธีการเขียนแบบเบ้ืองตน 
2. สามารถเลือก ใชบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ และดําเนินการเขียนแบบเบ้ืองตนตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 

ประณีต สะอาด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและตรงตอเวลา 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเลอืก ใชและบํารงุรกัษาเครื่องมือเขียนแบบหลักการอานและเขียนแบบ

เบ้ืองตน 
2. เตรยีมเครื่องมือเขียนแบบกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. อานแบบตามหลักการ 
4. เขียนแบบเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบหลังการใชงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการอานและเขียนแบบเบ้ืองตน มาตราสวน การกําหนดขนาด การเลือก ใช
และบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ การเขียนเสน ตัวเลขและตัวอักษร ภาพฉายภาพตัด ภาพขยาย ภาพรูปทรง
เรขาคณิต และภาพสามมิติ 
 
2501-2403 เคร่ืองยนตเล็กเพื่อการเกษตร 2-3-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทํางานการเลือก การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถเลือก ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบประหยัดและรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางาน การเลือก การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 
2. เตรยีมเครื่องยนตเล็กกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องยนตเล็กในงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กหลงัใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. แกไขขอขัดของเครื่องยนตเลก็เบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร  

การเลือก ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร การตรวจสอบสภาพและแกไขขอขัดของเบ้ืองตน 
ของเครื่องยนตเล็ก  การถอดประกอบ  ปรับแตงระบบตางๆ ของเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 
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2501-2404 แทรกเตอรและเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 2-3-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 และ 2501-2011 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก การใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือ 

การเตรียมดินปลูกบํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว 
2. สามารถเลือก ใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการเตรียมดิน ปลูก

บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนสิัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด และรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือก การใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร

เพ่ือการเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว 
2. เตรียมแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรกอนใชปฏิบัติงานเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว

ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชรถแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรในการปฏิบัติงานเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว 

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรหลังใชงานเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว

ตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการใชงานแทรกเตอรและเครื่องจักรกลในงานเกษตร 

ความปลอดภัยในการใชแทรกเตอรและเครื่องจักรกลในงานเกษตร การตอพวงแทรกเตอรกับเครื่องจักรกลเกษตร 
การใชและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว  
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 
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2501-2405 งานเช่ือมโลหะเพื่อการเกษตร 2-3-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกีย่วกับงานเชื่อมโลหะเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบ้ืองตนเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ประหยัด ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเพ่ือการเกษตร 
2. เตรยีมเครื่องเชื่อม อุปกรณและโลหะชนิดตางๆ กอนปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เชือ่มชิ้นงานโดยเครื่องเชือ่มไฟฟาตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เชือ่มชิ้นงานโดยเครื่องเชือ่มแกสตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเครื่องเชื่อมและอุปกรณหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของงานเชื่อม หลักการทํางานของเครื่องเชื่อมแกสและเครือ่งเชือ่มไฟฟา 

คุณสมบัติพ้ืนฐานของโลหะ การเลือกใชโลหะชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในการใชเครื่องเชื่อม
การใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการเชื่อมโลหะเพ่ือการเกษตร งานพ้ืนฐานเกี่ยวกับโลหะ การปรับแตง
การใชเครื่องเชื่อมแบบตางๆ การตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายใน
การดําเนินงาน 
 
2501-2406 ระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร 2-3-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานของระบบการใหน้ําเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานวางระบบน้ําเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน

อดทน  และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลกัการและการปฏิบัติงานติดต้ังระบบน้ําเพ่ือการเกษตร 
2. เลือก เตรยีมและใชอุปกรณติดต้ังระบบน้ําตามหลักการ 
3. คํานวณพ้ืนท่ี แรงดันและประเมินราคาการใหน้ําเพ่ือการเกษตรเบ้ืองตน 
4. วางระบบน้ําเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพ้ืนฐานของระบบการใหน้ําเพ่ือการเกษตร การวางระบบน้ําแบบตางๆ

อุปกรณการติดต้ัง ข้ันตอนการติดต้ังระบบน้ําแบบตางๆ การคํานวณพ้ืนท่ีและอุปกรณติดต้ังท้ังระบบ การคํานวณ
แรงดัน เครื่องตนกําลัง การติดต้ังใชงานและบํารุงรักษาระบบน้ําเพ่ือการเกษตร การแกไขปญหาและการประเมิน
ราคาเบ้ืองตน 

 
2501-2407 งานไฟฟาเพื่อการเกษตร 2-3-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกีย่วกับงานไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานติดต้ังระบบไฟฟาเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย

ประหยัด ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานไฟฟาเพ่ือการเกษตร 
2. เลือก เตรยีมเครื่องมือและอุปกรณไฟฟากอนใชงานตามหลักการ 
3. ติดต้ังระบบไฟฟาเบ้ืองตนตามหลกัการและกระบวนการ 
4. คํานวณคากระแสไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชงานและบํารงุรกัษาอุปกรณไฟฟาเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนของงานไฟฟาเพ่ือการเกษตร ความปลอดภัยในงานไฟฟา

วงจรไฟฟาแบบตางๆ เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา การติดต้ังระบบไฟฟาเบ้ืองตน การคํานวณคากระแสไฟฟาและ
การใชไฟฟาอยางประหยัด การใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาเพ่ือการเกษตร การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน
และคาใชจายในการดําเนินงาน 
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2501-2409 งานสํารวจเพื่อการเกษตร 2-3-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับงานสํารวจเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานสํารวจ วัดระยะทาง คํานวณหาพ้ืนท่ีและวัดระดับตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน

อดทน มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสาํรวจเพ่ือการเกษตร 
2. เลือก เตรยีมเครื่องมือสํารวจกอนและหลังใชงานตามหลักการ 
3. สํารวจพ้ืนท่ีตามหลักการและกระบวนการ 
4. คํานวณหาพ้ืนท่ี ทําวงรอบและหาคาระดับตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการสํารวจเพ่ือการเกษตร การเลือก ใชงานและบํารุงรักษา

เครื่องมือและอุปกรณในงานสํารวจเพ่ือการเกษตร ข้ันตอนการสํารวจเบ้ืองตน การวัดระยะแบบตางๆ   
การคํานวณหาพ้ืนท่ี การทําวงรอบและการหาคาระดับพ้ืนท่ี การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจาย 
ในการดําเนินงาน 
 
2501-2408 เคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลัง 2-3-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง 
2. ปฏิบัติการเบ้ืองตนในการติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง  และชุดถายทอดกําลัง 

ตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเบ้ืองตนของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลงั 
2. เลือก เตรยีมเครื่องตนกําลงัและอุปกรณกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. คํานวณขนาดของเฟองและมูเลตามหลักการ 
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4. ติดต้ังและใชงานเครือ่งตนกาํลังตามหลกัการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลงัและระบบการถายทอดกําลงัตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของเครื่องตนกําลัง เครื่องมือวัดและตรวจสอบ หนวยท่ีใชวัดระบบไฟฟามอเตอร 

อุปกรณควบคุมกําลังไฟฟา การสงกําลังวิธีตางๆ การกําหนดขนาดและการเลือกใชเครื่องตนกําลัง การคํานวณ
ขนาดของเฟองและมูเลการติดต้ังใชงานและบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง 
 
2501-2410 งานกอสรางเพื่อการเกษตร 2-3-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนของงานกอสรางเพ่ือการเกษตร 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานกอสรางเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย

ประหยัด ขยัน อดทนและมีความริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานกอสรางเพ่ือการเกษตร 
2. เขียนและอานแบบสิง่กอสรางเพ่ือการเกษตร 
3. เลือก เตรยีม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานกอสรางตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัติงานกอสรางเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัติงานซอมแซมและบํารงุรกัษาสิ่งกอสรางเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการกอสรางเพ่ือการเกษตร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานกอสราง เขียน

และอานแบบสิ่งกอสรางเพ่ือการเกษตร งานวางผัง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานกออิฐ งานไม งานประปา งานสี
การซอมแซมและบํารุงรักษาสิ่ งกอสราง เพ่ือการเกษตร การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจาย 
ในการดําเนินงาน 
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2501-2411 การพัฒนาอุปกรณการเกษตร 1-3-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนของการพัฒนาอุปกรณการเกษตร 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาอุปกรณการเกษตร 
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตร 

ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปฏิบัติงานงานสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและวัสดุท่ีใชในการพัฒนาอุปกรณการเกษตร การออกแบบ การกําหนด
วัสดุและชิ้นสวนอุปกรณ การสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตร  การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและ
คาใชจายในการดําเนินงาน 
 
2501-2412 เคร่ืองสูบน้ํา 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช ติดต้ัง บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 
2. สามารถเลือก ติดต้ัง ใช บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย

ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางาน เลือก ใช ติดต้ัง บํารงุรักษาและซอมแซมเครือ่งสูบน้ํา 
2. เลือกใชเครือ่งสูบน้ําและอุปกรณตามหลักการ 
3. ติดต้ังเครือ่งสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําตามหลกัการและกระบวนการ 
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5. แกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ําเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบ้ืองตนของเครื่องสูบน้ํา ชนิดของเครื่องสูบน้ําในการเกษตร การเลือก

และกําหนดขนาดของเครื่องสูบน้ํา การถอดประกอบและพิจารณาชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ํา การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา
การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ปญหาและการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ํา การบันทึกขอมูล 
การปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 
 
2501-2413 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการประยุกตใชซอฟแวรคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ 
2. สามารถเลือก ติดต้ังและใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเบ้ืองตนในการประยุกตใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 
2. เลือกและติดต้ังซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ 
3. เขียนแบบโดยใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการไฟลขอมูล พิมพและพลอตดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ การประยุกตใชซอฟแวร

คอมพิวเตอรเพ่ือการเขียนแบบ อุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบและแสดงภาพ การจัดการไฟล 
การพิมพและการพลอต 
 
2501-2414 เคร่ืองจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน

อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. เตรียมเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานเพาะเลีย้งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้าํหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก เตรียม ใช

และบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องผสมและอัดเม็ดอาหาร  เครื่องใหอาหารสัตวน้าํ
และเครื่องจักรกลอื่นๆ ในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

 
2501-2415 เคร่ืองจักรกลเพื่อการเลี้ยงสัตว 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพ่ือการเลี้ยงสัตว 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพ่ือการเลี้ยงสัตวตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย

ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกีย่วกับหลักการเบ้ืองตนในการเลือก เตรยีม ใชและบํารงุรกัษาเครื่องจักรกลเพ่ือการเลีย้งสัตว 
2. เตรยีมเครื่องจักรกลในงานเลีย้งสัตวกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องจักรกลเพ่ือการเลี้ยงสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพ่ือการเลี้ยงสัตวหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลเพ่ือการเลี้ยงสัตว  การเลือก เตรียม ใชและ

บํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง เครื่องบดอาหาร เครื่องผสมอาหาร เครื่องพนสารเคมี เครื่องใหอาหารและน้าํในโรงเรอืน  
และเครื่องจักรกลเพ่ือการเลี้ยงสัตวอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 
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2501-2416 เคร่ืองจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน

อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ

แปรรูปอาหาร 
2. เตรยีมเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร หลักการเลอืก เตรยีม

ใชและบํารุงรักษาเครื่องบรรจุกระปอง ตูอบความรอน  หมอนึ่งความดัน ตูแชแข็ง  และเครื่องจักรและอุปกรณ 
แปรรูปอาหารอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

 
2501-2417 เคร่ืองจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน

อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนในการเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

ในโรงงานแปรรูปอาหาร 
2. เตรยีมเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป ศัพทเทคนิคเบ้ืองตน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษา เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป  
เครื่องตนกําลัง ระบบสงกําลัง และเครื่องจักรกลในการแปรรูปอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจาย
ในการดําเนินงาน 
 
2501-2470-99 โครงการ (บริการทางดานชางเกษตร) 0-4-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน

แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพชางเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการการ ดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือ
บริการทางดานชางเกษตร  การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ  การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
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2501-54XX ปฏิบัติงานชางเกษตร  … *-*-*  
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตร 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตร 

ในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย  มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานชางเกษตรในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรระดับฝมือในสถานประกอบการ  

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหา  การทํางานการบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

2501-2501 การจัดการผลผลิตเพ่ือการแปรรูป 1-2-2 
2501-2502 สารเจือปนในอาหาร   1-2-2 
2501-2503 ผลิตภัณฑพืช 1-6-3 
2501-2504 ผลิตภัณฑธัญพืช 1-6-3 
2501-2505 ผลิตภัณฑขาว 1-6-3 
2501-2506 ผลิตภัณฑเห็ด 1-6-3 
2501-2507 ผลิตภัณฑสมุนไพร 1-6-3 
2501-2508 การผลิตไวน 1-6-3 
2501-2509 ผลิตภัณฑสัตว 1-6-3 
2501-2510 ผลิตภัณฑนม 1-6-3 
2501-2511 ผลิตภัณฑสัตวน้าํ 1-6-3 
2501-2512 ผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิน่ 1-6-3 
2501-2570-99 โครงการ (ผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร) 0-4-2 
2501-55XX ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร … *-*-*  
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2501-2501 การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป 1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตเพ่ือการแปรรูปเบ้ืองตน 
2. สามารถคัดเลือกและเตรียมผลผลิตกอนการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ละเอียด

รอบคอบ  ประหยัด  ซื่อสัตย  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตเพ่ือการแปรรูป 
2. คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน 
3. เก็บรกัษาผลผลิตทางพืชและสัตวเพ่ือการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปองกันการเสือ่มเสยีของผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
5. เตรยีมผลผลิตกอนการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ประเภทและชนิดของผลผลิต
ทางการเกษตร  ปฏิกิริยาทางชีวเคมี  สรีรวิทยาและปฏิกิริยาอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเก็บรักษาผลผลิต 
การปองกันการเสื่อมเสียของผลผลิต  การจัดมาตรฐานของผลผลิตท่ีนํามาใชในการแปรรูป  การคัดเลือกและการเตรียม
ผลผลิตกอนการแปรรูป 
 
2501-2502 สารเจือปนในอาหาร   1-2-2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชและตรวจสอบสารเจือปนในอาหารเบ้ืองตน 
2. สามารถเลือก ใชและตรวจสอบสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

ปลอดภัยของผูบริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ  ซือ่สตัย

และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชและตรวจสอบสารเจือปนในอาหาร 
2. วิเคราะหประเภทและชนิดของสารเจือปนในอาหารเบ้ืองตน 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของสารเจือปนในอาหารตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เลือกใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและชนิดของอาหาร 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ประโยชนและโทษของสารเจือปนในอาหาร  ประเภทและชนิด 
ของสารเจือปนในอาหาร  คุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหาร  การตรวจสอบคุณสมบัติของสารเจือปน 
ในอาหาร  และมาตรฐานอาหารท่ีเกี่ยวของ 
 
2501-2503 ผลิตภัณฑพืช 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตผลิตภัณฑพืชเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  อยางเปนระบบ 

ตามหลักการและกระบวนการ  โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพืช 
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 

การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของพืชและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด 
ของผลิตภัณฑพืช  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและ
ควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การจัดจําหนายและทําบัญชี  การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑพืช   
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2501-2504 ผลิตภัณฑธัญพืช 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑธัญพืชเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากธัญพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ

ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง

การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑธัญพืช 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของธัญพืชและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑธัญพืช  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและ
ควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา   
การจัดจําหนายและทําบัญชี  การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 
 

2501-2505 ผลิตภัณฑขาว 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากขาวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ

ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาว 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑขาวตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑขาวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑขาวตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 

การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขาว 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของขาวและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑขาว  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและ
ควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การจัดจําหนายและทําบัญชี  การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑขาว 
 
2501-2506 ผลิตภัณฑเห็ด 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเห็ดเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากเห็ดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  อยางเปนระบบ

ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเห็ด 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑเห็ดตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเห็ดตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑเห็ดตามหลักการและกระบวนการโดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 

การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเห็ด 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของเห็ดและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑเห็ด  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและ
ควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การจัดจําหนายและทําบัญชี  การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑเห็ด 
 
2501-2507 ผลิตภัณฑสมุนไพร 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากสมุนไพรเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  อยางเปนระบบ

ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานงึถงึ

การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑสมุนไพร  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและ
ควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การจัดจําหนายและทําบัญชี  การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
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2501-2508 การผลิตไวน 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไวนเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากพืชเปนไวนตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ตามหลักการและกระบวนการ  โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตไวน 
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตไวนตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไวนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตไวนตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษ

ทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายไวน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ ประเภทและชนิดของไวน  สภาวะการตลาดของไวน  การวางแผน
การผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ   การเก็บรักษา  การจัดจําหนายและทําบัญชี  
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตไวน 
 

2501-2509 ผลิตภัณฑสัตว 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปสัตวและผลิตผลจากสัตวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  

อยางเปนระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตว 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 

การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตว 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑสัตว  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  สารเคมีและเครื่องเทศ  
การแปรรูปและควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจัดจําหนาย  
และทําบัญชี  การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตว  
 
2501-2510 ผลิตภัณฑนม 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนมเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปน้ํานมเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ตามหลักการและกระบวนการ  โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนม 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการ 
3. เตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 

การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขาย  และรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของน้ํานมและผลิตภัณฑนม  องคประกอบของน้าํนม  
สภาวะการตลาดผลิตภัณฑนม  การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม  การวางแผนการผลิต  เครื่องมือและ
อุปกรณ  การแปรรูปน้ํานมและควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การจัดจําหนายและทําบัญชีการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑนม  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑนม 
 
2501-2511 ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปสัตวและผลิตผลจากสัตวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  

อยางเปนระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง 
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  
ละเอียดรอบคอบ  มีความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
2. วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึง

การอนุรักษทรัพยากร  พลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ  สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  การวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและ
ควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจัดจําหนายและทําบัญชี   
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
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2501-2512 ผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน  เตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบ

ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
พลังงานและสภาพแวดลอม 

3. สืบทอด  สรางสรรคงาน  และพัฒนาผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการสืบทอด  สรางสรรคและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่น และ 

มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค  ขยัน  
และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. วางแผน จัดเตรยีมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นตามหลกัการ 
3. คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักการกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร  พลังงานและสภาพแวดลอม 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเกบ็รกัษา 
6. คํานวณตนทุน  ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญา 

ทองถิ่น 

คําอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่น  
สภาวะการตลาดผลิตภัณฑพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถิ่นการวางแผนการผลิต  การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ  
เครื่องมือและอุปกรณ  การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  
การเก็บรักษา  การจําหนายผลิตภัณฑและทําบัญชี 
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2501-2570-99 โครงการ(ผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร) 0-4-2 
(วิชาบังคับกอน : 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน

ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา  
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ  
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 
2501-55XX ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร  … *-*-*  

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดาน

อุตสาหกรรมเกษตร 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

ในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย   

มีวินัย  ตรงตอเวลา  ขยัน  อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานอุตสาหกรรมเกษตรในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับฝมือในสถานประกอบการ 

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ การรับคําสั่ง การวางแผน การทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานผลิตสัตวนํ้า 
 

2501-2601 การเพาะพันธุปลา 1-6-3 
2501-2602 การเลี้ยงปลา 1-6-3 
2601-2603 การเพาะพันธุกุง 1-6-3 
2601-2604 การเลี้ยงกุง 1-6-3 
2501-2605 การเลี้ยงสัตวน้าํชายฝง 1-6-3 
2501-2606 การเพาะเลีย้งสัตวน้ําเศรษฐกิจ 1-6-3 
2501-2607 การเพาะเลีย้งปลาสวยงาม 1-6-3 
2501-2608 การขยายพันธุไมน้ํา 1-6-3 
2501-2511 ผลิตภัณฑสัตวน้าํ 1-6-3 
2601-1001 ชีววิทยาของปลา 2-2-3 
2601-1003 การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1-3-2 
2601-2670-99 โครงการ (ผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา) 0-4-2 
2501-56XX ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้าํ … *-*-*  

  



124 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2501-2601 การเพาะพันธุปลา 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลาเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน

และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลา 
2. วางแผนการเพาะพันธุปลาตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ 
5. อนุบาลลูกปลาตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกปลาวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ําและ 

การปองกันโรคพยาธิและศัตรู 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการรวบรวม บรรจุ ขนสงและจําหนาย 
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเพาะพันธุปลา การเตรียมสถานท่ี 

การเตรียมวัสดุอุปกรณและน้ํา การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา  การใหอาหารลูกปลาวัยออน  
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การรวบรวมลูกปลา  การบรรจุและขนสง  
การคํานวณตนทุนการผลิตการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 

 

501-2602 การเลี้ยงปลา 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลาเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงปลาอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 

และอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลา 
2. วางแผนการเลี้ยงปลาตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกปลอยพันธุปลา ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ําและ

ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานท่ี วัสดุ

อุปกรณและน้ํา การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค
พยาธิและศัตรู การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนาย
และการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

2501-2603 การเพาะพันธุกุง 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุงเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุงอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน

และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุง 
2. วางแผนการเพาะพันธุกุงตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา และพอ-แมพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพาะพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ 
5. อนุบาลลูกกุงตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกกุงวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ 

การปองกันรักษาโรค 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการรวบรวม บรรจุ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุกุงตามหลักการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเพาะพันธุกุง การเตรียมสถานท่ี  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  การเตรียมน้ํา  

การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุง การใหอาหารลูกกุงวัยออน การตรวจสอบคุณภาพน้ํา  
การปองกันรักษาโรค การรวบรวมลูกกุง การบรรจุและขนสง การคํานวณตนทุนการผลิตการบันทึกขอมูล 
การปฏิบัติงาน  และการทําบัญชีเบ้ืองตน 

 
2501-2604 การเลี้ยงกุง 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุงเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกุงอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 

และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุง 
2. วางแผนการเลี้ยงกุงตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลี้ยงกุงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุกุง ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ

ปองกันรักษาโรค 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงกุง การเตรียมสถานท่ี 

การเตรียมวัสดุอุปกรณและน้ํา การคัดเลือกและการปลอยพันธุกุง การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน 
การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
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2501-2605 การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน

และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
2. วางแผนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหารตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

และปองกันรักษาโรค 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําชายฝง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเตรียม

สถานท่ี วัสดุอุปกรณและน้ํา การปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค 
การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชี
เบ้ืองตน 
 
2501-2606 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นอยางมีระบบตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน

และอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น 
2. วางแผนการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพาะพันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการ 
5. อนุบาลลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหาร

ตรวจสอบคุณภาพน้ําและปองกันรักษาโรค 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับลําเลียงขนสงและจําหนาย 
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น  

การเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณและน้ํา  การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การคัดเลือกและ 
การปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง 
การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2501-2607 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005ก อน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน

และอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
2. วางแผนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. หลักการและกระบวนการเตรียมสถานท่ีเตรียมวัสดุอุปกรณ และเตรียมพอ-แมพันธุ 
4. วางแผนการเตรียมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวน การเตรียมสถานท่ี เตรียมวัสดุ

อุปกรณ และเตรียมพอ-แมพันธุ 
5. เพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

และปองกันรักษาโรค 
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6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับและลําเลียงขนสง 
7. คํานวณตนทุนการผลิต บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และทําบัญชีรายรับ-รายจายตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมสถานท่ี การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียม

พอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและ
ลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2501-2608 การขยายพันธุไมน้ํา 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุและปลูกไมน้ํา 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการขยายพันธุและปลูกไมน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพขยายพันธุไมน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขยายพันธุไมน้ํา 
2. วางแผนการขยายพันธุไมน้ําตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณและพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. ขยายพันธุ/ปลูกไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
6. เพ่ิมมูลคา/นําพรรณไมน้ําไปใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ 
8. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการขยายพันธุและจําหนายพรรณไมน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของพรรณไม การขยายพันธุไมน้ํา

เศรษฐกิจ การปลูกและการดูแลรักษา การบรรจุและการลําเลียง การจัดตูพรรณไมน้ํา  การคํานวณตนทุนการผลิต
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
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2601-1001 ชีววิทยาของปลา 2-2-3 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจชีวประวัติ ลักษณะภายนอก ระบบตางๆ ของรางกายปลาและความสัมพันธของปลากับ

สภาพแวดลอม 
2. สามารถจําแนกชนิดปลาและระบบตาง ๆ ตามหลักชีววิทยาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในอาชีพทางดานการประมง 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด

รอบคอบและสนใจใฝรู 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู เ บ้ืองตนเก่ียวกับชีวประวัติ ลักษณะภายนอก ระบบตางๆ ของรางกายปลาและ

ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม 
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา    
3. นําความรูเกี่ยวกับชีววิทยาของปลาไปประยุกตใชเปนพ้ืนฐานในอาชีพทางดานการประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปรางของปลา อวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ

ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม การจําแนกชนิดของปลา และปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
2601-1003 การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1-3-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตสัตวน้าํ 
2. สามารถวางแผน เตรยีมการและปฏิบัติงานจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ขยัน อดทน  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 
2. วางแผน เตรียมการจัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. รักษาคุณภาพสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการใชความความเย็นและสารเคมี 
4. จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการกอนการจําหนายสดและการแปรรูป   
5. ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเสื่อมเสีย 

ของผลผลิตสัตวน้ํา การรักษาคุณภาพสัตวน้ําโดยใชความเย็นและสารเคมี  การดูแลสัตวน้ําเพ่ือการจําหนายสดและ
การแปรรูป  การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด  การจัดเก็บผลผลิตสัตวน้ําและการขนสงสัตวน้ํา 
 

2501-2570-99 โครงการ(ผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา) 0-4-2 
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน 

ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ํา การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการ
หลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 

2501-56XX ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา  … *-*-*  
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานการผลิต

สัตวน้ํา 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวนํ้า 

ในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย   

มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานการผลิตสัตวน้ําในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําระดับฝมือในสถานประกอบการ 

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 

2501-8001 ฝกงาน *-*-4 
2501-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
2501-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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2501-8001 ฝกงาน * - * - 4 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ  

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 
2501-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 
2501-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผู เรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 2501-8002ในสถานประกอบการ  
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

หนาวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
2501-8501 โครงการ *-*-4 
2501-8502 โครงการ 1 *-*-2 
2501-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2501-8501 โครงการ * - * - 4 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา  

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือ สอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
 

2501-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา  

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 

2501-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนจัดทําหรือพัฒนางานโครงการการดําเนินงาน การแกไขปญหา  

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 2501-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 
2000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2000-20XX กิจกรรมลูกเสือวสิามัญ... 0-2-0 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ

มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณกฏและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ   
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ 
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ 
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ  ของลูกเสือวิสามัญ  การปฏิบัติตน

ตามคําปฏิญาณกฏระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ  กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ  การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 
 

 
2000-20XX กิจกรรมองคการวิชาชีพ … 0-2-0 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชวิีต  

การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ   
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ 



143 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม  การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา 
ผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและกิจกรรมอื่น ๆ  
ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ภาคผนวก

คำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พุทธศักราช ๒๕๕๕





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



พิมพ์ที่แผนกวิชาการพิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  www.minburi.ac.th


