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คํานํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในลักษณะผูปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพตามความสนใจและ
โอกาสของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สําเร็จลงไดดวยความรวมมือ
อยางดียิ่งจากหนวยราชการ สถานศึกษา ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรู และประสบการณ
เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานไว ณ ที่นี้
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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปน หลัก สูต รที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึก ษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู
ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต
การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม
เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุค ลิกภาพที่ดี มีมนุ ษยสัมพันธ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุข ภาพอนามั ย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหต ระหนักและมีสว นรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีค วามรัก ชาติ สํานึก ในความเปนไทย เสียสละเพื่อสว นรวม ดํารงรัก ษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลัก สูต รนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุก วิธีเรียนที่กําหนด
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญ
และบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกัน ซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม
สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิด ชอบตอตนเองและผูอื่น มีสว นรว มในคณะทํางาน
หรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนว ยกิตตามที่กําหนด และสถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
อาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วันๆ ละ ไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
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3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของแตละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิต
และจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปน การจัด กระบวนการเรียนรูโ ดยความรว มมือระหวางสถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาหรื อสถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัตเิ บื้องตน
ในสถานศึก ษาอาชีว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น แล ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อเป ด โอกาสให ผู เรี ย นได เรี ย นรู
จากประสบการณจ ริ ง ไดสัมผั สกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่ องมือเครื่ องจัก ร อุ ปกรณที่ทัน สมัย และ
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ประเภทวิชาเกษตรกรรม

5

บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัด การ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติทดี่ ี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบั นตองจั ดให มี การฝ กประสบการณทั กษะวิ ชาชีพ ในรู ปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา
320 ชั่ว โมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูน
ประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียน
หรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปด โอกาสใหผูเรียนไดศึก ษาคนควา บูรณาการความรู ทัก ษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องทีจ่ ะศึกษา
คนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน
ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาว
ตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาหรือสถาบัน ตองจัด ใหผูเรียนจัด ทําโครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชีพ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต
ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง
ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีด ความสามารถดานการผลิต และพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูต ร
การจัด การศึกษาระบบทวิภ าคี โดยนํารายวิชาทวิภ าคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียด
ของรายวิชาและเวลาที่ใ ชฝก จัด ทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมิน ผลในแตละรายวิชาใหสอดคลอง
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กับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่น
ในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน

ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึก ษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณ สมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ทุก ภาคเรียน เพื่อพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพ ปลูก ฝงคุณ ธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย
การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ น ผลกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ให เ ป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒ นารายวิชาเพิ่มเติม
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณา
จากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการ
หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม ได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตรใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได
โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลําดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวิต

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

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุม วิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปวช.

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อให สามารถประยุก ตใ ชค วามรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิต ศาสตร สังคมศึก ษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมคี วามรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพทีส่ ัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมคี วามรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อให มีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ในลัก ษณะครบวงจรเชิงธุร กิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรัก ษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
5. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิ ส ระ
รวมทั้งสามารถใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรกรรม
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง
และทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
และสังคม เปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสั ย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิด ชอบ การมี มนุษ ยสัมพัน ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3.3 เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ เครื่องทุนแรงและยานพาหนะในงานอาชีพเกษตรกรรม
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.4 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการ
บริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม
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สาขางานการเกษตร
3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการและจัดการผลิตและหรือบริการดานงานเกษตรในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานเกษตร
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานพืชศาสตร
3.5 วางแผน เตรี ย มการ เพาะปลู ก ปฏิ บั ติ ดู แลรั ก ษาและจั ด การหลัง การเก็ บ เกี่ ย วพื ช ผั ก
ไมดอก ไมประดับ ไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชสมุน ไพร เห็ดและหรือพืชชนิด อื่นๆ ในลักษณะครบวงจร
เพื่อจําหนายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานผลิตพืช
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานสัตวศาสตร
3.5 วางแผน เตรียมการ เลี้ยงดูและจัดการผลผลิตสัตวปก สุกร โค และหรือสัตวเลี้ยงชนิดอื่นๆ
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานผลิตสัตว
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานชางเกษตร
3.5 เลือก ใช บํารุงรักษา บริการ สรางและซอมแซมเบื้องตน ในงานเครื่องยนตเล็ก งานเครื่อง
ทุนแรงฟารม งานไฟฟาในฟารม งานเชื่อมโลหะ งานชางสํารวจ งานเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
งานชลประทานเพื่อการเกษตร และหรืองานชางเกษตรอื่นๆ ในลักษณะงานบริการเชิงธุรกิจ ตามหลักการ
และกระบวนการ
3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานชางเกษตร
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
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สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
3.5 วางแผน เตรียมการ ดํา เนิน การและจัด การหลัง การผลิต ผลิต ภัณ ฑ พืช ผลิต ภัณ ฑ สัต ว
ผลิต ภัณ ฑน ม ผลิตภัณฑสัต วน้ํา และหรือผลิต ภัณ ฑเกษตรชนิดอื่นๆ ในลัก ษณะครบวงจรเพื่อจําหนาย
เชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ
สาขางานผลิตสัตวน้ํา
3.5 วางแผน เตรี ย มการ เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ปฏิ บั ติ ดู แ ลรั ก ษา และจั ด การผลผลิ ต สั ต ว น้ํ า
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3.6 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานประมง
3.7 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีใ นการดําเนินงานผลิตสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร จะตองศึก ษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา

22 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนทีเ่ หลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพืน้ ฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวติ ประจําวัน
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1305

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพนื้ ฐานอาชีพ
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000-1408
สถิติการทดลอง
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจ จุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือเลือกเรียน
รายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
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รหัสวิชา
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
2000-1609
2000-1610

ชื่อวิชา
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2

2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา

*-*-*
71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต)
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวม 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2500-1001
2500-1002
2500-1003
2500-1004
2501-1001
2501-1002
2501-1003

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
การเปนผูประกอบการเกษตร
พลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร
การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร
หลักการเกษตร
ปฏิบัติงานเกษตร
ทักษะวิชาชีพเกษตร
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชใ นกลุมทัก ษะ
วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

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

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2501-2001
2501-2002
2501-2003
2501-2004
2501-2005
2501-2006
2501-2007
2501-2008
2501-2009
2501-2010
2501-2011
2501-2012

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
ชางเกษตรเบื้องตน
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
การประมงทัว่ ไป
ดินและน้ําเพื่อการเกษตร
หลักการจัดการฟารม
การเกษตรผสมผสาน
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
แทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร 1
การขับรถยนต

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งไมนอยกวา 16 หนวยกิต ในกรณีที่ตองการ
ใหผูเรียนไดสาขางานนั้น โดยเลือกจากรายวิชาผลิต/บริการไมนอยกวา 12 หนวยกิต และรายวิชาโครงการ
ผลิต/บริการที่สอดคลองกับรายวิชาผลิต /บริการที่เลือกเรียนอีกไมนอยกวา 4 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาชีพเลือกที่เหลือในสาขางานและหรือจากสาขางานตาง ๆ อีกจนครบหนวยกิตที่กําหนด
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2.3.1 สาขางานการเกษตร
ใหเลือกเรียนรายวิชาผลิต /บริก ารและรายวิชาโครงการผลิต /บริก ารจากสาขางานตางๆ
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
 รายวิชาผลิต/บริการดานการเกษตรที่แนะนําเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2101
การเกษตรแนวใหม
2501-2102
การสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร
2501-2103
การจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
2501-2104
หลักการตลาดเกษตร
2501*2101 ถึง 2501*2169 รายวิชาผลิต/บริการดานการเกษตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
2-0-2
1-4-3
1-4-3
1-2-2
*-*-*

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานการเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2170
โครงการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร
2501-2171
โครงการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
2501*2170 ถึง 2501*2199 โครงการผลิต/บริการดานการเกษตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานการเกษตร
รหัสวิชา
2501-5101
2501-5102
2501-5103
2501-5104
2501-5105
2501-5106
2501-51XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานการเกษตร
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2
3
4
5
6
..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.2 สาขางานพืชศาสตร
 รายวิชาผลิต/บริการดานพืชศาสตร
ใหเรียนรายวิชา 2501-2201 และเลือกเรียนรายวิชาอื่นใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
2501-2201
2501-2202
2501-2203
2501-2204
2501-2205
2501-2206
2501-2207
2501-2208
2501-2209

ชื่อวิชา
ดินและปุย
การผลิตไมดอกไมประดับ
การผลิตพืชผัก
การผลิตไมผลไมยืนตน
การผลิตพืชสมุนไพร
การผลิตพืชไร
การผลิตขาว
การผลิตเห็ด
การจัดและดูแลสวน

ท-ป-น
1-2-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3

 รายวิชาผลิต/บริการดานพืชศาสตรทแี่ นะนําเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2210
การขยายพันธุพืช
2501-2211
การปลูกผักไรดนิ
2501-2212
การเลี้ยงกลวยไม
2501-2213
การปลูกมันสําปะหลัง
2501-2214
การปลูกออย
2501-2215
การปลูกยางพารา
2501-2216
การปลูกปาลมน้ํามัน
2501-2217
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
2501-2218
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน
2501-2219
การจัดสวนในภาชนะ
2501*2201 ถึง 2701*2269 รายวิชาผลิต/บริการดานพืชศาสตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*
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 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานพืชศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2270
โครงการผลิตไมดอกไมประดับ
2501-2271
โครงการผลิตพืชผัก
2501-2272
โครงการผลิตไมผลไมยืนตน
2501-2273
โครงการผลิตพืชสมุนไพร
2501-2274
โครงการผลิตพืชไร
2501-2275
โครงการผลิตขาว
2501-2276
โครงการผลิตเห็ด
2501-2277
โครงการจัดและดูแลสวน
2501*2270 ถึง 2501*2299 โครงการผลิต/บริการดานพืชศาสตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานพืชศาสตร
รหัสวิชา
2501-5201
2501-5202
2501-5203
2501-5204
2501-5205
2501-5206
2501-52XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานพืชศาสตร
ปฏิบัติงานพืชศาสตร
ปฏิบัติงานพืชศาสตร
ปฏิบัติงานพืชศาสตร
ปฏิบัติงานพืชศาสตร
ปฏิบัติงานพืชศาสตร
ปฏิบัติงานพืชศาสตร

1
2
3
4
5
6
..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานสัตวศาสตร
ใหเรียนรายวิชา 2501-2301, 2501-2302 และเลือกเรียนรายวิชาอื่นใหครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
 รายวิชาผลิต/บริการดานสัตวศาสตร
รหัสวิชา
2501-2301
2501-2302
2501-2303
2501-2304

ชื่อวิชา
อาหารสัตวเบื้องตน
การสุขาภิบาลสัตวเบื้องตน
การเลี้ยงสัตวปก
การเลี้ยงสุกร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-6-3
1-6-3
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รหัสวิชา
2501-2305
2501-2306

ชื่อวิชา
การเลี้ยงโค
การฟกไขและการจัดการโรงฟก

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3

 รายวิชาผลิต/บริการดานสัตวศาสตรที่แนะนําเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2307
การเลี้ยงไกเนื้อ
2501-2308
การเลี้ยงไกไข
2501-2309
การเลี้ยงไกพนื้ เมือง
2501-2310
การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
2501-2311
การเลี้ยงสุกรขุน
2501-2312
การเลี้ยงสุกรพันธุ
2501-2313
การเลี้ยงโคเนื้อ
2501-2314
การเลี้ยงโคนม
2501-2315
การเลี้ยงกระบือ
2501-2316
การเลี้ยงแพะและแกะ
2501-2317
การเลี้ยงกระตาย
2501-2318
การผลิตพืชอาหารสัตว
2501-2319
การชําแหละสัตว
2501*2301 ถึง 2501*2369 รายวิชาผลิต/บริการดานสัตวศาสตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

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

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานสัตวศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2370
โครงการผลิตอาหารสัตว
2501-2371
โครงการเลี้ยงสัตวปก
2501-2372
โครงการเลี้ยงสุกร
2501-2373
โครงการเลี้ยงโค
2501-2374
โครงการฟกไขและจัดการโรงฟก
2501*2370 ถึง 2501*2399 โครงการผลิต/บริการทางดานสัตวศาสตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
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 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานสัตวศาสตร
รหัสวิชา
2501-5301
2501-5302
2501-5303
2501-5304
2501-5305
2501-5306
2501-53XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

1
2
3
4
5
6
..

2.3.4 สาขางานชางเกษตร
 รายวิชาผลิต/บริการดานชางเกษตร
ใหเรียนรายวิชา 2501-2401และเลือกเรียนรายวิชาอื่นใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
2501-2401
2501-2402
2501-2403
2501-2404
2501-2405
2501-2406
2501-2407
2501-2408
2501-2409
2501-2410

ชื่อวิชา
งานฝกฝมือชางเกษตร
เขียนแบบเบื้องตน
เครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
แทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร 2
งานเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร
ระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร
งานไฟฟาเพื่อการเกษตร
เครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
งานสํารวจเพื่อการเกษตร
งานกอสรางเพื่อการเกษตร

ท-ป-น
1-6-3
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

 รายวิชาผลิต/บริการดานชางเกษตรที่แนะนําเพิ่มเติม
รหัสวิชา
2501-2411
2501-2412
2501-2413
2501-2414
2501-2415

ชื่อวิชา
การพัฒนาอุปกรณการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
เครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เครื่องจักรกลเพื่อการเลี้ยงสัตว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2416
เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร
2501-2417
เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2501*2401 ถึง 2501*2469 รายวิชาผลิต/บริการดานชางเกษตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
*-*-*

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานชางเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2470
โครงการบริการงานชางเกษตร
2501-2471
โครงการบริการเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2501-2472
โครงการบริการแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร
2501-2473
โครงการบริการเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร
2501-2474
โครงการบริการระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร
2501-2475
โครงการบริการไฟฟาเพื่อการเกษตร
2501-2476
โครงการบริการสํารวจเพื่อการเกษตร
2501-2477
โครงการบริการกอสรางเพื่อการเกษตร
2501*2470 ถึง 2501*2499 โครงการผลิต/บริการดานชางเกษตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานชางเกษตร
รหัสวิชา
2501-5401
2501-5402
2501-5403
2501-5404
2501-5405
2501-5406
2501-54XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานชางเกษตร
ปฏิบัติงานชางเกษตร
ปฏิบัติงานชางเกษตร
ปฏิบัติงานชางเกษตร
ปฏิบัติงานชางเกษตร
ปฏิบัติงานชางเกษตร
ปฏิบัติงานชางเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1
2
3
4
5
6
..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.5 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
 รายวิชาผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร
ใหเรียนรายวิชา 2501-2501,2501-2502 และเลือกเรียนรายวิชาอื่นใหครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2501
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป
2501-2502
สารเจือปนในอาหาร
2501-2503
ผลิตภัณฑพืช
2501-2504
ผลิตภัณฑธัญพืช
2501-2505
ผลิตภัณฑขาว
2501-2506
ผลิตภัณฑเห็ด
2501-2507
ผลิตภัณฑสมุนไพร
2501-2508
การผลิตไวน
2501-2509
ผลิตภัณฑสัตว
2501-2510
ผลิตภัณฑนม
2501-2511
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2501-2512
ผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
2501*2501 ถึง 2501*2569 รายวิชาผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตรที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
*-*-*

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสวิชา
2501-2570
2501-2571
2501-2572
2501-2573
2501-2574
2501-2575
2501-2576
2501-2577

ชื่อวิชา
โครงการผลิตผลิตภัณฑพืช
โครงการผลิตผลิตภัณฑธัญพืช
โครงการผลิตผลิตภัณฑขาว
โครงการผลิตผลิตภัณฑเห็ด
โครงการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
โครงการผลิตไวน
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตว
โครงการผลิตผลิตภัณฑนม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2578
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2501-2579
โครงการผลิตผลิตภัณฑพนื้ บานและภูมิปญญาทองถิ่น
2501*2570 ถึง 2501*2599 โครงการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
ตามความตองการของสถานประกอบการหรือ
ตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสวิชา
2501-5501
2501-5502
2501-5503
2501-5504
2501-5505
2501-5506
2501-55XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร

1
2
3
4
5
6
..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.6 สาขางานผลิตสัตวน้ํา
 รายวิชาผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา
ใหเรียนรายวิชา 2601-1001, 2501-2601 และ 2501-2602 และเลือกเรียนรายวิชาอื่นใหครบ
หนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
2601-1001
2501-2601
2501-2602
2501-2603
2501-2604
2501-2605
2501-2606
2501-2607
2501-2608

ชื่อวิชา
ชีววิทยาของปลา
การเพาะพันธุปลา
การเลี้ยงปลา
การเพาะพันธุก ุง
การเลี้ยงกุง
การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
การขยายพันธุไมน้ํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
2-2-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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 รายวิชาผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ําทีแ่ นะนําเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2511
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2601-1003
การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
2501*2601 ถึง 2501*2669 รายวิชาผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ําที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-6-3
1-3-2
*-*-*

 รายวิชาโครงการผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2670
โครงการเพาะพันธุปลา
2501-2671
โครงการเลี้ยงปลา
2501-2672
โครงการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2501-2673
โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น
2501-2674
โครงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
2501-2675
โครงการขยายพันธุไ มน้ํา
2501-2676
โครงการเพาะเลี้ยงกบ
2501-2677
โครงการเพาะพันธุกุง
2501-2678
โครงการเลี้ยงกุง
2501*2670 ถึง 2501*2699 โครงการผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ําที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2
0-4-2

 รายวิชาทวิภาคีในสาขางานผลิตสัตวนา้ํ
รหัสวิชา
2501-5601
2501-5602
2501-5603
2501-5604
2501-5605
2501-5606
2501-56XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา
ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1
2
3
4
5
6
..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของแตละรายวิชา
ทวิภาคี รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2501-8001 หรือรายวิชา 2501-8002 และ 2501-8003
รหัสวิชา
2501-8001
2501-8002
2501-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2501-8501 หรือรายวิชา 2501-8502 และ 2501-8503
รหัสวิชา
2501-8501
2501-8502
2501-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
รหัสวิชา
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอรเนต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9211
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร2
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9213
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร2
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9215
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร2
2000-9216
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9217
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9219
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9221
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9223
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร2
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9225
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร2
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9227
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร2
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9229
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9231
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

รายละเอียดของรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หนาวาง

35

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ

2001–1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ความรูเกีย่ วกับงานอาชีพ
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2001–2001

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

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

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม
2500-1001
2500-1002
2500-1003
2500-1004

การเปนผูประกอบการเกษตร
พลังงานและสิง่ แวดลอมในงานเกษตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร
การพัฒนาความเปนผูนาํ เกษตรกร

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

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
2501-1001
2501-1002
2501-1003

หลักการเกษตร
ปฏิบัติงานเกษตร
ทักษะวิชาชีพเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1-2-2
0-4-2
0-4-2
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
2001–1001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเ กี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน

2001-1002

การเปนผูประกอบการ

2 - 0-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ การวางแผน
และการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกั บ การวางแผนเป าหมายชี วิ ตด วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการลงทุ น การเป น
ผูประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ
หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเปนผูประกอบการ

2001-1003

พลังงานและสิ่งแวดลอม

1 - 2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดตี อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหาพลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
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2001-1004

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 - 2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1.
2.
3.
4.

เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
วางแผนดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องตน เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย เครื่องปองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2001-1005

การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1.
2.
3.
4.

เขาใจหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
เขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
เขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล อ มในการปฏิ บัติ ง านอาชี พ และพื้ น ฐานความรู
ทางนิ เ วศวิ ทยา สํ า หรั บการจัดการอนุ รั กษ ทรัพยากรและสิ่ง แวดล อมในงานอาชี พ โดยทางตรงและทางอ อ ม
การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ

2001-1006

กฎหมายแรงงาน

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธกี าร ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรม

2001-1007

ความปลอดภัยในงานอาชีพ

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. สามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเ กี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

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 เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการ
เพื่ อ การคํ า นวณในงานอาชี พ การใช โ ปรแกรมการนํ า เสนอผลงาน หรื อ การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ป อื่ น ๆ
ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบ
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและ
งานอาชีพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาเกษตรกรรม
2500-1001

การเปนผูประกอบการเกษตร

1 - 2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการเกษตร
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจดานการเกษตรอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการเกษตร
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจดานการเกษตรอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงานเกษตร
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงานเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ ยวกั บ การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุ มคุณ ภาพ การออมและการลงทุ น การเป น
ผูประกอบการเกษตร การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการเกษตร
รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการเกษตร

2500-1002

พลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร

1 - 2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
งานอาชีพเกษตร
3. มีเจตคติที่ดตี อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตร
วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอมในงานเกษตร
วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานเกษตรตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดในงานอาชีพเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล อ มทางการเกษตร พลั ง งานทดแทน
เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ

2500-1003

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1.
2.
3.
4.

เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร
สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพเกษตร
วางแผนดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัยในงานเกษตร
เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกษตร มลพิษ โรคและอุบัติภยั
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เบื้อ งต น เครื่องหมายและสัญลั กษณความปลอดภัย ในงานเกษตร เครื่ องปองกัน อันตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2500-1004

การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจภาวะการเปนผูนํา-ผูตาม การมีสวนรวมตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรม
ตางๆ ขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.)
2. สามารถดําเนินกิจกรรม อกท. ตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะและ
ความเปนผูนําเกษตรกร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
เพื่อพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร
2. วางแผน ปฏิ บัติกิ จกรรมในฐานะสมาชิ ก องค การเกษตรกรในอนาคตแห งประเทศไทยตามภาวะ
การเปนผูนําและผูตาม
3. แสดงบุคลิกภาพและทักษะดานวิชาชีพในการเปนผูนําเกษตรกร
4. ประยุ กต ใช หลั กการและกระบวนการของกิ จกรรมองคก ารเกษตรกรในอนาคตแห งประเทศไทย
เพื่อพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ ความสําคัญและหลักการของ อกท. การบริหารงานและการดําเนินงาน
ของ อกท. กิจกรรมโครงการของ อกท. ระเบียบและวิธีปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมตางๆ ของ อกท.การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ก ษะและความเป น ผู นํ า เกษตรกร เกษตรกรตั ว อย า งและผู นํ า เกษตรกรระดั บ ท อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
2501-1001

หลักการเกษตร

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบื้องตนเกี่ยวกับการเกษตร
2. สามารถตัดสินใจ วางแผนเลือกใชเครื่องมืออุปกรณและวิธีการดําเนินงานเกษตร โดยคํานึงถึงขอมูล
และป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง การอนุ รั ก ษ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
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3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดําเนินงานดานการเกษตร
เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานเกษตรตามลักษณะงาน
ตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานเกษตรตามปจจัยการผลิตและขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเกษตร สถานการณการเกษตรในประเทศและตางประเทศ
ขอมูลสารสนเทศและปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตร การตัดสินใจวางแผนดําเนินงานเกษตร
การประยุ กต ใช หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งและหลั กการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร ธุรกิจตนน้ํา ธุรกิจกลางน้ําและปลายน้ําที่เกี่ยวของกับการเกษตร ปญหาทางการเกษตร
และแนวทางแกไข กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการเกษตร

2501-1002

ปฏิบัติงานเกษตร

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานการเกษตร การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารม
2. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานการเกษตร เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานตามหลักการ
และกระบวนการ
3. มีเจตคติ ที่ดีตอการประกอบอาชีพเกษตรและมีกิ จนิสั ยในการทํางานด วยความรอบคอบ ปลอดภั ย
ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานการเกษตร
2. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบัติงานพืน้ ฐานการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บัติเกี่ ย วกั บ งานเกษตรพื้ น ฐานในฟารมและกิ จการของสถานศึ กษา การเลื อ ก ใช และบํา รุง รัก ษา
เครื่องมือและอุปกรณงานฟารม โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานในดานพืชศาสตร สัตวศาสตร ชางเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และประมง อยางนอย 30 ทักษะ
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2501-1003

ทักษะวิชาชีพเกษตร

0-4-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-1002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานเกษตร การเลือก ใชและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานเกษตร
2. สามารถปฏิบัติงานเกษตร เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเกษตรในฟารม
2. วางแผนและปฏิบัติงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนและปฏิบัติงานเกษตรในฟารมและกิจการของสถานศึกษา การเลือก ใชและ
บํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ ง านฟาร ม โดยหมุ น เวี ย นปฏิ บัติง านในด า นพื ช ศาสตร สั ตวศาสตร ช า งเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร และประมง ในระดับทักษะที่สูงขึ้นอยางนอย 30 ทักษะ
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2501-2001
2501-2002
2501-2003
2501-2004
2501-2005
2501-2006
2501-2007
2501-2008
2501-2009
2501-2010
2501-2011
2501-2012

หลักพืชกรรม
หลักการเลีย้ งสัตว
ชางเกษตรเบือ้ งตน
อุตสาหกรรมเกษตรเบือ้ งตน
การประมงทั่วไป
ดินและน้ําเพื่อการเกษตร
หลักการจัดการฟารม
การเกษตรผสมผสาน
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
แทรกเตอรและเครือ่ งจักรกลเกษตร 1
การขับรถยนต
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1-2-2
1-2-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
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2501-2001

หลักพืชกรรม

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืชเบื้องตน
2. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่อ งมื อทางพืช กรรมดวยหลัก ความปลอดภัย และคํ านึ งถึ งการอนุ รัก ษทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม
3. มี เ จตคติ ที่ ดีต อ อาชี พ เพาะปลู ก พื ช และมี กิ จนิ สั ย ในการทํ า งานด ว ยความรั บ ผิ ดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตพืช
จําแนกประเภทและชนิดของพืชตามหลักพฤกษศาสตร
สํารวจสภาวะการผลิตและการตลาดพืชผลของทองถิ่นและพืชเศรษฐกิจของประเทศ
เลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือพืชกรรมตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชและปฏิบัติดูแลรักษาตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับ ความสํา คัญ ของพื ช ในดา นต างๆ การสํา รวจสภาวะการผลิ ตและการตลาด
ของพื ช ผลในท อ งถิ่ น และพื ช เศรษฐกิ จ ของประเทศ การจํ า แนกพื ช ป จ จั ย และสภาพแวดล อ มที่ มีอิ ทธิ พ ล
ตอการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา

2501-2002

หลักการเลี้ยงสัตว

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสัตวและการเลี้ยงสัตวเบื้องตน
2. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวตามขั้นตอนกระบวนการ โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือในการปฏิบัติงานดวยหลักความปลอดภัย และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเลี้ยงสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม วินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตว
จําแนกประเภทและชนิดของพันธุสัตวเศรษฐกิจตามหลักการ
สํารวจสภาวการณการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจของทองถิ่นและของประเทศ
เตรียมโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตวตามหลักการ กระบวนการและชนิดของสัตว
ปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ใหอาหารและจัดการสุขาภิบาลสัตวตามหลักการและขั้นตอน
กระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว สภาวการณการเลี้ยงสัตวของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ประเภทและชนิด ของพัน ธุสั ตว เศรษฐกิจ ปจจัย พื้นฐานของการเลี้ย งสัตว โรงเรื อนและอุปกรณ
อาหารสัตวและระบบทางเดินอาหารสัตว ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูและจัดการสุขาภิบาลสัตว

2501-2003

ชางเกษตรเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับงานชางเกษตรเบื้องตน
2. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตรตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ โดยเลือกใช
วั ส ดุ อุ ปกรณ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติง านด ว ยหลั ก ความปลอดภั ย และคํ า นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมวินัย ขยัน อดทนประหยัดและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานงานปูน งานคอนกรีต
งานไฟฟา และงานเครื่องยนตเล็ก
2. เลื อ ก เตรี ย ม ใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ปกรณ ในงานช า งเกษตรตามหลั ก การและ
กระบวนการ
3. ปฏิบัติงานเชื่อมชิ้นงานเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานปูนและงานคอนกรีตเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
6. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกั บ ความสํา คัญ ของงานชา งเกษตร เครื่ องมือ วัส ดุอุปกรณ และความปลอดภั ย
ในงานชางเกษตร งานเชื่อมชิ้นงาน งานปูน งานคอนกรีต งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาเบื้องตน การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร

2501-2004

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน และขั้นตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร
อยางมีระบบและมาตรฐาน
2. ประยุกตใชหลักการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. วางแผนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชความรูเ กี่ยวกับหลักอุตสาหกรรมเกษตรในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประโยชน ประเภท การวางแผนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรมเกษตร การควบคุมคุณภาพ การขนสง การจําหนายและมาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร

2501-2005

การประมงทั่วไป

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการทําการประมง การผลิตสัตวน้ําและสถานการณการประมงในประเทศ
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. สามารถปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับการประมงและการผลิตสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
ประมง
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพการประมงและการผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู พื้น ฐานเกี่ ยวกับหลัก การทํ า การประมง การผลิ ตสั ตว น้ํ าและสถานการณก ารประมง
ในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แสดงความรูพื้นฐานเกี่ย วกับ หลักการอนุรัก ษทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมทางการประมง
แหลงทําการประมงและสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
3. วางแผนเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ เบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตสัตวนา้ํ เบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการทําการประมง สถานการณการประมงในประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหลงทําการประมง สัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ํา
แบบตางๆ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรประมง

2501-2006

ดินและน้ําเพื่อการเกษตร

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักและกระบวนการเกี่ยวกับดินและน้ําเพื่อการเกษตรเบื้องตน
2. สามารถปฏิ บัติงานวิเ คราะหและจัดการเกี่ ยวกับ ดินและน้ํา เบื้องตนตามหลัก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดินและน้ํา หลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ําเพื่อการเกษตร
วิเคราะหลักษณะและคุณสมบัติของดินเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะหลักษณะและคุณภาพของน้ําเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินตามหลักการและกระบวนการ
ใหน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ ยวกั บ ความสํ า คัญ ของดิน และน้ํ าเพื่ อการเกษตร ชั้น ดิ น ชนิด สวนประกอบและ
โครงสรางของดิน การวิเคราะหดินและน้ําเบื้องตน การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน แหลงน้ํา และวิธีการใหน้ํา
เพื่อการเกษตร
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2501-2007

หลักการจัดการฟารม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการฟารมเบื้องตน
2. สามารถวิเคราะห วางแผนการจัดการฟารม บันทึกและทําบัญชีฟารม สรุปและวัดผลสําเร็จของการทําฟารม
ตามหลักการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย
ประหยัด มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผนและจัดการฟารม
เลือกใชปจจัยการผลิตในการทําฟารมตามขอมูลความพรอม สภาพพื้นที่และรูปแบบของฟารม
วางแผนการจัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายของฟารมตามหลักการ
สรุปผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินของฟารม
วัดผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกับ ความสํ าคั ญ และหลัก การจั ดการฟาร ม รูปแบบการดํ า เนิ น งานฟาร ม การ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับฟารม การเลือกใชปจจัยการผลิตในการทําฟารม การบันทึกและทําบัญชีฟารมเบือ้ งตน
การตีราคาทรัพยสินและราคาผลิตผลคงเหลือ การสรุปผลการดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกิจการฟารม
และการวัดผลสําเร็จของการทําฟารม

2501-2008

การเกษตรผสมผสาน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001และ 2501-2002 กอน)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการทําการเกษตรแบบผสมผสานเบื้องตน
2. สามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการเกษตรแบบผสมผสาน โดยประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหม
และหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง คํ านึง ถึงการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ มและ
การใชทรัพยากรอยางคุมคา
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและ
อดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผนและทําการเกษตรแบบผสมผสาน
สํารวจ วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่และความตองการผลผลิตตามหลักการ
วางแผนและเตรียมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอม
จัดการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ
ประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับ ความสําคัญของการทําการเกษตรแบบผสมผสาน หลัก การและรูปแบบของ
การเกษตรแบบผสมผสาน การสํารวจ วิเคราะหพื้นที่และความตองการผลผลิตของตลาด การวางแผน เตรียมการ
และจัดการเกษตรแบบผสมผสาน การประยุกตใชหลักเกษตรทฤษฎีใหมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดํ า เนิ น การและแก ไ ขป ญ หาการทํ า การเกษตรแบบผสมผสาน และฟาร มตั วอย า งทํ า การเกษตรแบบ
ผสมผสาน

2501-2009

สารชีวภาพเพื่อการเกษตร

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพื่อการเกษตรเบื้องตน
2. สามารถผลิตและใชสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย
มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
วางแผน เตรียมการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการ
ผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ทดสอบคุณภาพของสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ใชประโยชนสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของสารชีวภาพ การจําแนกประเภทของสารชีวภาพ การทดสอบ
คุณภาพของสารชี วภาพเพื่ อการเกษตร การผลิ ตสารชีวภาพเพื่อ การเกษตร การเก็บรักษา การจั ดจํา หนา ยและ
นําไปใชประโยชน
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2501-2010

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเลือกใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน เอกสารเผยแพร
สรางสูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต
3. มีจริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ อดทน
และมีความคิดสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
จัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียนและเอกสารเผยแพรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สรางสูตรคํานวณในงานอาชีพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
จัดการรายการขอมูลในงานอาชีพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร
จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ และการ
เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต

2501-2011

แทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร 1

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการทํางานและวิธีการใชแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร
2. สามารถเลือก ใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ยในการทํ า งานด วยความรอบคอบ ประหยั ด ปลอดภั ย และมี ความรั บผิ ดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ประเภท หลั ก การทํ า งาน การเลื อ ก ใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาแทรกเตอร แ ละ
เครื่องจักรกลเกษตร
2. เตรียมแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ ย วกั บ ความสํ าคั ญ ประเภทของแทรกเตอร และเครื่อ งจั กรกลเกษตร ระบบตา งๆ
ของแทรกเตอร ความปลอดภัยในการใชแทรกเตอร การเลือก ขับและใชงานแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร
การบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร

2501-2012

การขับรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจโครงสราง หลักการทํางานของระบบตางๆ การใชและบํารุงรักษารถยนต
2. สามารถบํารุงรักษารถยนตตามหลักการและกระบวนการ และขับรถยนตถูกตองตามกฎจราจร
3. มีเ จตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดีในการขั บรถยนต โดยคํ านึ ง ถึ ง วิ นัย จราจร ความปลอดภั ย ประหยั ดและ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางานของระบบตางๆ ของรถยนต การใช บํารุงรักษาและ
ขับรถยนตอยางปลอดภัยและถูกกฎจราจร
2. เตรียมรถยนตกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ขับรถยนตตามหลักการและกระบวนการดวยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร
4. บํารุงรักษารถยนตหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

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
2501-2102
2501-2103
2501-2104
2501-2170-99
2501-51XX

การเกษตรแนวใหม
การสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร
การจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
หลักการตลาดเกษตร
โครงการ(ผลิต/บริการทางการเกษตร)
ปฏิบัติงานการเกษตร …
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2501-2101

การเกษตรแนวใหม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจความสําคัญและหลักการของการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือก การใชน้ําและปจจัย การผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแนวใหมในงานเกษตร พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานชีวมวลในงานเกษตร
2. สามารถนําความรูเกี่ยวกับการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือกไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตร
3. มีเ จตคติ ที่ดีตออาชี พเกษตรและมี กิจนิ สั ย ในการทํา งานด วยรอบคอบ ใฝ รู มี ความคิ ดสร างสรรค
และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการทําการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือก
วิเคราะหเปรียบเทียบการทําการเกษตรแนวใหมและเกษตรทางเลือกรูปแบบตาง ๆ
วางแผนการใชน้ําและปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตร
เลือกใชพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลในงานเกษตร
เลือกใชเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมการเกษตรแนวใหมในงานเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

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)
เกษตรไม ใช ดิ น (Soilless Farm) เกษตรแนวดิ่ ง (Vertical Farm)] การประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิ ศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยี สมัยใหมและนวัตกรรม
การเกษตรแนวใหมในงานเกษตร พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในงานเกษตร และการผลิตพลังงานชีวมวล
จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

2501-2102

การสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจความสําคัญหลักการและกระบวนการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรรูปแบบตาง ๆ อยางมีระบบ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร
2. วางแผนการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ
3. ใช/ประยุกตใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและสื่อเพื่อการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ
4. สงเสริมและเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรรูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ
6. ประเมินผลการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตรตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และจุ ดประสงค ของการส ง เสริ มและเผยแพร ทางการเกษตร
หลัก การและวิ ธีการส งเสริมและเผยแพรทางการเกษตร บุคลิก ภาพของผูส งเสริมและเผยแพรทางการเกษตร
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร การวางแผนและ
ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร การประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมและเผยแพรทางการเกษตร

2501-2103

การจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจความสําคัญ หลักการและวิธกี ารจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
2. สามารถวางแผน ออกแบบ เตรียมการและดําเนินการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
3. มีเจตคติทดี่ ตี องานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธ ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
2. วางแผน ออกแบบการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ
3. จัดเตรียมพื้นที่ สื่อและวัสดุอุปกรณประกอบการจัดแสดงตามหลักการ กระบวนการและลักษณะสินคา
และบริการทางการเกษตร
4. จัดเตรียมผลิตผล ผลิตภัณฑและรูปแบบวิธีการใหบริการตามหลักการและกระบวนการ
5. ประชาสัมพันธสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ
6. จัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
7. ประเมินผลการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและจุดประสงคของการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร
หลักการและวิธีการจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร การวางแผนและออกแบบตกแตงพื้นที่ ปายแสดงสินคา
และบริการ สื่อและวัสดุอุปกรณประกอบการจัดแสดง การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดแสดงผลิตผล ผลิตภัณฑ
และรูปแบบวิธีการใหบริการทางการเกษตร การประเมินผลการดําเนินงานจัดแสดงสินคาและบริการทางการเกษตร

2501-2104

หลักการตลาดเกษตร

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจความสําคัญและหลักการที่เกี่ยวของกับการตลาดเกษตรเบื้องตน
2. สามารถประยุกตใชหลักการตลาดเกษตรในการวางแผนจําหนายสินคาและบริการทางการเกษตร
3. มีเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสําคัญและหลักการที่เกี่ยวของกับการตลาดเกษตร
วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ
คํานวณตนทุนสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ
คาดการณแนวโนมของราคาสินคาเกษตรตามหลักการ
วางแผนการตลาดเพื่อการจําหนายสินคาและบริการทางการเกษตรตามหลักการ
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาการตลาดเกษตร

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของการตลาดเกษตร ประเภทของสิ น ค า เกษตร พฤติ ก รรม
ของผูบริโภค วิถีการตลาดสินคาเกษตรที่สําคัญ คนกลางในตลาด ตนทุนการตลาด ความเคลื่อนไหวและแนวโนม
ของราคาสิน คาเกษตร กลยุ ทธก ารตลาด การจัดจําหนา ยสิน คาและบริการทางการเกษตร ป ญหาและแนวทาง
แกไขปญหาการตลาดเกษตร
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2501-2170-99

โครงการ(ผลิต/บริการทางการเกษตร)

0-4-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 และ 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิบัติก ารผลิ ตและหรื อบริก ารทางการเกษตรอย างมีร ะบบ โดยการวางแผน ดํ าเนิน งาน
แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการพั ฒ นาอาชี พเกษตร มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการ
ทางการเกษตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

2501-51XX

ปฏิบัติงานการเกษตร …

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 และ 2501-2002 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางการเกษตร
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรในสถานประกอบการ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางการเกษตรในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิบัติ เ กี่ ย วกั บ งานผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางการเกษตรระดั บฝมือ ในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
ในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผน การทํ างาน การจัดเตรียมเครื่ องมือ และวั สดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา
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2501-2201

ดินและปุย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการดินและปุยเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการ จั ด การเกี่ ย วกั บ ดิ น และปุ ย เพื่ อ การเกษตร โดยคํ า นึ ง ถึ ง การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดิน ปุย หลักการและกระบวนการจัดการดินและปุยเพื่อการเกษตร
วางแผนและเตรียมการจัดการดินเพื่อการเกษตรตามหลักและกระบวนการ
ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรตามหลักกระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
วางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับปุยและการใชปุยตามหลักและกระบวนการ
ผลิตปุยอินทรียเพื่อการเกษตรตามหลักและกระบวนการ
ใชปุยเพื่อการเกษตรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพภาพและทางเคมีของดิน
อินทรียวัตถุในดิน เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร ธาตุอาหารพืช ปุยเคมีและการใชปยุ เคมี
เพื่อการเกษตร ปุยอินทรียการผลิตและใชปุยอินทรียเพื่อการเกษตร

2501-2202

การผลิตไมดอกไมประดับ

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับและกระบวนการผลิตไมดอกไมประดับ
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การผลิ ต ไม ด อกไม ป ระดั บ อย า งมี ร ะบบตามหลั ก การ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ หลักการและกระบวนการผลิตไมดอกไมประดับ
วางแผนการผลิตไมดอกไมประดับตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณและพันธุไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกไมดอกไมประดับตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
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5.
6.
7.
8.

ปฏิบัติดูแลรักษาไมดอกไมประดับตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ใชประโยชน/เพิ่มมูลคาของไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตไมดอกไมประดับตามระบบเกษตร
ดีที่เหมาะสม (GAP) การจําแนกประเภทของไมดอกไมประดับ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตไมดอกไมประดั บ
การวางแผนการผลิต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคาของผลิตผลและการนําไปใชประโยชน การจัดจําหนายและทําบัญชี

2501-2203

การผลิตพืชผัก

1-6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชผักและกระบวนการผลิตพืชผัก
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนิ นการผลิ ตพืชผักอย างมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพืชผักหลักการและกระบวนการผลิตพืชผัก
วางแผนการผลิตพืชผักตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชผักตามหลักการและกระบวน
ปลูกพืชผักตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลพืชผักตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มมูลคาของพืชผักตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชผัก

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ การตลาดและมาตรฐานการผลิ ตพื ช ผั ก ตามระบบเกษตรดี
ที่เ หมาะสม (GAP) การจํ า แนกประเภทของพืช ผั ก ป จจั ยที่ เ กี่ย วขอ งกับการผลิตพื ชผั ก การวางแผนการผลิ ต
การขยายพัน ธุการปลู กและการปฏิ บัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง การเก็บเกี่ย ว การเพิ่มมู ลค า
ของผลิตผลการจัดจําหนายและทําบัญชี
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2501-2205

การผลิตพืชสมุนไพร

1-6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การผลิ ต พื ช สมุ น ไพรอย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพืชสมุนไพร หลักการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร
วางแผนการผลิตพืชสมุนไพรตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชสมุนไพรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มมูลคาของพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชสมุนไพร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรตามระบบเกษตรดีทเี่ หมาะสม
(GAP) การจํา แนกประเภทของพืช สมุ นไพร ป จจั ยที่ เกี่ ยวขอ งกั บการผลิ ตพื ชสมุน ไพร การวางแผนการผลิ ต
การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคาของผลิตผล
และการนําไปใชประโยชน การจัดจําหนายและทําบัญชี

2501-2204

การผลิตไมผลไมยนื ตน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไมผลไมยืนตนและกระบวนการผลิตไมผลไมยืนตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การผลิ ต ไม ผ ลไม ยื น ต น อย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมผลไมยืนตน หลักการและกระบวนการผลิตไมผลไมยืนตน
วางแผนการผลิตไมผลไมยืนตนตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกไมผลไมยืนตนตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาไมผลไมยืนตนตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มมูลคาของไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมผลไมยืนตน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บ ความสํ าคั ญ การตลาดและมาตรฐานการผลิ ตไม ผลไม ยื นต นตามระบบเกษตรดี
ที่ เ หมาะสม (GAP) การจํ า แนกประเภทของไม ผ ลไม ยื น ต น ป จจั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ไม ผ ลไม ยื น ต น
การวางแผนการผลิตการขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การเพิ่มมูลคาของผลิตผลการจัดจําหนายและทําบัญชี

2501-2206

การผลิตพืชไร

1 - 6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชไรและกระบวนการผลิตพืชไร
2. สามารถวางแผน เตรีย มการและดํา เนินการผลิ ตพืชไร อยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพืชไร หลักการและกระบวนการผลิตพืชไร
วางแผนการผลิตพืชไรตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกพืชไรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชไรตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลพืชไรตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มมูลคาของพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชไร
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ การตลาดและมาตรฐานการผลิ ต พื ช ไร ตามระบบเกษตรดี
ที่เ หมาะสม (GAP) การจํ าแนกประเภทของพื ช ไร ป จจั ย ที่ เกี่ ย วข องกั บการผลิ ต พื ช ไร การวางแผนการผลิ ต
การขยายพัน ธุการปลู กและการปฏิ บัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง การเก็บเกี่ย ว การเพิ่มมู ลค า
ของผลิตผลการจัดจําหนายและทําบัญชี

2501-2207

การผลิตขาว

1-6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับขาวและกระบวนการผลิตขาว
2. สามารถวางแผน เตรี ยมการและดํ าเนิ น การผลิต ข า วอย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขาว หลักการและกระบวนการผลิตขาว
วางแผน เตรียมเครื่องมืออุปกรณและพันธุขาวตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ปลูกขาวตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกขาวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาขาวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลขาวตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มมูลคาของขาวตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายขาว

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตขาวตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
(GAP) การจําแนกประเภทและพันธุขาว ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตขาว การวางแผนการผลิต การเตรียมพันธุ
การปลู ก และการปฏิ บัติดูแ ลรัก ษา การเก็บเกี่ ย วและการจั ดการหลั งการเก็ บเกี่ ย ว การเพิ่ มมู ลค า ของผลิ ตผล
การจัดจําหนายและทําบัญชี
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2501-2208

การผลิตเห็ด

1-6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับเห็ดและกระบวนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด
2. สามารถวางแผน เตรี ยมการและดํ าเนิ น การผลิตเห็ ดอย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเห็ด หลักการและกระบวนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด
วางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ดตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและหัวเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการ
ทําเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการ
เพาะเห็ดตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาเห็ดตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลเห็ดตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เพิ่มมูลคาของเห็ดตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายเห็ด

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดเกี่ยวกับเห็ด การจําแนกประเภทและชนิดของเห็ด
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การวางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด
การทําเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตเห็ด การจัดจําหนายและทําบัญชี

2501-2209

การจัดและดูแลสวน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสวนและกระบวนการจัดและดูแลสวน
2. สามารถวางแผน ออกแบบ เตรียมการและดําเนินการจัดและดูแลสวนอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย
มีวินัย ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

70

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสวน หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวน
สํารวจพื้นที่จัดสวนตามหลักการและกระบวนการ
วางแผนออกแบบและประเมินราคาสวนตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมพื้นที่ พรรณไม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัสดุตกแตงในการจัดและดูแลสวน
จัดสวนอยา งมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึ งผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศ
6. ดูแลสวนตามหลักการและกระบวนการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการบริการจัดและดูแลสวน

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ย วกั บ ความสํา คั ญของการจัดและดู แลสวน ธุร กิ จการจั ดสวนและการดู แลสวน
รูปแบบและองคประกอบของการจัดสวน การสํารวจพื้นที่ การออกแบบและวางแผนการจัดสวน พรรณไมและ
วัสดุตกแตงสวน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณในการจัดและดูแลสวน การประเมินราคาและการเสนอราคา การจัดสวน
และปฏิบัติดูแลรักษาสวน การบันทึกขอมูลและทําบัญชี

2501-2210

การขยายพันธุพืช

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจความสําคัญ เทคนิควิธกี ารและกระบวนการขยายพันธุพชื และการปฏิบัติดแู ลรักษา
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการขยายพันธุพชื ตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกต
ใชเทคโนโลยีใหมๆ และคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม สนใจใฝรู ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีการขยายพันธุพืช
วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและพันธุไมตามหลักการ
ขยายพันธุพืชดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบัตดิ ูแลรักษาพืช/สวนของพืชที่ขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตหลังการขยายพันธุพืชเพื่อนําไปปลูกและหรือจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช
ประเภทและวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ พื ช การเตรี ย มพั น ธุ พืช เพื่ อ การขยายพั น ธุ เทคนิ คการขยายพั น ธุ พืช บางชนิ ด
การปฏิบัติดูแลรักษาพันธุพืชหลังขยายพันธุ การบรรจุหีบหอ ขนสงและจําหนาย

2501-2211

การปลูกผักไรดิน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับผักและกระบวนการปลูกผักไรดิน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกผักไรดินอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผัก หลักการและกระบวนการปลูกผักไรดิน
วางแผนการปลูกผักไรดินตามความตองการของตลาด
เตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ พันธุผักและธาตุอาหารผักตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกผักไรดินตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาผักตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผักไรดิน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกผักไรดิน
ระบบการปลูกผักไรดิน การวางแผนการปลูกผักไรดิน วัสดุอุปกรณที่ใชปลูกผักไรดิน การเพาะเมล็ด การเตรียมโตะปลูก
การยายกลา การจัดการธาตุอาหารผักไรดิน การปองกันกําจัดศัตรูผัก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ย ว
และการจัดจําหนาย

2501-2212

การเลี้ยงกลวยไม

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับกลวยไมและกระบวนการปลูกเลี้ยงกลวยไม
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การปลู ก เลี้ ย งกล ว ยไม อ ย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลวยไม หลักการและกระบวนการปลูกเลี้ยงกลวยไม
วางแผนการเลี้ยงกลวยไมตามความตองการของตลาด
เตรียมพื้นที่ โรงเรือน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและพันธุกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกเลี้ยงกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัตดิ ูแลรักษากลวยไมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของกลวยไม ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกเลี้ยงกลวยไม
ประเภทและพั นธุก ลวยไม โรงเรือ นอุปกรณ ภาชนะปลูกและเครื่อ งปลู ก การวางแผนการปลูก เลี้ย งกล วยไม
การปลูกเลี้ยงกลวยไมและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย

2501-2213

การปลูกมันสําปะหลัง

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับมันสําปะหลังและกระบวนการปลูกมันสําปะหลัง
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง อย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมันสําปะหลังหลักการและกระบวนการปลูกมันสําปะหลัง
วางแผนการปลูกมันสําปะหลังตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษามันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ ความสํ าคัญ และการตลาดของมั นสํ าปะหลัง ป จจั ยที่ เกี่ ยวขอ งกั บการปลู ก
มันสําปะหลัง พันธุและการเตรียมพันธุ การวางแผนการปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย
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2501-2214

การปลูกออย

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับออยและกระบวนการปลูกออย
2. สามารถวางแผน เตรีย มการและดํ าเนิ นการปลูก อ อยอย า งมี ระบบตามหลัก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับออย หลักการและกระบวนการปลูกออย
วางแผนการปลูกออยตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุออยตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกออยตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาออยตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของออย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกออย พันธุและ
การเตรียมพันธุ การวางแผนการปลูก การเตรีย มพื้น ที่ปลูก การปลู ก และการปฏิบัติดูแลรั กษา การเก็บเกี่ย ว
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย

2501-2215

การปลูกยางพารา

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับยางพาราและกระบวนการปลูกยางพารา
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการปลูกยางพาราอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยางพาราหลักการและกระบวนการปลูกยางพารา
วางแผนการปลูกยางพาราตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุยางตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกยางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษายางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
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6. กรีดยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
7. จัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนายตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของยางพารา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกยางพารา
พันธุและการเตรียมพันธุ การวางแผนการปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเปดกรีด
และการกรีด การทํายางแผน การเก็บรักษาและการจัดจําหนาย

2501-2216

การปลูกปาลมน้ํามัน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับปาลมน้ํามันและกระบวนการปลูกปาลมน้ํามัน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น อย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปาลมน้ํามัน หลักการและกระบวนการปลูกปาลมน้ํามัน
วางแผนการปลูกปาลมน้ํามันตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของปาลมน้ํามัน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกปาลมน้าํ มัน
พันธุและการเตรียมพันธุ การวางแผนการปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการจัดจําหนาย

2501-2217

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับหมอน ไหม และกระบวนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม
2. สามารถวางแผน เตรี ยมการและดํ า เนิ นการปลูก หม อ น-เลี้ย งไหมอยา งมีร ะบบ ตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหมอน ไหม หลักการและกระบวนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม
วางแผนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหมตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุหมอนตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกหมอนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาหมอนตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมโรงเรือน เครื่องมืออุปกรณและพันธุไหมตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลิตผลหมอน-ไหมตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของหมอน-ไหม ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม พันธุของหมอน การวางแผนการปลูกหมอน การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยวหมอน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการนําหมอนไปใชประโยชน พันธุของไหม โรงเรือนและ
อุ ปกรณ ก ารเลี้ ย งไหม การวางแผนการเลี้ ย งไหม การเลี้ ย งไหมและการปฏิ บัติดูแ ลรั ก ษา การเก็ บเกี่ ย วไหม
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการนําไหมไปใชประโยชน

2501-2218

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและเทคนิคกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรีย มการและดํ า เนิ น การเพาะเลี้ย งเนื้ อเยื่ อ พื ชอย า งมี ระบบ ตามหลั กการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. วางแผนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามความตองการของตลาด
3. เตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เมล็ดพันธุ ชิ้นสวนของพืชและอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตาม
หลักการและกระบวนการ
4. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. ปฏิบัติดูแลรักษามันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
6. จัดการผลิตผลตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หองปฏิบัติการและวัสดุ
อุปกรณในการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่ อ พื ช อาหารและการเตรีย มอาหารเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่ อ พื ช การเตรี ยมพื้น ที่แ ละ
การเพาะเลี้ยงเมล็ดและชิ้นสวนตางๆ ของพืช การยายพืชจากขวดเพาะเลี้ยงและการดูแล การจัดการผลผลิตเพื่อ
จําหนายและนําไปใชประโยชน

2501-2219

การจัดสวนในภาชนะ

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสวนและกระบวนการจัดสวนในภาชนะ
2. สามารถวางแผน ออกแบบ เตรียมการและดําเนินการจัดสวนในภาชนะอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย
มีวินัย ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูบื้องตนเกี่ยวกับสวน หลักการและกระบวนการจัดสวนในภาชนะ
วางแผน และออกแบบสวนในภาชนะตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมภาชนะ พรรณไม เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัสดุตกแตงในการจัดสวนในภาชนะ
จัดสวนในภาชนะอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
ดูแลสวนในภาชนะตามหลักการและกระบวนการ
คํานวณตนทุนและกําหนดราคาเพื่อจําหนายตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของสวนในภาชนะ ศิลปะการจัดสวนและการออกแบบสวน
ในภาชนะ ประเภทของภาชนะและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดสวน พรรณไมและวัสดุตกแตง ขั้นตอนการจัดสวน
ในภาชนะ การดูแลรักษา การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาเพื่อจัดจําหนาย
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2501-2270-99

โครงการ (ผลิตและบริการทางดานพืชศาสตร)

0-4-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน
แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการพั ฒ นาอาชี พเกษตร มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานพืชศาสตร การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลัง
การผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นพื ช ศาสตร การคิ ดคํ า นวณต น ทุ น การผลิ ต /บริ ก าร การบั น ทึ ก รายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี

2501-52XX

ปฏิบัติงานพืชศาสตร …

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2001 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตร
2. สามารถประยุก ต ใช ความรูแ ละทั ก ษะในการปฏิ บัติง านผลิ ตและหรือ บริ ก ารทางด า นพื ช ศาสตร
ในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานพืชศาสตรในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานพืชศาสตรระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติตนในงานอาชีพ การรั บคํ า สั่ง การวางแผนการทํ างาน การจั ดเตรี ย มเครื่ อ งมื อและวั สดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานสัตวศาสตร

2501-2301
2501-2302
2501-2303
2501-2304
2501-2305
2501-2306
2501-2307
2501-2308
2501-2309
2501-2310
2501-2311
2501-2312
2501-2313
2501-2314
2501-2315
2501-2316
2501-2317
2501-2318
2501-2319
2501-2370-99
2501-53XX

อาหารสัตวเบื้องตน
การสุขาภิบาลสัตวเบือ้ งตน
การเลี้ยงสัตวปก
การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงโค
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
การเลี้ยงไกเนือ้
การเลี้ยงไกไข
การเลี้ยงไกพื้นเมือง
การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
การเลี้ยงสุกรขุน
การเลี้ยงสุกรพันธุ
การเลี้ยงโคเนือ้
การเลี้ยงโคนม
การเลี้ยงกระบือ
การเลี้ยงแพะและแกะ
การเลี้ยงกระตาย
การผลิตพืชอาหารสัตว
การชําแหละสัตว
โครงการ (ผลิต/บริการดานสัตวศาสตร)
ปฏิบัติงานสัตวศาสตร …
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2501-2301

อาหารสัตวเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาหารสัตวเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและจัดการเกี่ยวกับอาหารสัตว โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคา
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารสัตว หลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว
วางแผนการผลิตอาหารสัตวตามตองการของฟารมและตลาด
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางกายภาพเบื้องตน
คํานวณสูตรอาหารสัตวเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
ผสมและเก็บรักษาอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ประยุกตใชวัสดุเหลือใช ผลพลอยไดทางการเกษตรเปนอาหารสัตว

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทและชนิดของอาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว
และขอจํากัดในการใช การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ความตองการสารอาหาร หลักการคํานวณสูตรอาหารสัตว
การผสมอาหารสัตว การเก็บรัก ษาอาหารสัตว และการผลิ ตอาหารสัตว จากผลพลอยไดและหรื อวัส ดุเหลือใช
ทางการเกษตร

2501-2302

การสุขาภิบาลสัตวเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลสัตวเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรีย มการและปฏิ บัติงานสุขาภิบาลสัตวเ บื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลสัตว
วางแผน จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการจัดการสุขาภิบาลสัตวตามหลักการ
ทําความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ใหวัคซีน/ยาและถายพยาธิตามหลักการและกระบวนการ
กําจัดซากสัตวและของเสียในฟารมตามหลักการและกระบวนการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสุขาภิบาลสัตว

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการสุขาภิบาลสัตว หลักการสุขาภิบาล สาเหตุของการเกิดโรค
โปรแกรมวัคซีน การปองกันและควบคุมโรค สวัสดิภาพของสัตวเลี้ยง การจัดการซากสัตวและของเสียในฟารม

2501-2303

การเลี้ยงสัตวปก

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวปกและกระบวนการเลี้ยงสัตวปก
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวปกอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวปก หลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวปก
วางแผนการเลี้ยงสัตวปกแตละชนิดตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตสัตวปกแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสัตวปกตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวปก

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสัตวปก มาตรฐานฟารมสัตวปก
ประเภทและพันธุสัตวปก ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวปก โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ ยงสั ตว ปก การจั ดการเลี้ ยงดูสัตวปก ชนิดตา งๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสีย ในฟาร ม
โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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2501-2304

การเลี้ยงสุกร

1-6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสุกรและกระบวนการเลี้ยงสุกร
2. สามารถวางแผน เตรีย มการและดํา เนิ นการเลี้ ย งสุ กรอย างมีร ะบบตามหลัก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุกร หลักการและกระบวนการเลี้ยงสุกร
วางแผนการเลี้ยงสุกรตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับการเลี้ยงสุกรตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสุกรแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลสุกรตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตสุกรตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสุกรตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสุกร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสุกร มาตรฐานฟารมสุกร
ประเภทและพั น ธุ สุ ก ร ป จจั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเลี้ ย งสุ ก ร โรงเรื อ นและอุ ปกรณ อาหารและการให อ าหาร
การวางแผนการเลี้ยงสุกร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและการปองกัน
การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี

2501-2305

การเลี้ยงโค

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโคและกระบวนการเลี้ยงโค
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเลี้ ย งโคอย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโค หลักการและกระบวนการเลี้ยงโค
วางแผนการเลี้ยงโคตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับการเลี้ยงโคตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารโคแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลโคตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตโคตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมโคตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายโค

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ ความสํา คัญ การตลาดและสภาวการณ ของการเลี้ ย งโค มาตรฐานฟารมโค
ประเภทและพันธุโค ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโค โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การวางแผน
การเลี้ย งโค การจัดการเลี้ย งดู โคระยะตา งๆ การจัดการสุ ขาภิบาลและของเสี ยในฟาร ม โรคและการป องกั น
การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี

2501-2306

การฟกไขและการจัดการโรงฟก

1-6-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการฟกไขและกระบวนการจัดการโรงฟก
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการฟกไขและจัดการโรงฟกอยางมีระบบ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน
และอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฟกไขและกระบวนการจัดการโรงฟก
วางแผนการฟกไขและการจัดการโรงฟกตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมโรงฟกเครื่องมืออุปกรณและไขสําหรับฟกตามหลักการและกระบวนการ
ฟกไขตามหลักการและกระบวนการ
จัดการลูกไกหลังการเพาะฟกตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตและการเพิ่มมูลคาผลผลิตไขไกตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะฟกลูกไกและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสภาวการณการตลาด การพัฒนาของตัวออน วิธีการฟกไขและ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการฟกไข เครื่องมือและอุปกรณในการฟก โรงฟกและการจัดการโรงฟก การวางแผนและ
ดําเนินการฟกไข การจัดการผลผลิตและการเพิ่มมูลคาผลผลิต ปญหาและอุปสรรคในการฟกไข การบันทึกขอมูล
งานฟารม การจําหนายและทําบัญชี

2501-2307

การเลี้ยงไกเนื้อ

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไกเนื้อและกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงไกเนื้ออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไกเนื้อ หลักการและกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ
วางแผนการเลี้ยงไกเนื้อตามตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารไกเนื้อแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
ชําแหละและบรรจุหีบหอไกเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมไกเนื้อตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายไกเนื้อ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงไกเนื้อ มาตรฐานฟารมไกเนื้อ
ประเภทและพันธุไกเ นื้อ ปจจัย ที่เกี่ยวขอ งกับการเลี้ยงไกเนื้อ โรงเรือ นและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ยงไกเนื้อ การจัดการเลี้ยงดูไกเนื้อระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและ
การปองกัน การชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกขอมูลงานฟารม การจําหนายและทําบัญชี
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2501-2308

การเลี้ยงไกไข

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไกเนื้อและกระบวนการเลี้ยงไกเนื้อ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงไกเนื้ออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไกไข หลักการและกระบวนการเลี้ยงไกไข
วางแผนการเลี้ยงไกไขตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงไกไขตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารไกไขแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลไกไขตามหลักการและกระบวนการ
คัดขนาดและบรรจุหีบหอไกไขตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมไกไขตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายไกไข

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงไกไข มาตรฐานฟารมไกไข
ประเภทและพั น ธุไ กไ ข ป จจัย ที่ เกี่ ยวข องกั บการเลี้ย งไก ไ ข โรงเรื อ นและอุ ปกรณ อาหารและการให อ าหาร
การวางแผนการเลี้ยงไกไข การจัดการเลี้ยงดูไกไขระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและ
การปองกัน การคัดขนาดไขและบรรจุหีบหอ การบันทึกขอมูลงานฟารม การจําหนายและทําบัญชี

2501-2309

การเลี้ยงไกพื้นเมือง

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไกพื้นเมืองและกระบวนการเลี้ยงไกพื้นเมือง
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไกพื้นเมือง หลักการและกระบวนการเลี้ยงไกพื้นเมือง
วางแผนการเลี้ยงไกพื้นเมืองตามตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารไกพื้นเมืองแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
จัดการฟกไขไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
ชําแหละและบรรจุหีบหอไกพื้นเมืองตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมไกพื้นเมืองตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายไกพื้นเมือง

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงไกพื้นเมือง ประเภทและ
พัน ธุ ไก พื้นเมื อง ป จจัย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเลี้ ย งไก พื้น เมือ ง โรงเรือ นและอุปกรณ อาหารและการให อ าหาร
การวางแผนการเลี้ยงไก พื้นเมื อง การจัดการเลี้ ยงดูไก พื้นเมื องระยะต างๆ การคัดเลื อกและผสมพั นธุการฟกไข
โรคและการปองกันการชําแหละและบรรจุหีบหอ การบันทึกขอมูลงานฟารม การจําหนายและทําบัญชี

2501-2310

การเลี้ยงนกกระจอกเทศ

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับนกกระจอกเทศและกระบวนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเลี้ ย งนกกระจอกเทศอย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนกกระจอกเทศ หลักการและกระบวนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ
วางแผนการเลี้ยงนกกระจอกเทศตามตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารนกกระจอกเทศแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมนกกระจอกเทศตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายนกกระจอกเทศ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ ประเภทและ
พันธุนกกระจอกเทศ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ การจัดการเลี้ยงดูนกกระจอกเทศระยะตางๆ โรคและการปองกัน การบันทึก
ขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี

2501-2311

การเลี้ยงสุกรขุน

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสุกรขุนและกระบวนการเลี้ยงสุกรขุน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสุกรขุนอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุกรขุน หลักการและกระบวนการเลี้ยงสุกรขุน
วางแผนการเลี้ยงสุกรขุนตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงสุกรขุนตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสุกรขุนแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลสุกรขุนตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตสุกรขุนตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสุกรขุนตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสุกรขุน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสุกรขุน มาตรฐานฟารมสุกรขุน
ประเภทและพันธุสุกรขุน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรขุน โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ยงสุกรขุน การจัดการเลี้ยงดูสุกรขุนระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟาร ม
โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี
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2501-2312

การเลี้ยงสุกรพันธุ

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสุกรพันธุและกระบวนการเลี้ยงสุกรพันธุ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสุกรพันธุอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุกรพันธุ หลักการและกระบวนการเลี้ยงสุกรพันธุ
วางแผนการเลี้ยงสุกรพันธุตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงสุกรพันธุตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารสุกรพันธุแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
คัดเลือกและผสมพันธุสุกรตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลสุกรพันธุตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตสุกรพันธุตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมสุกรพันธุตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสุกรพันธุ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสุกรพันธุ มาตรฐานฟารมสุกรพันธุ
ประเภทและพันธุสุกร ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสุกรพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ยงสุกรพันธุ การจัดการเลี้ยงดูสุกรพันธุระยะตางๆ การคัดเลือกและผสมพันธุ การจัดการสุขาภิบาล
และของเสียในฟารม โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี
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2501-2313

การเลี้ยงโคเนื้อ

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโคเนื้อและกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงโคเนื้ออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโคเนื้อ หลักการและกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อ
วางแผนการเลี้ยงโคเนื้อตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารโคเนื้อแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมโคเนื้อตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายโคเนื้อ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงโคเนื้อ มาตรฐานฟารมโคเนื้อ
ประเภทและพันธุโคเนื้อ ปจจัย ที่เกี่ยวขอ งกับการเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือ นและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและ
การปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี

2501-2314

การเลี้ยงโคนม

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโคนมและกระบวนการเลี้ยงโคนม
2. สามารถวางแผน เตรี ยมการและดําเนินการเลี้ยงโคนมอยางมีร ะบบตามหลั กการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโคนม หลักการและกระบวนการเลี้ยงโคนม
2. วางแผน เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงโคนมตามความตองการของตลาดและ
สภาพพื้นที่
3. จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารโคนมแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการสุขาภิบาลโคนมตามหลักการและกระบวนการ
5. รีดนมและจัดการน้ํานมโคตามหลักการและกระบวนการ
6. บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมโคนมตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายโคนม

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงโคนม มาตรฐานฟารมโคนม
ประเภทและพั นธุ โคนม ปจจัย ที่เกี่ ยวขอ งกับ การเลี้ยงโคนม โรงเรือ นและอุ ปกรณ อาหารและการให อาหาร
การวางแผนการเลี้ยงโคนม การจัดการเลี้ยงดูโคนมระยะตางๆ การรีดนมและจัดการน้ํานม การจัดการสุขาภิบาล
และของเสียในฟารม โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจําหนายและทําบัญชี

2501-2315

การเลี้ยงกระบือ

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับกระบือและกระบวนการเลี้ยงกระบือ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกระบืออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบือ หลักการและกระบวนการเลี้ยงกระบือ
วางแผนการเลี้ยงกระบือตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงกระบือตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารกระบือแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลกระบือตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตกระบือตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมกระบือตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกระบือ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงกระบือ ประเภทและพันธุก ระบือ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การวางแผนการเลี้ยงกระบือ
การจัดการเลี้ยงดูกระบือระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม โรคและการปองกัน การบันทึก
ขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี

2501-2316

การเลี้ยงแพะและแกะ

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับแพะและแกะและกระบวนการเลี้ยงแพะและแกะ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงแพะและแกะอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแพะและแกะ หลักการและกระบวนการเลี้ยงแพะและแกะ
วางแผนการเลี้ยงแพะและแกะตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารแพะและแกะแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมแพะและแกะตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายแพะและแกะ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงแพะและแกะ มาตรฐานฟารม
แพะและแกะ ประเภทและพันธุแพะและแกะ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงแพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ
อาหารและการใหอาหาร การวางแผนการเลี้ยงแพะและแกะ การจัดการเลี้ยงดูแพะและแกะระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาล
และของเสียในฟารม โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิตการจําหนายและทําบัญชี
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2501-2317

การเลี้ยงกระตาย

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับกระตายและกระบวนการเลี้ยงกระตาย
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกระตายอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระตาย หลักการและกระบวนการเลี้ยงกระตาย
วางแผนการเลี้ยงกระตายตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมพันธุ โรงเรือนอุปกรณและอาหารสําหรับเลี้ยงกระตายตามหลักการและกระบวนการ
จัดการเลี้ยงดูและใหอาหารกระตายแตละระยะตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลกระตายตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตกระตายตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารมกระตายตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกระตาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงกระตาย มาตรฐานฟารมกระตาย
ประเภทและพันธุกระตาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงกระตาย โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร
การวางแผนการเลี้ยงกระตาย การจัดการเลี้ยงดูกระตายระยะตางๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟารม
โรคและการปองกัน การบันทึกขอมูลงานฟารม การจัดการผลผลิต การจําหนายและทําบัญชี

2501-2318

การผลิตพืชอาหารสัตว

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชอาหารสัตวและกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการผลิตพืชอาหารสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว หลักการและกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว
วางแผนการผลิตพืชอาหารสัตวตามความตองการและสภาพพื้นที่
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ปลูกพืชอาหารสัตวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
ปฏิบัติดูแลรักษาพืชอาหารสัตวตามหลักการ กระบวนการและคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ
เก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตหญาแหง หญาหมักตามหลักการและกระบวนการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชอาหารสัตว

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณการผลิตพืชอาหารสัตว ชนิดและพันธุข องพืช
อาหารสั ตว ป จจั ย ที่เ กี่ ย วข อ งกั บการผลิ ต พื ช อาหารสั ตว การวางแผนการผลิต การเตรี ยมพั น ธุ การปลู ก และ
การปฏิบัติดูแ ลรัก ษา การเก็ บเกี่ ยวและการจัดการหลัง การเก็บเกี่ย ว การเก็บรักษาและการนํ าไปใชประโยชน
การบันทึกขอมูล การจัดจําหนายและทําบัญชี

2501-2319

การชําแหละสัตว

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการชําแหละสัตว
2. ปฏิบัติงานชําแหละสัตวตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชําแหละสัตว มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน

เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการปฏิบัติงาน
1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละสัตวเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการชําแหละสัตวอยางมีระบบ ตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการความปลอดภัย ความสะอาด ถูกสุขลักษณะและการนําไปใชประโยชน
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน
และอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการชําแหละสัตว
วางแผนการชําแหละสัตวตามความตองการของตลาดและการนําไปใชประโยชน
เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและสัตวกอนการชําแหละตามหลักการและกระบวนการ
ชําแหละสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ตัดแตงซาก เก็บรักษาและบรรจุหีบหอเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการชําแหละสัตวและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสภาวการณการตลาด การคัดเลือกและการเตรียมสัตวกอนชําแหละ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ การชํ า แหละสั ตว การเก็ บ รั ก ษา คุ ณ ภาพซาก การตั ด แต ง ซาก การบรรจุ หีบ ห อ
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานชําแหละสัตว การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและทําบัญชี

2501-2370-99

โครงการ (ผลิต/บริการดานสัตวศาสตร)

0-4-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน
แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการพั ฒ นาอาชี พเกษตร มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานสัตวศาสตร การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิต
และหรือบริการทางดานสัตวศาสตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และทําบัญชี
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2501-53XX

ปฏิบัติงานสัตวศาสตร …

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2002 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตร
2. สามารถประยุ ก ตใชความรู แ ละทัก ษะในการปฏิ บัติงานผลิ ตและหรื อ บริ การทางด านสัตวศ าสตร
ในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานสัตวศาสตรในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานสัตวศาสตรระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติตนในงานอาชี พ การรั บคํ า สั่ ง การวางแผน การทํ า งาน การจั ดเตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานชางเกษตร

2501-2401
2501-2402
2501-2403
2501-2404
2501-2405
2501-2406
2501-2407
2501-2409
2501-2408
2501-2410
2501-2411
2501-2412
2501-2413
2501-2414
2501-2415
2501-2416
2501-2417
2501-2470-99
2501-54XX

งานฝกฝมือชางเกษตร
เขียนแบบเบื้องตน
เครือ่ งยนตเล็กเพือ่ การเกษตร
แทรกเตอรและเครือ่ งจักรกลเกษตร 2
งานเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร
ระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร
งานไฟฟาเพื่อการเกษตร
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
เครือ่ งตนกําลังและการถายทอดกําลัง
งานกอสรางเพื่อการเกษตร
การพัฒนาอุปกรณการเกษตร
เครือ่ งสูบน้ํา
การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
เครือ่ งจักรกลในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
เครือ่ งจักรกลเพื่อการเลีย้ งสัตว
เครือ่ งจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร
เครือ่ งจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
โครงการ (บริการทางดานชางเกษตร)
ปฏิบัติงานชางเกษตร …

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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2-3-3
2-3-3
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1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
0-4-2
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2501-2401

งานฝกฝมือชางเกษตร

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลเบื้องตน
2. สามารถปฏิบัติงานฝกฝมือชางเกษตรตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความพยายาม ขยัน อดทนมีความรับผิดชอบ
รอบคอบและความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ
งานลับคมตัด งานทําเกลียว และงานประกอบชิ้นงาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกล
3. เตรียมเครื่องมือและเครื่องกลกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัตงิ านวัดและตรวจสอบ รางแบบ ตัด ตะไบ เจาะ ลับคมตัดตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัตงิ านทําเกลียว งานประกอบชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
6. บํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลหลังการใชงานตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือและเครื่องกลในงานชางเกษตร การเลือก ใชบํารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องกลเบื้องตน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ
งานลับคมตัด งานทําเกลียวและงานประกอบชิ้นงาน

2501-2402

เขียนแบบเบื้องตน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ หลักการและวิธีการเขียนแบบเบื้องตน
2. สามารถเลือก ใชบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ และดําเนินการเขียนแบบเบื้องตนตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเ จตคติ ที่ดีตอ งานช างเกษตร และมีกิ จนิ สัย ในการทํ างานดวยความรับผิดชอบ ละเอี ยดรอบคอบ
ประณีต สะอาด มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและตรงตอเวลา
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบหลักการอานและเขียนแบบ
เบื้องตน
2. เตรียมเครื่องมือเขียนแบบกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. อานแบบตามหลักการ
4. เขียนแบบเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบหลังการใชงานตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการอานและเขียนแบบเบื้องตน มาตราสวน การกําหนดขนาด การเลือก ใช
และบํารุ งรักษาเครื่องมื อเขียนแบบ การเขียนเสน ตัวเลขและตั วอักษร ภาพฉายภาพตัด ภาพขยาย ภาพรูปทรง
เรขาคณิต และภาพสามมิติ

2501-2403

เครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการทํางานการเลือก การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. สามารถเลือก ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบประหยัดและรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือก การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
เตรียมเครื่องยนตเล็กกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
ใชเครื่องยนตเล็กในงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
แกไขขอขัดของเครื่องยนตเล็กเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก เพื่อการเกษตร
การเลือก ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร การตรวจสอบสภาพและแกไขขอขัดของเบื้องตน
ของเครื่องยนตเล็ก การถอดประกอบ ปรับแตงระบบตางๆ ของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
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2501-2404

แทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร 2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 และ 2501-2011 กอน)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก การใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อ
การเตรียมดินปลูกบํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว
2. สามารถเลือ ก ใชง านและบํ ารุ ง รัก ษาแทรกเตอร และเครื่อ งจัก รกลเกษตรเพื่ อ การเตรีย มดิ น ปลู ก
บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด และรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือก การใชงานและบํารุงรักษาแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตร
เพื่อการเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว
2. เตรียมแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรกอนใชปฏิบัติงานเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว
ตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชรถแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรในการปฏิบัติงานเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว
ตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษตรหลังใชงานเตรียมดิน ปลูก บํารุงรักษาและเก็บเกี่ยว
ตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ย วกับ ความสําคัญและหลั กการใชงานแทรกเตอรแ ละเครื่องจั กรกลในงานเกษตร
ความปลอดภัยในการใชแทรกเตอรและเครื่องจักรกลในงานเกษตร การตอพวงแทรกเตอรกับเครื่องจักรกลเกษตร
การใช แ ละบํา รุ ง รั ก ษาแทรกเตอร แ ละเครื่ อ งจั ก รกลเกษตรเพื่ อ การเตรี ยมดิ น ปลู ก บํ า รุ ง รั ก ษาและเก็ บเกี่ ย ว
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน
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2501-2405

งานเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร

2-3-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบือ้ งตนเกีย่ วกับงานเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องตนเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเ จตคติ ที่ดีตอ งานช างเกษตร และมีกิ จนิ สัย ในการทํ างานดวยความรับผิดชอบ ละเอี ยดรอบคอบ
ประหยัด ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร
เตรียมเครื่องเชื่อม อุปกรณและโลหะชนิดตางๆ กอนปฏิบัติงานตามหลักการและกระบวนการ
เชือ่ มชิ้นงานโดยเครื่องเชือ่ มไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ
เชือ่ มชิ้นงานโดยเครื่องเชือ่ มแกสตามหลักการและกระบวนการ
บํารุงรักษาเครื่องเชื่อมและอุปกรณหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของงานเชื่อม หลักการทํางานของเครื่องเชื่อมแกสและเครือ่ งเชือ่ มไฟฟา
คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ การเลือกใชโลหะชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในการใชเครื่องเชื่อม
การใชเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโลหะเพื่อการเกษตร งานพื้นฐานเกี่ยวกับโลหะ การปรับแตง
การใชเครื่องเชื่อมแบบตางๆ การตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายใน
การดําเนินงาน

2501-2406

ระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการพื้นฐานของระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานวางระบบน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน
อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานติดตั้งระบบน้ําเพื่อการเกษตร
เลือก เตรียมและใชอุปกรณติดตัง้ ระบบน้ําตามหลักการ
คํานวณพื้นที่ แรงดันและประเมินราคาการใหน้ําเพื่อการเกษตรเบื้องตน
วางระบบน้ําเพือ่ การเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตร การวางระบบน้ําแบบตางๆ
อุปกรณการติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ําแบบตางๆ การคํานวณพื้นที่และอุปกรณติดตั้งทั้งระบบ การคํานวณ
แรงดัน เครื่องตนกําลัง การติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาระบบน้ําเพื่อการเกษตร การแกไขปญหาและการประเมิน
ราคาเบื้องตน

2501-2407

งานไฟฟาเพื่อการเกษตร

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบือ้ งตนเกีย่ วกับงานไฟฟาเพื่อการเกษตร
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานติดตัง้ ระบบไฟฟาเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิ ดชอบ รอบคอบ ปลอดภั ย
ประหยัด ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานไฟฟาเพื่อการเกษตร
เลือก เตรียมเครื่องมือและอุปกรณไฟฟากอนใชงานตามหลักการ
ติดตั้งระบบไฟฟาเบือ้ งตนตามหลักการและกระบวนการ
คํานวณคากระแสไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ
ใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาเพือ่ การเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับหลัก การเบื้องตน ของงานไฟฟา เพื่ อการเกษตร ความปลอดภั ยในงานไฟฟ า
วงจรไฟฟาแบบตางๆ เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา การติดตั้งระบบไฟฟาเบื้องตน การคํานวณคากระแสไฟฟาและ
การใชไฟฟาอยางประหยัด การใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาเพื่อการเกษตร การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน
และคาใชจายในการดําเนินงาน
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2501-2409

งานสํารวจเพื่อการเกษตร

2-3-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานสํารวจเพื่อการเกษตร
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัตงิ านสํารวจ วัดระยะทาง คํานวณหาพื้นที่และวัดระดับตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน
อดทน มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสํารวจเพื่อการเกษตร
เลือก เตรียมเครื่องมือสํารวจกอนและหลังใชงานตามหลักการ
สํารวจพื้นที่ตามหลักการและกระบวนการ
คํานวณหาพื้นที่ ทําวงรอบและหาคาระดับตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการสํารวจเพื่อการเกษตร การเลือก ใชงานและบํารุงรักษา
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ใ นงานสํ า รวจเพื่ อ การเกษตร ขั้ น ตอนการสํ า รวจเบื้ อ งต น การวั ด ระยะแบบต า งๆ
การคํ า นวณหาพื้ น ที่ การทํ า วงรอบและการหาค า ระดั บพื้ น ที่ การบั น ทึ ก ข อ มู ล การปฏิ บัติง านและค า ใช จา ย
ในการดําเนินงาน

2501-2408

เครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง

2-3-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
2. ปฏิ บั ติก ารเบื้ อ งต น ในการติ ดตั้ ง ใช ง าน และบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งต น กํ า ลั ง และชุ ด ถ า ยทอดกํ า ลั ง
ตามหลักการและกระบวนการ
3. มี เ จตคติ ที่ดี ตอ งานอาชี พ ช า งเกษตร และมี กิ จนิ สั ย ในการทํ า งานด วยความรั บผิ ดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
2. เลือก เตรียมเครือ่ งตนกําลังและอุปกรณกอ นใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. คํานวณขนาดของเฟองและมูเลตามหลักการ
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4. ติดตั้งและใชงานเครือ่ งตนกําลังตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและระบบการถายทอดกําลังตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของเครื่องตนกําลัง เครื่องมือวัดและตรวจสอบ หนวยที่ใชวัดระบบไฟฟามอเตอร
อุปกรณควบคุมกําลังไฟฟา การสงกําลังวิธีตางๆ การกําหนดขนาดและการเลือกใชเครื่องตนกําลัง การคํานวณ
ขนาดของเฟองและมูเลการติดตั้งใชงานและบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง

2501-2410

งานกอสรางเพื่อการเกษตร

2-3-3

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบือ้ งตนของงานกอสรางเพื่อการเกษตร
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานกอสรางเพือ่ การเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิ ดชอบ รอบคอบ ปลอดภั ย
ประหยัด ขยัน อดทนและมีความริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติงานกอสรางเพื่อการเกษตร
เขียนและอานแบบสิง่ กอสรางเพือ่ การเกษตร
เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานกอสรางตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบัติงานกอสรางเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบัติงานซอมแซมและบํารุงรักษาสิ่งกอสรางเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการกอสรางเพื่อการเกษตร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานกอสราง เขียน
และอานแบบสิ่งกอสรางเพื่อการเกษตร งานวางผัง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานกออิฐ งานไม งานประปา งานสี
การซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษาสิ่ ง ก อ สร า งเพื่ อ การเกษตร การบั น ทึ ก ข อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านและค า ใช จ า ย
ในการดําเนินงาน
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2501-2411

การพัฒนาอุปกรณการเกษตร

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนของการพัฒนาอุปกรณการเกษตร
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยั ด
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาอุปกรณการเกษตร
2. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ปกรณ ง านสร า ง ทดสอบและซ อ มแซมอุ ปกรณ ก ารเกษตร
ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบัติงานงานสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและวัสดุที่ใชในการพัฒนาอุปกรณการเกษตร การออกแบบ การกําหนด
วัสดุและชิ้นสวนอุปกรณ การสราง ทดสอบและซอมแซมอุปกรณการเกษตร การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและ
คาใชจายในการดําเนินงาน

2501-2412

เครื่องสูบน้ํา

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
2. สามารถเลือก ติดตั้ง ใช บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน เลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเครือ่ งสูบน้ํา
เลือกใชเครือ่ งสูบน้ําและอุปกรณตามหลักการ
ติดตั้งเครือ่ งสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
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5. แกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ําเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของเครื่องสูบน้ํา ชนิดของเครื่องสูบน้ําในการเกษตร การเลือก
และกําหนดขนาดของเครื่องสูบน้ํา การถอดประกอบและพิจารณาชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ํา การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
การใช ง านและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งสู บน้ํ า ป ญ หาและการแก ไ ขข อ ขั ดข อ งของเครื่ อ งสู บน้ํ า การบั น ทึ ก ข อ มู ล
การปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

2501-2413

การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการประยุกตใชซอฟแวรคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ
2. สามารถเลือก ติดตั้งและใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานช างเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยั ด
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการประยุกตใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
เลือกและติดตั้งซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ
เขียนแบบโดยใชซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยตามหลักการและกระบวนการ
จัดการไฟลขอมูล พิมพและพลอตดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยเขีย นแบบ การประยุก ตใชซ อฟแวร
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบ อุปกรณประกอบการใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบและแสดงภาพ การจัดการไฟล
การพิมพและการพลอต

2501-2414

เครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน
อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ย วกับหลักการเบื้ องต นในการเลื อก เตรีย ม ใช และบํารุง รักษาเครื่ องจัก รกลในงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เตรียมเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ หลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก เตรียม ใช
และบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ เครื่องผสมและอัดเม็ดอาหาร เครื่องใหอาหารสัตวนา้ํ
และเครื่องจักรกลอื่นๆ ในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

2501-2415

เครื่องจักรกลเพื่อการเลี้ยงสัตว

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อการเลี้ยงสัตว
2. สามารถเลื อ ก เตรี ย ม ใช ง านและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลเพื่ อ การเลี้ ย งสั ตว ตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเ กีย่ วกับหลักการเบื้องตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อการเลีย้ งสัตว
เตรียมเครื่องจักรกลในงานเลีย้ งสัตวกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
ใชเครื่องจักรกลเพือ่ การเลี้ยงสัตวตามหลักการและกระบวนการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพือ่ การเลี้ยงสัตวหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลเพื่อการเลี้ยงสัตว การเลือก เตรียม ใชและ
บํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง เครื่องบดอาหาร เครื่องผสมอาหาร เครื่องพนสารเคมี เครื่องใหอาหารและน้าํ ในโรงเรือน
และเครื่องจักรกลเพื่อการเลี้ยงสัตวอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน
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2501-2416

เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการเบื้องตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน
อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
แปรรูปอาหาร
2. เตรียมเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร หลักการเลือก เตรียม
ใชและบํารุงรักษาเครื่องบรรจุกระปอง ตูอบความรอน หมอนึ่งความดัน ตูแชแข็ง และเครื่องจักรและอุปกรณ
แปรรูปอาหารอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

2501-2417

เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน
อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บหลั ก การเบื้ อ งต น ในการเลื อ ก เตรี ย ม ใช ง านและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกล
ในโรงงานแปรรูปอาหาร
2. เตรียมเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป ศัพทเทคนิคเบื้องต น
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป การเลือก เตรียม ใชและบํา รุงรัก ษา เครื่อ งจักรกลในโรงงานแปรรู ป
เครื่องตนกําลัง ระบบสงกําลัง และเครื่องจักรกลในการแปรรูปอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจาย
ในการดําเนินงาน

2501-2470-99

โครงการ (บริการทางดานชางเกษตร)

0-4-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน
แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒ นาอาชีพ ชางเกษตร มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการการ ดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือ
บริการทางดานชางเกษตร การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
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2501-54XX

ปฏิบัติงานชางเกษตร …

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2003 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตร
2. สามารถประยุ ก ตใช ความรู แ ละทั กษะในการปฏิ บัติงานผลิ ตและหรื อ บริ ก ารทางด า นช างเกษตร
ในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มี เ จตคติ ที่ดีตอ งานอาชี พช า งเกษตร และมี กิ จนิ สั ย ในการทํ า งานด วยความรั บผิ ดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานชางเกษตรในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานชางเกษตรระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติต นในงานอาชี พ การรั บคํ า สั่ ง การวางแผนการทํ า งาน การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหา การทํางานการบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

111

คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

2501-2501
2501-2502
2501-2503
2501-2504
2501-2505
2501-2506
2501-2507
2501-2508
2501-2509
2501-2510
2501-2511
2501-2512
2501-2570-99
2501-55XX

การจัดการผลผลิตเพือ่ การแปรรูป
สารเจือปนในอาหาร
ผลิตภัณฑพชื
ผลิตภัณฑธัญพืช
ผลิตภัณฑขาว
ผลิตภัณฑเห็ด
ผลิตภัณฑสมุนไพร
การผลิตไวน
ผลิตภัณฑสัตว
ผลิตภัณฑนม
ผลิตภัณฑสัตวนา้ํ
ผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิน่
โครงการ (ผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร)
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร …
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2501-2501

การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูปเบื้องตน
2. สามารถคัดเลือกและเตรียมผลผลิตกอนการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอุ ตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานด วยความรั บผิดชอบ ละเอีย ด
รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตเพือ่ การแปรรูป
คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน
เก็บรักษาผลผลิตทางพืชและสัตวเพือ่ การแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ
ปองกันการเสือ่ มเสียของผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมผลผลิตกอนการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ประเภทและชนิดของผลผลิต
ทางการเกษตร ปฏิ กิริ ย าทางชี วเคมี สรี รวิ ทยาและปฏิกิ ริ ยาอื่ น ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในระหว างการเก็บรั กษาผลผลิ ต
การปองกันการเสื่อมเสียของผลผลิต การจัดมาตรฐานของผลผลิตที่นํามาใชในการแปรรูป การคัดเลือกและการเตรียม
ผลผลิตกอนการแปรรูป

2501-2502

สารเจือปนในอาหาร

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชและตรวจสอบสารเจือปนในอาหารเบื้องตน
2. สามารถเลื อก ใชแ ละตรวจสอบสารเจือ ปนในอาหารตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึ งถึ ง
ปลอดภัยของผูบริโภค
3. มีเจตคติที่ดตี องานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ซือ่ สัตย
และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชและตรวจสอบสารเจือปนในอาหาร
วิเคราะหประเภทและชนิดของสารเจือปนในอาหารเบื้องตน
ตรวจสอบคุณสมบัติของสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกระบวนการ
เลือกใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและชนิดของอาหาร
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประโยชนและโทษของสารเจือปนในอาหาร ประเภทและชนิด
ของสารเจือปนในอาหาร คุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหาร การตรวจสอบคุณสมบัติของสารเจือปน
ในอาหาร และมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวของ

2501-2503

ผลิตภัณฑพืช

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตผลิตภัณฑพืชเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพืช
วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภั ณฑพืช ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือ กใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํา นึงถึ ง
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ประเภทและชนิ ด ของพื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ สภาวะการตลาด
ของผลิตภัณฑพืช การวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุป กรณ การแปรรูปและ
ควบคุ มคุณภาพโดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินคุณ ภาพผลิตภั ณฑ การบรรจุ ภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนายและทําบัญชี การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑพืช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

114

2501-2504

ผลิตภัณฑธัญพืช

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑธัญพืชเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากธัญพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑธัญพืช
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑธัญพืช

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับ ความสําคั ญ ประเภทและชนิดของธัญ พืชและผลิ ตภัณฑ สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑธัญพืช การวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปและ
ควบคุ มคุณภาพโดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินคุณ ภาพผลิตภั ณฑ การบรรจุ ภัณ ฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนายและทําบัญชี การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑธัญพืช

2501-2505

ผลิตภัณฑขาว

(ตองเรียนรายวิชา2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากขาวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาว
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑขาวตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑขาวตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ ขาวตามหลั กการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและคํานึงถึ ง
การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขาว

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ประเภทและชนิ ดของข า วและผลิ ตภั ณ ฑ สภาวะการตลาด
ผลิตภั ณฑขา ว การวางแผนการผลิต การคั ดเลือ กและเตรีย มวัตถุ ดิบ เครื่อ งมือและอุปกรณ การแปรรู ปและ
ควบคุ มคุณภาพโดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินคุณ ภาพผลิตภั ณฑ การบรรจุ ภัณ ฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนายและทําบัญชี การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑขาว

2501-2506

ผลิตภัณฑเห็ด

(ตองเรียนรายวิชา2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเห็ดเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากเห็ดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเห็ด
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑเห็ดตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเห็ดตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภั ณฑเห็ ดตามหลัก การและกระบวนการโดยเลือ กใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํา นึงถึ ง
การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเห็ด
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ประเภทและชนิ ดของเห็ ดและผลิ ตภั ณ ฑ สภาวะการตลาด
ผลิตภั ณฑเห็ ด การวางแผนการผลิต การคั ดเลือ กและเตรีย มวัตถุ ดิบ เครื่อ งมือและอุปกรณ การแปรรู ปและ
ควบคุ มคุณภาพโดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินคุณ ภาพผลิตภั ณฑ การบรรจุ ภัณ ฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนายและทําบัญชี การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑเห็ด

2501-2507

ผลิตภัณฑสมุนไพร

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปผลิตผลจากสมุนไพรเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อยางเปนระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑสมุนไพร การวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปและ
ควบคุ มคุณภาพโดยใช เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประเมินคุณ ภาพผลิตภั ณฑ การบรรจุ ภัณ ฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนายและทําบัญชี การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
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2501-2508

การผลิตไวน

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไวนเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิ บัติงานแปรรูปผลิ ตผลจากพื ชเปน ไวนตาง ๆ อยา งเปน ระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตไวน
วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตไวนตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไวนตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตไวนตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายไวน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของไวน สภาวะการตลาดของไวน การวางแผน
การผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปและควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี
ที่ เ หมาะสม การประเมิ น คุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ การบรรจุ ภั ณ ฑ การเก็ บ รั ก ษา การจั ดจํ า หน า ยและทํ า บั ญ ชี
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตไวน

2501-2509

ผลิตภัณฑสัตว

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปสัตว และผลิตผลจากสั ตวเ ปนผลิตภั ณฑตาง ๆ
อย า งเป น ระบบตามหลั ก การและกระบวนการ โดยเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสมและคํ า นึ ง ถึ ง
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตว
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตว

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑสัตว การวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ สารเคมีและเครื่องเทศ
การแปรรูปและควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย
และทําบัญชี การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตว

2501-2510

ผลิตภัณฑนม

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนมเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและปฏิ บัติง านแปรรู ปน้ํ า นมเป น ผลิ ตภั ณ ฑ ตา ง ๆ อย า งเป น ระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนม
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการ
เตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภั ณฑนมตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือ กใช เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํา นึงถึ ง
การอนุรักษทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขาย และรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของน้ํานมและผลิตภัณฑนม องคประกอบของน้าํ นม
สภาวะการตลาดผลิตภัณฑนม การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การวางแผนการผลิต เครื่องมือและ
อุปกรณ การแปรรูปน้ํานมและควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจํ าหน ายและทําบั ญชี การสุขาภิบาลและสิ่ งแวดล อมในงานผลิตผลิตภั ณฑน ม พระราชบั ญญัติเกี่ย วกั บ
ผลิตภัณฑนม

2501-2511

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูป สัตว และผลิตผลจากสั ตวเ ปนผลิตภั ณฑตาง ๆ
อย า งเป น ระบบตามหลั ก การและกระบวนการ โดยเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสมและคํ า นึ ง ถึ ง
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
วางแผน จัดตรียมเครื่องมือและวัสดอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการ
คัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ สภาวะการตลาด
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา การวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปและ
ควบคุมคุณ ภาพ การประเมิน คุณภาพผลิ ตภั ณฑ การบรรจุภัณ ฑ การเก็ บรั กษา การจัดจํา หน ายและทํา บัญ ชี
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
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2501-2512

ผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
พลังงานและสภาพแวดลอม
3. สืบทอด สรางสรรคงาน และพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
4. มีเจตคติที่ดีตอการสืบทอด สรางสรรคและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น และ
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน
และอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นตามหลักการ
3. คัดเลื อกและเตรีย มวั ตถุ ดิบในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ พื้น บ านและภู มิปญ ญาทอ งถิ่ นตามหลัก การและ
กระบวนการ
4. ผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ พื้นบ า นและภู มิปญ ญาท อ งถิ่น ตามหลั ก การกระบวนการ โดยเลื อกใช เ ทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร พลังงานและสภาพแวดลอม
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ ประเมินคุณภาพและเก็บรักษา
6. คํานวณตนทุน ราคาขายและรายรับ-รายจายในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญา
ทองถิ่น

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
สภาวะการตลาดผลิตภัณฑพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นการวางแผนการผลิต การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ
เครื่อ งมือ และอุปกรณ การแปรรูปและการควบคุมคุ ณภาพ การประเมิน คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ การบรรจุภัณ ฑ
การเก็บรักษา การจําหนายผลิตภัณฑและทําบัญชี
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2501-2570-99

โครงการ(ผลิต/บริการดานอุตสาหกรรมเกษตร)
(วิชาบังคับกอน : 2501-2004 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการพั ฒ นาอาชี พเกษตร มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรื อ บริ ก ารทางด า นอุ ตสาหกรรมเกษตร การดํ าเนิ น การผลิ ต และหรื อ บริ การและปรั บปรุ ง แก ไ ขป ญ หา
การจัดการหลั งการผลิ ตและหรื อ บริ ก ารทางด า นอุ ตสาหกรรมเกษตร การคิ ดคํ า นวณต นทุ น การผลิต /บริ ก าร
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

2501-55XX

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเกษตร …

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2004 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เข า ใจหลั ก การปฏิ บั ติ ต นและปฏิ บั ติ ง านในการประกอบอาชี พ ผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า น
อุตสาหกรรมเกษตร
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
ในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตรในสถานประกอบการ
2. ปฏิ บัติง านผลิ ตและหรื อ บริ ก ารทางด านอุ ตสาหกรรมเกษตรที่ไ ด รับมอบหมายตามหลัก การและ
กระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติต นในงานอาชี พ การรั บคํ า สั่ ง การวางแผน การทํ า งาน การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานผลิตสัตวน้ํา

2501-2601
2501-2602
2601-2603
2601-2604
2501-2605
2501-2606
2501-2607
2501-2608
2501-2511
2601-1001
2601-1003
2601-2670-99
2501-56XX

การเพาะพันธุปลา
การเลี้ยงปลา
การเพาะพันธุกุง
การเลี้ยงกุง
การเลี้ยงสัตวนา้ํ ชายฝง
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเศรษฐกิจ
การเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
การขยายพันธุไ มน้ํา
ผลิตภัณฑสัตวนา้ํ
ชีววิทยาของปลา
การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
โครงการ (ผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา)
ปฏิบัติงานผลิตสัตวนา้ํ …

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1-6-3
1-6-3
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2501-2601

การเพาะพันธุปลา

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลาเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลา
วางแผนการเพาะพันธุปลาตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
เพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
อนุบาลลูก ปลาตามหลัก การและกระบวนการให อาหารลู กปลาวั ยอ อน ตรวจสอบคุ ณภาพน้ํา และ
การปองกันโรคพยาธิและศัตรู
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการรวบรวม บรรจุ ขนสงและจําหนาย
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลาตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเพาะพันธุปลา การเตรียมสถานที่
การเตรียมวัสดุอุปกรณและน้ํา การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา การใหอาหารลูกปลาวัยออน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า การป อ งกั น รั ก ษาโรคพยาธิ แ ละศั ตรู การรวบรวมลู ก ปลา การบรรจุ แ ละขนส ง
การคํานวณตนทุนการผลิตการบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

501-2602

การเลี้ยงปลา

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลาเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเลี้ ย งปลาอย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลา
วางแผนการเลี้ยงปลาตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกปลอยพันธุ ปลา ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ําและ
ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานที่ วัสดุ
อุปกรณและน้ํา การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค
พยาธิและศัตรู การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนาย
และการทําบัญชีเบื้องตน

2501-2603

การเพาะพันธุกุง

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุงเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุงอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุง
วางแผนการเพาะพันธุกุงตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา และพอ-แมพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ
เพาะพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ
อนุ บาลลู ก กุ ง ตามหลั ก การและกระบวนการให อ าหารลู ก กุ ง วั ย อ อ น ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า และ
การปองกันรักษาโรค
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการรวบรวม บรรจุ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุกุงตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเพาะพันธุกุง การเตรียมสถานที่ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้ํ า
การเตรี ยมพ อ-แม พันธุ การเพาะพั นธุแ ละอนุบาลลูก กุง การใหอ าหารลูก กุงวั ยออ น การตรวจสอบคุณภาพน้ํ า
การป อ งกั น รั ก ษาโรค การรวบรวมลู ก กุ ง การบรรจุ แ ละขนส ง การคํ า นวณต น ทุ น การผลิ ตการบั น ทึ ก ข อ มู ล
การปฏิบัติงาน และการทําบัญชีเบื้องตน

2501-2604

การเลี้ยงกุง

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุงเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเลี้ ย งกุ ง อย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุง
วางแผนการเลี้ยงกุงตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงกุงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุกุง ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ
ปองกันรักษาโรค
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ ย วกั บ ความสํ าคั ญ การตลาดและสภาวการณ ของการเลี้ย งกุง การเตรี ยมสถานที่
การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ปกรณ แ ละน้ํ า การคั ดเลื อ กและการปล อ ยพั น ธุ กุ ง การให อ าหาร การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า
การปอ งกัน รั ก ษาโรค การจั บและลํ า เลี ย งขนส ง การคํ า นวณตน ทุ น การผลิ ต การบัน ทึ กข อ มูล การปฏิ บัติง าน
การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน
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2501-2605

การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ชายฝ ง อย า งมี ร ะบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
วางแผนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหารตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และปองกันรักษาโรค
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําชายฝง

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเตรียม
สถานที่ วัสดุอุปกรณและน้ํา การปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค
การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชี
เบื้องตน

2501-2606

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น
วางแผนการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุตามหลักการและกระบวนการ
เพาะพันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการ
อนุบาลลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหาร
ตรวจสอบคุณภาพน้ําและปองกันรักษาโรค
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับลําเลียงขนสงและจําหนาย
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การตลาดและสภาวการณของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น
การเตรี ย มสถานที่ วัส ดุ อุ ปกรณ แ ละน้ํ า การเตรี ย มพอ -แม พันธุ การเพาะพั น ธุ แ ละอนุ บาล การคั ดเลือ กและ
การปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง
การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2501-2607

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005ก อน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ยมการและดํ า เนิ นการเพาะเลี้ ยงปลาสวยงามอย า งมี ระบบตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
วางแผนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
หลักการและกระบวนการเตรียมสถานที่เตรียมวัสดุอุปกรณ และเตรียมพอ-แมพันธุ
วางแผนการเตรียมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวน การเตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุ
อุปกรณ และเตรียมพอ-แมพันธุ
5. เพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และปองกันรักษาโรค
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6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับและลําเลียงขนสง
7. คํานวณตนทุนการผลิต บันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และทําบัญชีรายรับ-รายจายตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียม
พอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและ
ลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และการทําบัญชีเบื้องตน

2501-2608

การขยายพันธุไมน้ํา

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุและปลูกไมน้ํา
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการขยายพันธุและปลูกไมน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพขยายพันธุไมน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบ
ขยันและอดทน

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

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขยายพันธุไมน้ํา
วางแผนการขยายพันธุไมน้ําตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณและพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ
ขยายพันธุ/ปลูกไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ
ดูแลรักษาพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เพิ่มมูลคา/นําพรรณไมน้ําไปใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการขยายพันธุและจําหนายพรรณไมน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ย วกั บ ความสํ า คัญ การตลาดและสภาวการณของพรรณไม การขยายพั น ธุไ ม น้ํ า
เศรษฐกิจ การปลูกและการดูแลรักษา การบรรจุและการลําเลียง การจัดตูพรรณไมน้ํา การคํานวณตนทุนการผลิต
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน
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2601-1001

ชีววิทยาของปลา

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เข า ใจชี วประวั ติ ลั ก ษณะภายนอก ระบบต า งๆ ของร า งกายปลาและความสั ม พั น ธ ของปลากั บ
สภาพแวดลอม
2. สามารถจําแนกชนิดปลาและระบบตาง ๆ ตามหลักชีววิทยาเพื่อเปนพื้นฐานในอาชีพทางดานการประมง
3. มี เ จตคติ ที่ดีต อ งานอาชี พ ผลิ ตสั ตว น้ํ า และมี กิ จนิ สั ย ในการทํ า งานด วยความรั บผิ ดชอบ ละเอี ย ด
รอบคอบและสนใจใฝรู

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ชี ว ประวั ติ ลั ก ษณะภายนอก ระบบต า งๆ ของร า งกายปลาและ
ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา
3. นําความรูเกี่ยวกับชีววิทยาของปลาไปประยุกตใชเปนพื้นฐานในอาชีพทางดานการประมง

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกับ รู ปร างของปลา อวัย วะภายนอก ระบบอวัย วะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม การจําแนกชนิดของปลา และปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

2601-1003

การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา

1-3-2

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตสัตวนา้ํ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
3. มีเ จตคติ ที่ดีตอ งานอาชี พผลิตสัตวน้ํ า และมี กิจนิสั ยในการทํา งานด วยความรอบคอบ ขยัน อดทน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
วางแผน เตรียมการจัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
รักษาคุณภาพสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการใชความความเย็นและสารเคมี
จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการกอนการจําหนายสดและการแปรรูป
ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสื่อมเสีย
ของผลผลิตสัตวน้ํา การรักษาคุณภาพสัตวน้ําโดยใชความเย็นและสารเคมี การดูแลสัตวน้ําเพื่อการจําหนายสดและ
การแปรรูป การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การจัดเก็บผลผลิตสัตวน้ําและการขนสงสัตวน้ํา

2501-2570-99

โครงการ(ผลิต/บริการดานผลิตสัตวน้ํา)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิ บัติก ารผลิ ตและหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ตสั ตว น้ํ า อย า งมี ร ะบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการพั ฒ นาอาชี พเกษตร มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ํา การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการ
หลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี

2501-56XX

ปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ํา …

(ตองเรียนรายวิชา 2501-2005 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานการผลิต
สัตวน้ํา
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ํา
ในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานการผลิตสัตวน้ําในสถานประกอบการ
2. ปฏิ บั ติ ง านผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต สั ต ว น้ํ า ที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามหลั ก การและ
กระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตสัตวน้ําระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติ ตนในงานอาชี พ การรั บ คํ า สั่ ง การวางแผนการทํ า งาน การจั ดเตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2501-8001
2501-8002
2501-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2501-8001

ฝกงาน

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

2501-8002

ฝกงาน 1

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

2501-8003

ฝกงาน 2

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านใหม ห รื อ งานที่ ต อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 2501-8002ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2501-8501
2501-8502
2501-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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*-*-2
*-*-2
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2501-8501

โครงการ

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือ สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

2501-8502

โครงการ 1

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

2501-8503

โครงการ 2

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ย วกับ การวางแผนจัดทํา หรือพั ฒนางานโครงการการดํา เนินงาน การแกไ ขปญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลั กษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผู เ รีย นสามารถจั ดทํา โครงการสร างและหรื อ พัฒ นางานที่ตอ เนื่อ งจากรายวิ ช า 2501-8502 หรือ เป น
โครงการใหม)
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คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

142

2000-20XX

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ...

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ
มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มีเจตคติแ ละกิจนิสัย ในการทํา งานดวยความรับผิ ดชอบตอตนเอง ผูอื่ นและสังคม มีวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณกฏและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณกฏระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น

2000-20XX

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคก ารวิ ชาชี พตามหลั กการ กระบวนการ ลัก ษณะและวัตถุ ประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา
ผู ต ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
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