หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพืชศาสตร การบริหารจัดการ
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานพืชศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานพืชศาสตร
ตามหลักการและ
กระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานพืชศาสตร ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิต
และบริการทางดานพืชศาสตร
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานพืชศาสตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สาขางานพืชไร
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานพืชไร
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานพืชไรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานพืชไรตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดานพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานพืชไร โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานพืชสวน
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานพืชสวน
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานพืชสวนเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานพืชสวน
ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดานพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานพืชสวน
โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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สาขางานเทคโนโลยีกลวยไม
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีกลวยไม
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีกลวยไมเชิงธุรกิจตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยี
กลวยไมตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดานกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีกลวยไมโดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟ
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟ
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการดานการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผล พัฒนาและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการดานการจัดการดูแล
รักษาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการในการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟ โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
( 15
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 25
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15
2.4 โครงการ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

59

หนวยกิต

6

หนวยกิต

86

หนวยกิต

หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500–0001
3500-0003
3500–0004

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
ชางเกษตรเบื้องตน
การจัดการธุรกิจเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (4)
2 (3)
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-11__
รายวิชาในกลุม ภาษาไทย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

(2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-13__
รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
3000-16__
รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)
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1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1220
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
1 (2)
3000-1221
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 (2)
3000-1222
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
1 (2)
3000-1223
การเขียนตามรูปแบบ
1 (2)
3000-1224
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1 (2)
3000-1225
ภาษาอังกฤษโครงงาน
1 (2)
3000-1226
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1 (2)
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1 (2)
3000-1227
3000-1235
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1 (2)
3000-1238
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1 (2)
3000-1240
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1 (2)
3000-12__
...............
1 (2)
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000-1420
3000-1421

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)

(2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1523
คณิตศาสตร 4
3 (3)
3 (3)
3000-15__
คณิตศาสตร …
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2. หมวดวิชาชีพ

ไมนอยกวา 58 หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0101
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 (3)
3000-0102
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
3 (3)
2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0201
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 (4)
3000-0202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (4)
3000-0203
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3 (4)
3000-0204
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3 (4)
3000-0205
คอมพิวเตอรกราฟกส
3 (4)
3000-0206
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
3 (4)
2.1.3 กลุมพื้นฐานงานอาชีพ (9 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0101
วิทยาศาสตรเกษตร
3500-0102
หลักพันธุศาสตร
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0105
พฤกษศาสตร
3502-2001
สรีรวิทยาของพืช
3502-2002
การปรับปรุงพันธุพืช
3502-2003
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3502-2004
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
3505-2112
เกษตรชลประทาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

สาขาวิชาพืชศาสตร
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รหัสวิชา
3506-1002
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจเกษตร
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานพืชไร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-2101
ธัญพืช
3502-2102
พืชไรเฉพาะ 1
3502-2103
พืชไรเฉพาะ 2
3502-2104
ศัตรูพืชไรและการปองกันกําจัด
3502-2105
ระบบการปลูกพืช
3502-2106
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3502-2107
การจัดการดินและน้ํา
3502-2108
การประกวดและตัดสินพืชไร
3502-2109 ถึง 3502-2199 รายวิชาเกี่ยวกับพืชไรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3505-2113
เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร
3506-2007
การตลาดเกษตร
3510-2004
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร
3502-4001
ปฏิบัติการพืชศาสตร 1
3502-4002
ปฏิบัติการพืชศาสตร 2
3502-4003
ปฏิบัติการพืชศาสตร 3
3502-4004
ปฏิบัติการพืชศาสตร 4
3502-40…
ปฏิบัติการพืชศาสตร …
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
* (*)
3
3
3
3
3
*
*
*
*
*

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
ปวส. 2546
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2.3.2 สาขางานพืชสวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-2201
การขยายพันธุพืช
3502-2202
การจัดการสถานเพาะชํา
3502-2203
ไมตัดดอกเพื่อการคา
3502-2204
กลวยไม
3502-2205
ไมกระถางเพือ่ การคา
3502-2206
ไมประดับเพื่อการคา
3502-2207
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
3502-2208
พืชผักเพื่อการคา
3502-2209
การจัดการสวนผลไม
3502-2210
ไมผลเศรษฐกิจ
3502-2211
เห็ดเพื่อการคา
3502-2212
ศัตรูพืชสวนและการปองกันกําจัด
3502-2213
การปลูกพืชโดยไมใชดินเพือ่ การคา
3502-2214
การประกวดและตัดสินพืชสวน
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3502-2216 ถึง 3502-2299 รายวิชาเกี่ยวกับพืชสวนรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3502-2107
การจัดการดินและน้ํา
3506-2007
การตลาดเกษตร
3510-2003
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน
3502-4001
ปฏิบัติการพืชศาสตร 1
3502-4002
ปฏิบัติการพืชศาสตร 2
3502-4003
ปฏิบัติการพืชศาสตร 3
3502-4004
ปฏิบัติการพืชศาสตร 4
3502-40…
ปฏิบตั ิการพืชศาสตร …

สาขาวิชาพืชศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
* (*)
3
3
3
3
*
*
*
*
*

(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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2.3.3 สาขางานเทคโนโลยีกลวยไม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-2301
หลักการปลูกเลี้ยงกลวยไม
3502-2302
การผลิตกลวยไมเพื่อการคา
3502-2303
การเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม
3502-2304
วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วกลวยไม
3502-2305
การพัฒนาสายพันธุกลวยไม
3502-2306
ธุรกิจการคากลวยไม
3502-2307
การประกอบธุรกิจกลวยไม
3502-2308
การจัดการฟารมกลวยไม
3502-2309
การประกวดและตัดสินกลวยไม
3502-2310
การจัดสวนและตกแตงบริเวณ
3502-2311
การจัดดอกไม
3502-2312 ถึง 3502-2399 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีกลวยไมรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3505-2113
เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร
3506-2007
การตลาดเกษตร
3510-2004
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร
3502-4001
ปฏิบัติการพืชศาสตร 1
3502-4002
ปฏิบัติการพืชศาสตร 2
3502-4003
ปฏิบัติการพืชศาสตร 3
3502-4004
ปฏิบัติการพืชศาสตร 4
3502-40…
ปฏิบัติการพืชศาสตร …

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
3 (4)
3 (4)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
1 (2)
3 (4)
2 (3)
* (*)
3
3
3
3
3
*
*
*
*
*

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ปวส. 2546
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2.3.4 สาขางานการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟ
ใหเรียนรายวิชา 3501-2401, 3502-2402 รวม 6 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอืน่ อีก รวมไม
นอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-2401
หลักการสรางสนามกอลฟเบื้องตน
3502-2402
หญาสนามกอลฟและการดูแลรักษา
3502-2403
การจัดการดินและน้ําในสนามกอลฟ
3502-2404
ศัตรูหญาสนามกอลฟและการปองกันกําจัด
3502-2405
พืชสวนประดับในสนามกอลฟ
3502-2406
ภูมิทัศนและภูมิสถาปตยในสนามกอลฟ
3502-2407
การจัดการสิ่งแวดลอมในสนามกอลฟ
3502-2408
การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
3502-2409
การฝกงาน
3505-2120
เครื่องจักรกลหญาสนามกอลฟ
3505-2121
การใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟ
3502-2410 ถึง 3502-2499 รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟ
รายวิชาอื่นๆ ตามความตองการของทองถิ่น
3502-4001
ปฏิบัติการพืชศาสตร 1
3502-4002
ปฏิบัติการพืชศาสตร 2
3502-4003
ปฏิบัติการพืชศาสตร 3
3502-4004
ปฏิบัติการพืชศาสตร 4
3502-40…
ปฏิบัติการพืชศาสตร …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
2 (3)
4 (*)
3 (4)
3 (4)
* (*)
*
*
*
*
*

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-6001
โครงการ
3502-6002
ปญหาพิเศษ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
ใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
3000-2001
3000-2002
3000-2003

ชื่อวิชา
กิจกรรม …
กิจกรรม …
กิจกรรม …

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หนวยกิต (ชั่วโมง)
- (2)
- (2)
- (2)

ปวส. 2546
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3500-0001

หลักพืชกรรม
(Principles of Plant Science)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหเจตคติที่ดีตองานพืชกรรม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. ปฏิบัติงานปลูกพืชขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. เลือก/ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถิ่นความสําคัญของพืชในดาน
ตางๆ การจําแนกพืช การเปรียบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติ
ดูแลรักษา
3500-0003

ชางเกษตรเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตรเพื่อสนับสนุนงานผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟา งานเชื่อมแกส งานทอสงน้ํา งานคอนกรีต งานใชและ
บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาพืชศาสตร
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. เชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกสตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. วางผังงานกอสรางและงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
6. ติดตั้งวงจรไฟฟาอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกส
การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร การวางผัง การหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร การ
เดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย
3500-0004

การจัดการธุรกิจเบื้องตน
(Basic Business Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสาร
ธุรกิจ การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม
2. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีเบื้องตน วางแผนการตลาด
การขาย และการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการธุรกิจในงานอาชีพของตน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ
2. บันทึกบัญชีเบื้องตน
3. วางแผนการตลาดและแผนการขาย
4. วางแผนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการ
จัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
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ปวส. 2546

~ 15 ~
3500-0101

วิทยาศาสตรเกษตร
(Basic Science for Agriculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตร
2. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทสารเคมีพื้นฐาน เตรียมสารละลายที่ใชในงานเกษตร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารโปรตีน คารโบไฮเดรทและไขมัน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ-รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตรและการใชสารเคมีพื้นฐานในงานเกษตร
2. เตรียมสารละลายที่ใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรท และไขมัน
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคมีภัณฑทางการเกษตรตามคุณลักษณะ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรเกษตร
เคมีพื้นฐาน
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สูตรและสมการทางเคมี พันธะเคมี ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี สารละลายกรด เบส
เกลือ สารประกอบไฮโดรคารบอน โครงสราง ประเภท คุณสมบัติ และเมตาโบลิซึมของโปรตีน
คารโบไฮเดรท และไขมัน เอนไซมและการจัดประเภทของเอนไซม ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบจากการ
ใชเคมีภัณฑในการเกษตร
3500-0102

หลักพันธุศาสตร
(Principles of Genetics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานความสามารถในการดํารงพันธุของสิ่งที่มีชีวิต การเกิดและการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักพันธุศาสตร และมีกิจนิสัยใฝรู มีความคิดสรางสรรค รอบคอบและ
ขยัน

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 16 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ
2. ทํานายลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เซลและการแบงเซล การสรางเซลสืบพันธุ คําศัพทที่ใชทาง พันธุศาสตร
กฎของเมนเดล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตางๆ ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ทฤษฎี
โครโมโซม ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน การกลายพันธุ และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกตเบื้องตน
3500-0105

พฤกษศาสตร
(Botany)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจําแนกพืช องคประกอบของระบบและอวัยวะพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สังเคราะหลักษณะพฤกษศาสตรของพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานพฤกศาสตรอยางเปนระบบ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพฤกศาสตร
2. จําแนกชนิดและประเภทของพืชตามหลักพฤกษศาสตร
3. วางแผนการปลูกพืชตามหลักพฤกษศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของวิชาพฤกษศาสตร หลักการจําแนกพืชทางพฤกษศาสตร
การจําแนกพืชทางพฤกษศาสตร องคประกอบของระบบตาง ๆ ของพืช และองคประกอบของอวัยวะพืช
3500-0106

สถิติและการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Designs)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย
สรุปและเขียนรายงานการทดลอง
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการคนควาทดลองเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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~ 17 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ
3. ดําเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและพื้นฐานทางสถิติ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ หลักในการ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุมตลอด แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร การดําเนินการทดลอง การเก็บและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย การสรุปผลการทดลอง และการเขียนรายงานผลการทดลอง
3502-2001

สรีรวิทยาของพืช
(Plant Physiology)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการเหลานั้น
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อการเพิม่ และปรับปรุง
ผลผลิตพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาและนําความรูทางสรีรวิทยาไปประยุกตใชใน
การผลิตพืช
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการและปจจัยตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืช
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการทางสรีรวิทยากับการเจริญเติบโต และการใหผลผลิต
ของพืชตามหลักการ
3. ประยุกตใชความรูทางสรีรวิทยาในการเพิ่มและปรับปรุงผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของกระบวนการทางสรีรวิทยาตอการผลิตพืช การเจริญเติบโต
และปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะหแสง การหายใจ การคายน้ํา การ
ลําเลียง การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผลและการสุกแกของพืช การใชความรูทางสรีรวิทยาในการผลิต
และปรับปรุงผลผลิตพืช

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
3502-2002

การปรับปรุงพันธุพืช
(Plant Breeding)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0102 หลักพันธุศาสตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุพืชและคัดเลือกพันธุพืชวิธีตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถคัดเลือกพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช และใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุพืช
แบบตาง ๆ ในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาและนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตพืช
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุพืช
2. คัดเลือกพืชตามลักษณะของพืชมีดอก พืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม
3. คัดเลือกพืชเพื่อปรับปรุงพันธุตามวัตถุประสงค
4. เลือกวิธีการปรับปรุงพันธุพืชที่เหมาะสมกับธรรมชาติของพืชและจุดประสงคของการปรับปรุง
พันธุ
5. ปรับปรุงพันธุพืชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุพืช คําศัพทที่ใชในทางปรับปรุงพันธุพืช
หลักการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน ลักษณะของพืชมีดอก พืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม การถายทอดลักษณะ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอการแสดงออกของพืช การคัดเลือกพืช การปรับปรุงพันธุพืชแบบตางๆ การ
ปรับปรุงพืชที่ผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม การปรับปรุงพันธุพืชเพื่อสรางพันธุลูกผสม การ
ปรับปรุงพันธุพืชเพื่อใหมีความตานทานตอโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุพืชตางสายพันธุ การปรับปรุง
พันธุพืชโดยวิธพี ันธุ-วิศวกรรม การใชไซโตยีเนติก (Cytogenetic) เบื้องตน และอื่น ๆ
3502-2003

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
(Soil and Soil Fertility)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และหลักในการปรับปรุงดิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรดวยความรับผิดชอบ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
2. ประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน
3. ใช/ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
4. วิเคราะห วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ สถานการณความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบัน
การกําเนิดดิน ปจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินที่มีผล
ตอความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
หลักการจัดการดิน การปรับปรุงแกไขดินที่มีปญหาความอุดมสมบูรณของดิน การประยุกตใชเทคโนโลยีและ
ขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3502-2004

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
(Pesticides)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยปลอดภัยตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ซื่อสัตย ปลอดภัยและมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. วิเคราะหองคประกอบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจากฉลาก เพื่อจําแนกประเภทและจัดลําดับ
ความเปนพิษ
3. คํานวณปริมาณสารในการใชปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักการ
4. ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ความสําคัญของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช การจําแนกประเภท ความเปนพิษและระดับความเปนพิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ฉลากและ
รูปแบบ (Formulation)คุณสมบัติของสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืชและวัชพืช หลักและวิธกี ารใช
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การคํานวณปริมาณสารและการใชอยางถูกตองเหมาะสม ผลตกคางของ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในผลผลิตเกษตรและสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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สาขางานพืชไร
3502-2101

ธัญพืช
(Cereal Crops)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของธัญพืช หลักและกระบวนการผลิตธัญพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตธัญพืช
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการผลิตธัญพืช และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและกระบวนการวางแผนและผลิตธัญพืชตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
2. เตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ และพันธุในการผลิตธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตธัญพืชตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4. จัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการเพิ่มมูลคาผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญทางเศรษฐกิจของธัญพืช การวิเคราะหและ
วางแผนการตลาด การผลิตและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการผลิต ลักษณะพฤกษศาสตร พันธุ และการ
ปรับปรุงพันธุธัญพืช การปลูกและดูแลรักษาโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคาผลผลิตธัญพืช และธุรกิจที่เกี่ยวของกับธัญพืช
3502-2102

พืชไรเฉพาะ 1
3 (4)
(Specific Field Crops 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตพืชไร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตพืชไร
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตพืชไร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ผลิตและจัดการหลังการผลิตพืชไร
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ปลูกและดูแลรักษาพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลผลิตพืชไรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนายตามหลักการ กระบวนการ และคุณภาพ
มาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชน ชนิดและพันธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกีย่ วของกับการปลูก การวิเคราะหตลาดและวางแผนการผลิตพืชไรเฉพาะ การปลูก
และปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว คุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ ตลาดและการจําหนายพืชไรเฉพาะ
(ใหเลือกศึกษาพืชไรเศรษฐกิจและพืชไรที่สําคัญในทองถิ่นไมนอยกวา 3 ชนิด)
3502-2103

พืชไรเฉพาะ 2
3 (4)
(Specific Field Crops 2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตพืชไร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตพืชไร
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตพืชไร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ผลิตและจัดการหลังการผลิตพืชไร
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุพืชตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ปลูกและดูแลรักษาพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลผลิตพืชไรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนายตามหลักการ กระบวนการ และคุณภาพ
มาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชน ชนิดและพันธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกีย่ วของกับการปลูก การวิเคราะหตลาดและวางแผนการผลิตพืชไรเฉพาะ การปลูก
และปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว คุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ ตลาดและการจําหนายพืชไรเฉพาะ
(ใหเลือกศึกษาพืชไรเศรษฐกิจและพืชไรที่สําคัญในทองถิ่นไมนอยกวา 3 ชนิด โดยไมซ้ํากับพืชที่
ศึกษาในวิชาพืชไรเฉพาะ 1)
3502-2104

ศัตรูพืชไรและการปองกันกําจัด
3 (4)
(Pests of Field Crops and Their Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ เทคนิคและวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรที่สําคัญ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรูพืช และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิควิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรที่สําคัญ
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามลักษณะความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช
3. วินิจฉัยและเก็บตัวอยางศัตรูพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรตามหลักการและกระบวนการดวยความปลอดภัยตอตนเอง
ชุมชนและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช การวินิจฉัยศัตรูพืชและ
ศัตรูธรรมชาติ การเก็บรักษาตัวอยางศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ศัตรูพืชไรที่สําคัญและศัตรูพืชในโรงเก็บเมล็ด
พันธุ การจัดการปองกันกําจัดโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและอันตรายจากสารเคมี
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3502-2105

ระบบการปลูกพืช
3 (4)
(Cropping System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและระบบการปลูกพืชแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปลูกพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใชระบบ
การปลูกพืชที่เหมาะสมกับทองถิ่น
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการปลูกพืช
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปลูกพืชเชิงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดิน มีความ
รับ-ผิดชอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและระบบการปลูกพืชแบบตาง ๆ
2. วางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรตามหลักการ
3. จัดระบบการปลูกพืชในสภาพแวดลอมตาง ๆ ตามหลักการ
4. ประเมินประสิทธิภาพการใชที่ดินตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาวการณใชที่ดินเพื่อการเกษตรในปจจุบัน ความหมายและความสําคัญ
ของระบบการปลูกพืช พัฒนาการของระบบการปลูกพืช หลักการและวิธีการตาง ๆ ในระบบการปลูกพืช
การเลือกระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม การจัดการศัตรูพืชในระบบการปลูกพืช การประเมินประสิทธิภาพ
การใชที่ดิน การปลูกพืชและประเมินประสิทธิภาพการใชที่ดินในเชิงเปรียบเทียบ
3502-2106

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3 (4)
(Seed Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของเมล็ดพันธุ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพของเมล็ดพันธุ และวางแผนและจัดการผลิตเมล็ดพันธุ
ที่มีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึง
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุเพื่อพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและกระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ
2. ตรวจสอบความชื้นของเมล็ดพันธุตามหลักการ
3. ตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุตามหลักการ
4. ตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุตามหลักการ
5. วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุและการเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดลําดับชั้นของเมล็ดพันธุตามคุณภาพมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของเมล็ดพันธุ การพัฒนาการและการสุกแก
ของเมล็ดพันธุ การงอกของเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ การตรวจสอบและการวิเคราะหคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การรับรองเมล็ดพันธุ กฎหมายเมล็ดพันธุ
3502-2107

การจัดการดินและน้ํา
3 (4)
(Soil and Water Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการดินและน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงหลักการอนุรักษดิน น้ํา และสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการดินและน้ําในงาน
อาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการจัดการดินและน้ําเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ํา
2. วิเคราะหสมบัติและปญหาของดินในการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนและจัดการดินและน้ําสําหรับพืชเฉพาะอยางตามหลักการอนุรักษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน การชะลางพังทลายของดิน
การสูญเสียดิน ดินที่มีปญหาในการเกษตรและการจัดการ วัฏจักรของน้ํา การสูญเสียน้ํา การคาดคะเนน้ําไหล
บาการใชน้ําของพืช การเก็บกักน้ําและการระบายน้ําเพื่อการเกษตร การจัดการอินทรียวัตถุในดิน การ
คลุมดิน พืชคลุมดิน การเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา การจัดการดินและน้ําสําหรับพืชเฉพาะ
อยาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3502-2108

การประกวดและตัดสินพืชไร
3 (4)
(Field Crop Judging and Contest)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการประกวดและตัดสินพืชไร
2. เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมการ จัดการประกวดและตัดสินพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการประกวดและตัดสินพืชไรเพื่อ
พัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกวดและตัดสินพืชไร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นใจในการตัดสินพืชไร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสินพืชไร
2. เตรียมพืชไรเพือ่ สงเขาประกวด
3. วางแผนและจัดการประกวดพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
4. ดําเนินการตัดสินพืชไรตามหลักเกณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประกวดและตัดสินพืชไร ชนิดและมาตรฐานของพืช
ไรที่สงเขาประกวด การเตรียมพืชไรเพื่อสงเขาประกวด หลักเกณฑในการประกวดและตัดสินพืชไร การ
จัดการประกวดและวิธีการตัดสินพืชไรชนิดตาง ๆ ประกาศนียบัตรและการใชโบวรางวัล
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สาขางานพืชสวน
3502-2201

การขยายพันธุพ ืช
3 (4)
(Plant Propagation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ เทคนิควิธีการ และกระบวนการขยายพันธุพืชและการปฏิบัติดูแลรักษา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการขยายพันธุพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีใหม ๆ และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการขยายพันธุพืช
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางานอาชีพขยายพันธุพืช และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุพืช
2. วางแผนการดําเนินการ สถานที่ เครื่องมืออุปกรณสําหรับขยายพันธุพืชที่มีความสําคัญในทองถิ่น
ตามความตองการของตลาด
3. ขยายพันธุพืชดวยเทคนิควิธีตาง ๆ ตามชนิด หลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตพืชที่ขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลคาและจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการขยายพันธุพืช วิเคราะหตลาดและธุรกิจ
การขยายพันธุพืช ประเภทของการขยายพันธุพืช โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ขยายพันธุพืช การวางแผน การเตรียมพันธุพชื เพื่อการขยายพันธุ เทคนิคการขยายพันธุพืชเฉพาะอยาง การ
ปฏิบัติดูแลรักษาพันธุพืชที่ขยายพันธุแลว การบรรจุหีบหอเพื่อจําหนาย
3502-2202

การจัดการสถานเพาะชํา
3 (4)
(Nursery Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การสรางและการจัดการสถานเพาะชําเพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ออกแบบ สราง และจัดการสถานเพาะชําเพื่อการคาตามหลักการและ
กระบวนการ โดยประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการสถานเพาะชํา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางานอาชีพที่เกี่ยวของกับสถานเพาะชํา และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม รอบคอบ ขยันและอดทน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสถานเพาะชํา
2. ออกแบบโรงเรือนที่ใชในสถานเพาะชําตามหลักการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. วางแผนจัดการสถานเพาะชําและเครื่องมืออุปกรณในการเพาะชําตามความตองการของทองถิ่น
4. ผลิตพันธุไมเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติดูแลรักษาพันธุไมในสถานเพาะชําตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตพันธุไมตามหลักการและกระบวนการเพื่อเพิม่ มูลคาและจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสถานเพาะชํา โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ
ที่ จําเปนในสถานเพาะชํา การจัดการสถานเพาะชําเพื่อการคา ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสถานเพาะชํา การวางแผน
การผลิตพันธุไม การเตรียมเครื่องปลูก (Media) การขุดยายไมยืนตน เทคนิคในการปฏิบัติดูแลรักษาพันธุ
ไมในสถานเพาะชํา และการบรรจุหีบหอเพื่อการจําหนาย
3502-2203

ไมตัดดอกเพื่อการคา
3 (4)
(Commercial Cut Flower Plants)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ กระบวนการผลิต และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไมตัดดอก
เพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการตลาดไมตัดดอกและปจจัยที่เกี่ยวของ วางแผนและจัดการผลิตไมตัด
ดอกเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตไมตัดดอกเพื่อการคา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตไมตัดดอกเพื่อการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมตัดดอกเพื่อการคา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุไมตัดดอกตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตไมตัดดอกเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาไมตัดดอกตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตไมตัดดอกตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การเพิ่มมูลคาผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของไมตัดดอก แหลงผลิตและการวิเคราะห
ตลาดไมตัดดอก ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตไมตัดดอก ชนิดและพันธุไมตัดดอกที่นิยมผลิตเพื่อการคา การ
ปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การวางแผนและการจัดการไมตัดดอกเพื่อการคาที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไมตัดดอก
3502-2204

กลวยไม
3 (4)
(Orchids)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ กระบวนการในการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
กลวยไมเพือ่ การคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินการผลิตกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตกลวยไมเพื่อการคา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตกลวยไมเพือ่ การคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตกลวยไมเพื่อการคา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุกลวยไมตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตกลวยไมเพือ่ การคาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษากลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตกลวยไมตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และ
การเพิ่มมูลคาผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและสกุลของกลวยไมที่นิยมปลูกเปนการคา การวิเคราะห การ
วางแผนการผลิต การขยายพันธุ การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และการตลาดของกลวยไม
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3502-2205

ไมกระถางเพื่อการคา
3 (4)
(Commercial Potted Plants)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตไมกระถางเพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตไมกระถางเพื่อการคาตามหลักการและ
กระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตไมกระถางเพื่อการคา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตไมกระถางเพื่อการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมกระถางเพื่อการคา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุไมกระถางตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตไมกระถางเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาไมกระถางตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตไมกระถางตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการผลิตและการเพิ่มมูลคา
ผลผลิต เพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของไมกระถาง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิต
ไมกระถาง แหลงผลิตและการวิเคราะหตลาด ประเภทและพันธุไมกระถาง ภาชนะปลูกและเครื่องปลูก การ
วางแผนการผลิตและเทคนิคการขยายพันธุไมกระถาง และการจัดการไมกระถางเพื่อการคา
3502-2206

ไมประดับเพื่อการคา
3 (4)
(Commercial Omamental Plants)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตไมประดับเพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและดําเนินการผลิตไมประดับเพื่อการคาตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตไมประดับเพื่อการคา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตไมประดับเพื่อการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมประดับเพื่อการคา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุไมประดับตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตไมประดับเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาไมประดับตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตไมประดับตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การเพิ่มมูลคาผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกประเภทของไมประดับ พันธุไมประดับที่นิยมผลิตเปนการคา
การวิเคราะหตลาด การวางแผนการผลิต การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การจัดการ
ผลผลิตและการตลาดของไมประดับ
3502-2207

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
3 (4)
(Plant Tissue Culture)
(วิชาที่ตองเรียนกอน 3000-1401 วิทยาศาสตร 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ เทคนิคและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
2. เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมการ และจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพาะเลี้ยงตามหลักการ
และกระบวนการ
3. วิเคราะหและเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักการและกระบวนการ
4. เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติดูแลรักษาเนื้อเยื่อพืชใหปลอดเชื้อ
6. ประยุกตใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในทางการเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญและชนิดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช การเจริญของ
ชิ้นสวนพืชที่นํามาเพาะเลี้ยง การใชและการดูแลรักษาอุปกรณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช อาหาร
และการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช การเลือก การเตรียมและการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนพืช การชัก
นํา การเกิดแคลลัส การยายเลี้ยงแคลลัส การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณู การเกิดออรแกโนเจเนซีส และเอมบริโอเจเนซีส
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปฏิบัติดูแลรักษา ประโยชนและการ
ประยุกตใชทางการเกษตร
3502-2208

พืชผักเพื่อการคา
3 (4)
(Commercial Vegetable Crops)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ กระบวนการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักเพื่อ
การคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการผลิตพืชผักเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิต คํานึงถึงผูบริโภคและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตพืชผักเพื่อการคา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตพืชผักเพื่อการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตพืชผักเพื่อการคา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุผัก ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตพืชผักเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตผักตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหอาชีพ การวิเคราะหตลาดและผูบริโภค ชนิดของผักและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเลือกชนิดและพันธุผัก การเลือกพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ การวางแผนการผลิต
เทคนิคการผลิตผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศหรือทองถิ่น การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการบริหารจัดการพืชผักเพื่อการคา
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3502-2209

การจัดการสวนผลไม
3 (4)
(Fruit Garden Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ลักษณะพฤกษศาสตร และหลักการจัดการดูแลสวนผลไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน สรางและจัดการดูแลสวนผลไมตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูบริโภค ชุมชนและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการสวนผลไม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพดานไมผล และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดูแลสวนผลไม
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุไมผลตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ปลูกไมผลตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการดูแลรักษาสวนผลไมตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ พฤกษศาสตรของไมผล การวิเคราะหตลาดเพื่อ
หาแหลงรองรับผลผลิตไมผล การเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่และเตรียมหลุมปลูก การปลูกและดูแลรักษาไมผล
การจัดระบบงานตามลําดับขั้นตอนการผลิต การสรุปวิเคราะหแนวทางและผลสัมฤทธิ์ของงาน การปรับปรุง
แกไขงานตามลักษณะมาตรฐาน มาตรฐานของผลไมตามที่ตลาดตองการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แนว
ทางการ จัดการที่เอื้อตอการอนุรักษสภาพแวดลอม
3502-2210

ไมผลเศรษฐกิจ
3 (4)
(Economic Fruit Crops)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตไมผลเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตไมผลเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ
โดยใชเทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มผลผลิต และคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการผลิตไมผลเศรษฐกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการทําสวนผลไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมผลเศรษฐกิจ
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุ ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ปลูกไมผลเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลไมนอกฤดูกาลตามเทคนิคการเพิ่มผลผลิต
5. จัดการดูแลรักษาไมผลตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหอาชีพ ตลาดและผูบริโภค การวางแผนการผลิตและการใช
ปจจัยการผลิต การดําเนินการผลิตตามกระบวนการ การผลิตไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีใน
ทองถิ่น (ไมนอยกวา 2 ชนิด) เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและลักษณะประจําพันธุ การขยายพันธุ
การเลือกและการเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิต การ
เก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการบริหารจัดการผลผลิตเพือ่ การคา
3502-2211

เห็ดเพื่อการคา
3 (4)
(Commercial Mushroom)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตเห็ดเพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตเห็ดเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
โดยใชเทคโนโลยีในการผลิตและการเพิ่มผลผลิตเห็ด
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตเห็ด และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเห็ดเพื่อการคา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุเห็ด ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตกอนเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการเพิ่มผลผลิต
5. ดูแลรักษาเห็ดตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตเห็ดตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
เพิ่มมูลคาของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหอาชีพ ตลาดและผูบริโภค การวางแผนการผลิต ปจจัยการ
ผลิต ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของเห็ด การทําเชื้อเห็ด การผลิตกอนเชื้อเห็ด เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
การเพาะเห็ดและการดูแลรักษา ศัตรูเห็ดและการปองกันกําจัด การตลาดเห็ด มาตรฐานผลผลิตเห็ด การ
ประกวดตัดสินเห็ด และการบริหารจัดการเพือ่ การคาเกี่ยวกับการผลิตเห็ด
3502-2212

ศัตรูพืชสวนและการปองกันกําจัด
3 (4)
(Pests of Horticultural Crops and Their Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการปองกันกําจัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช
และสัตวศัตรูพืชสวนที่สําคัญ
2. เพื่อใหสามารถวินิจฉัยอาการของพืชที่ถูกศัตรูเขาทําลาย วางแผนและจัดการปองกันกําจัดศัตรูพืช
สวนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษแมลง สัตวศัตรู
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการปองกันกําจัดศัตรูพืชสวน
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรูพืช และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันและกําจัดศัตรูพืชสวน
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามชนิดของศัตรูพืชและลักษณะความเสียหายที่
เกิดจากศัตรูพืช
3. วินิจฉัยและเก็บตัวอยางศัตรูพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ ดวยความปลอดภัยตอ
ตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช การจําแนกศัตรูพืชสวน
การวินิจฉัยลักษณะอาการแพรระบาดหรือเขาทําลายของศัตรูพืช เทคนิคและวิธีการวางแผนการควบคุมศัตรูพืช
สวนที่เหมาะสม ปลอดภัยตอมนุษยและระบบนิเวศ การปฏิบัติการตางๆ เพื่อเก็บรักษาตัวอยางศัตรูพืช การ
ทดลองศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม และพระราชบัญญัติกักกัน
พืช
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3502-2213

การปลูกพืชโดยไมใชดินเพื่อการคา
3 (4)
(Commercial Soilless Culture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินเพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตพืชโดยไมใชดินเพื่อการคาตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพปลูกพืชโดยไมใชดิน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิค หลักการและกระบวนการปลูกพืชโดยไมใชดิน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ และพันธุพืชที่จะปลูกตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมสารละลายธาตุอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. ปลูกพืชโดยไมใชดินตามหลักและกระบวนการ
5. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชตามแผนงานการปลูกพืชไมใชดิน
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการปลูกพืชโดยไมใชดิน หลักการและระบบการปลูกพืช
โดยไมใชดิน ธาตุอาหารและการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร วัสดุ อุปกรณและพรรณพืช กระบวนการผลิต
และการจัดการในระบบการปลูกตาง ๆ การจัดการผลผลิตเพื่อการคา การวิเคราะหตนทุนและการตลาด
3502-2214

การประกวดและตัดสินพืชสวน
3 (4)
(Horticultural Crop Judging and Contest)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการจัดการประกวดและตัดสินพืชสวน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมการ จัดการประกวดและตัดสินพืชสวนตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการประกวดและตัดสินพืชสวนเพื่อ
พัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกวดและตัดสินพืชสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นใจในการตัดสินพืชสวน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสินพืชสวน
2. เตรียมพืชสวนเพื่อสงเขาประกวด
3. วางแผนและจัดการประกวดพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ
4. ดําเนินการตัดสินพืชสวนตามหลักเกณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประกวดและตัดสินพืชสวน ชนิดและมาตรฐานของพืช
สวนที่สงเขาประกวด การเตรียมพันธุพืชเพื่อประกวด หลักเกณฑในการประกวดและตัดสิน การเตรียม
การจัดการประกวด วิธีการตัดสินไมดอกไมประดับ ไมดัด ไมแคระ ผลไม และพืชผัก ประกาศนียบัตร
เหรียญและการใชโบวรางวัล
3502-2215

สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3 (4)
(Biotics for Plant Production)
(วิชาที่ตองเรียนกอน 3000-1401 วิทยาศาสตร 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ชนิดและประเภท กลไกการทํางาน หลักการและกระบวนการในการ
ผลิตสารชีวภาพในงานผลิตพืช
2. เพื่อใหสามารถจัดเตรียมและใชสารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน และผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการผลิตสารชีวภาพ
4. เพือ่ ใหมีเจตคติที่ดีตอการใชและพัฒนาสารชีวภาพในงานผลิตพืช และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสารชีวภาพ
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณในการผลิตสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตสารชีวภาพเพื่อการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลผลิตสารชีวภาพเพื่อนําไปใชประโยชนและจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของจุลินทรีย
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการทํางาน ปจจัย
ที่มีผลตอการออกฤทธิ์ การเตรียมและการใชสารชีวภาพ ขอควรพิจารณาในการใชสารชีวภาพในงานผลิตพืช
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สาขางานเทคโนโลยีกลวยไม
3502-2301

หลักการปลูกเลีย้ งกลวยไม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกเลี้ยงกลวยไมเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปลูกเลี้ยงกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพปลูกเลี้ยงกลวยไม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ผลิตและจัดการผลผลิตเลี้ยงกลวยไมเบื้องตน
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม
3. ปลูกและดูแลรักษากลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลผลิตกลวยไมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของการปลูกเลี้ยงกลวยไม ลักษณะ
ทาง พฤกษศาสตร ชนิดและพันธุกลวยไม ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปลูกเลี้ยงกลวยไม
หลักการเลือกพื้นที่ โรงเรือนและอุปกรณ การปลูกและดูแลรักษา การใหน้ําและปุย การปองกันกําจัดศัตรู
กลวยไม การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไม
3502-2302

การผลิตกลวยไมเพื่อการคา

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตกลวยไมเพื่อการคา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห
วางแผน
และจัดการผลิตกลวยไมเพื่อการคาตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตกลวยไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ผลิตและจัดการผลผลิตกลวยไมเพื่อการคา
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม
3. ผลิตกลวยไมเพือ่ การคาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษากลวยไมเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตกลวยไมตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และ
การเพิ่มมูลคาผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประเภทของการผลิตกลวยไมเพื่อการคา ปจจัยและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผลิตกลวยไมตัดดอกและกลวยไมกระถางเพื่อการคา สกุล ชนิดและพันธุ
ของกลวยไมตดั ดอกและกลวยไมกระถางที่นิยมผลิตเพื่อการคา การพัฒนาสายพันธุกลวยไมเพื่อการคา การ
วางแผนและผลิตกลวยไมกระถางและกลวยไมตัดดอก โรงเรือน อุปกรณและวัสดุปลูก การผลิตกลวยไมตัด
ดอกและกลวยไมกระถาง การปฏิบัติดูแลรักษา การใหน้ําและปุย การปองกันกําจัดศัตรูกลวยไม การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไม การบรรจุหบี หอและการจัดจําหนาย
3502-2303

การเพาะเมล็ดและเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กลวยไม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ
หลักการและกระบวนการขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเมล็ดและ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กลวยไมตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพเพาะขยายพันธุกลวยไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เมล็ดพันธุและชิ้นสวนกลวยไมที่จะนํามาเพาะ
ขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะหและเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
4. ขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติดูแลรักษากลาไมและตนออนกลวยไมหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการกลาไมที่ผลิตเพื่อสงมอบและหรือจําหนายตามหลักการ กระบวนการ และคุณภาพ
มาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ กลวยไม
หลักการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม
การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณและสวนที่ใชในการ
ขยายพันธุ การวางแผนการผลิตกลาไม การเพาะเมล็ดและปฏิบัติดูแลรักษากลาไมที่ไดจากการเพาะเมล็ด
อาหารและการเตรียมอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมและการ
ปฏิบัติดูแลรักษากลาไมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทําระเบียนกลาไม การควบคุมคุณภาพระบบกลาไม
กอนการสงมอบ
3502-2304

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธีการและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไมตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับ-ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกลวยไม
2. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. วิเคราะหและจําแนกมาตรฐานชอดอกไดตามหลักการสากล
4. เตรียมผลิตผลกลวยไมเพือ่ สงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยว อายุการเก็บ
เกี่ยวกลวยไมที่เหมาะสม หลักและวิธีการเก็บเกี่ยวกลวยไม การรวบรวม การคัดเลือกกลวยไมตามมาตรฐาน
ชอดอกและตน การบรรจุหีบหอ การรมสารเพื่อกําจัดศัตรูกลวยไม การเก็บรักษาที่หองเย็น การขนสง
ขั้นตอนและวิธีการสงออกกลวยไม
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3502-2305

การพัฒนาสายพันธุกลวยไม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐาน หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสายพันธุกลวยไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สรางแผนการผสมและพัฒนาสายพันธุกลวยไมตามหลักการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนางานอาชีพเพาะเลี้ยงกลวยไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน ตระหนักถึงความสําคัญและการปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับพืชและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพื้นฐาน หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสายพันธุกลวยไม
2. สรางแผนการผสมและพัฒนาสายพันธุกลวยไมตามหลักการ
3. คัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อนุกรมวิธานของพืชในวงศกลวยไม นิเวศวิทยาของพืชในวงศกลวยไม
กลวยไมพันธุแทและกลวยไมพันธุลูกผสม ความสัมพันธและการผสมกันไดของพืชในวงศกลวยไม หลักและ
วิธีการสรางกลวยไมลูกผสม การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ การจดทะเบียนสิทธิบัตร การจดทะเบียนพืช
อนุรักษ พระราช-บัญญัติคุมครองพันธุพืชและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3502-2306

ธุรกิจการคากลวยไม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจกลวยไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินธุรกิจกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจการคากลวยไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจกลวยไม
2. วิเคราะห วางแผนดําเนินธุรกิจกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติธุรกิจการคากลวยไมในประเทศและตางประเทศ สถานการณการ
บริโภคกลวยไมของประเทศและของโลก การตลาดกลวยไม ตลาดประมูลกลวยไม ระบบการจัดจําหนาย
ระบบการขนสงสินคา วิธีการและขั้นตอนการสงออกกลวยไม ธุรกิจกลวยไมตัดดอกและกลวยไมกระถาง
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ปวส. 2546
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3502-2307

การประกอบธุรกิจกลวยไม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการประกอบธุรกิจกลวยไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินธุรกิจกลวยไมขนาดกลางและขนาดยอมตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพธุรกิจกลวยไม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประกอบธุรกิจกลวยไม
2. เขียนแผนธุรกิจกลวยไมขนาดกลางและขนาดยอมตามหลักการ
3. กําหนดแผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการเงินตามหลักการ
4. คํานวณตนทุนและราคาขายตามหลักการ
5. วางแผนดําเนินการเกี่ยวกับเงินทุน งบดุล สินทรัพย และการขอสินเชื่อสถาบันการเงินตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจกลวยไมประเภทตาง ๆ การ
วิเคราะหและเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจ การขออนุญาตจัดตั้ง การเขียนแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน ชองทางการจัดจําหนาย การคํานวณตนทุนและราคาขาย เงินทุน
งบดุล การแปลง-สินทรัพยใหเปนทุน การขอสินเชื่อสถาบันการเงิน หลักและวิธีดําเนินธุรกิจกลวยไม
ประเภทตาง ๆ
3502-2308

การจัดการฟารมกลวยไม

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมกลวยไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนจัดการฟารมกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพทําฟารมกลวยไม
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 42 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมกลวยไม
2. วิเคราะหและวางแผนการทําฟารมกลวยไมตามหลักการ
3. วางแผนจัดระบบการเงินและบัญชีฟารมตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนจัดระบบแรงงานและการจัดการงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ
5. จดบันทึกและวัดผลสําเร็จของฟารมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการฟารม การจัดรูปแบบและ
การดําเนินงานฟารมกลวยไม การวิเคราะหและวางแผนการทําฟารมกลวยไม การจัดการระบบการเงินและ
การบัญชีฟารม การจัดระบบแรงงานและระบบการจัดการงานฟารมกลวยไม การจดบันทึกและวัดผลสําเร็จ
ของฟารม
3502-2309

การประกวดและตัดสินกลวยไม

1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการจัดการประกวดและตัดสินกลวยไม
2. เพื่อใหสามารถวางแผน
เตรียมการ
จัดการประกวดและตัดสินกลวยไมตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกวดและตัดสินกลวยไม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นใจในการตัดสินกลวยไม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการประกวดและตัดสินกลวยไม
2. เตรียมกลวยไมเพื่อสงเขาประกวด
3. วางแผนและจัดการประกวดกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ
4. กําหนดเกณฑในการประกวดและตัดสินกลวยไมตามหลักการ
5. ดําเนินการตัดสินกลวยไมตามหลักเกณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประกวดและตัดสินกลวยไม ชนิดและมาตรฐาน
ของกลวยไมทสี่ งเขาประกวด การเตรียมกลวยไมเพือ่ ประกวด หลักเกณฑในการประกวดและตัดสิน การ
เตรียมการและจัดการประกวด การตัดสินกลวยไม ประกาศนียบัตรและรางวัล
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3502-2310

การจัดสวนและตกแตงบริเวณ

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัด ตกแตง ดูแลสวนและบริเวณ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ ประมาณราคา จัด ดูแลสวนและบริเวณตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพจัดสวนและตกแตงบริเวณ
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัด ตกแตง ดูแลสวนและบริเวณ
2. สํารวจและวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนการจัด ตกแตงสวนและบริเวณตามหลักการ
3. เขียนแบบสวนตามหลักการและกระบวนการ
4. ประมาณราคาการจัดตกแตงสวนและบริเวณตามหลักการ
5. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุไมตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดตกแตงและดูแลรักษาสวนและบริเวณตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการจัดสวนและตกแตงบริเวณ
ประเภทของสวน
องคประกอบของสวน หลักการออกแบบสวนและตกแตงบริเวณ การสํารวจและวิเคราะหขอมูล การเขียน
แบบสวน การเลือกใชพันธุไมและวัสดุอุปกรณ การประมาณราคา การจัดตกแตงและดูแลรักษาสวนและ
บริเวณ
3502-2311

การจัดดอกไม

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดดอกไม
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ออกแบบ จัดดอกไม ดูแลรักษา นําไปใช คํานวณตนทุนและกําหนดราคา
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการจัดดอกไม
ละเอียดประณีต มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 44 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดดอกไม
2. วางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไมตามหลักการ
3. ออกแบบการจัดดอกไมตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาหลังการจัดตามหลักการและกระบวนการ
5. คํานวณตนทุนและกําหนดราคาจําหนาย/บริการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและธุรกิจการจัดดอกไม การเลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณใน
การจัดดอกไม การออกแบบและการจัดดอกไม การดูแลรักษาดอกไมหลังการจัด การคํานวณตนทุนและ
กําหนดราคา การจําหนายและใหบริการจัดดอกไม
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ปวส. 2546
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สาขางานการจัดการดูแลรักษาสนามกอลฟ
3502-2401

หลักการสรางสนามกอลฟเบื้องตน
(Principles of Basic Turf Construction)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการเบื้องตนในการสรางสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถสํารวจขอมูลและองคประกอบที่เกี่ยวของกับการสรางสนามกอลฟ วางผังออกแบบ
และอานแบบระบบการจัดสรางสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบื้องตนในการสรางสนามกอลฟ
2. สํารวจรังวัดพืน้ ที่ตามหลักการและกระบวนการ
3. ทําระดับพื้นที่เบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
4. สํารวจขอมูลเกีย่ วกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับการสรางสนามกอลฟ พันธุไม
คุณภาพของดิน สภาพแวดลอมและสังคมตามหลักการและกระบวนการ
5. วางผังออกแบบภูมิทัศนเพื่อจัดสรางสนามกอลฟตามหลักการ
6. อานแบบระบบการจัดสรางสนามกอลฟตามหลักการ

พันธุหญา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประวัตกิ ารเลนกอลฟ นิยามศัพทเกี่ยวกับการจัดสนามกอลฟ
ชนิดและประเภทของสนามกอลฟ องคประกอบที่เกี่ยวของกับการสรางสนามกอลฟ พันธุไมและพันธุหญาที่
ใชในการจัดสนามกอลฟ การสํารวจและรังวัดพื้นที่ การทําระดับเบื้องตน การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของดิน สภาพแวดลอมและสังคม หลักเบื้องตนในการวางผังออกแบบ อานแบบและวางระบบการจัดสราง
สนามกอลฟ

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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3502-2402

หญาสนามกอลฟและการดูแลรักษา
(Turf Grass and Maintenance)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกและจัดการดูแลรักษาหญาสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปลูกและจัดการดูแลรักษาหญาสนามกอลฟตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และ
อดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกและดูแลรักษาหญาสนามกอลฟ
2. ปลูกหญาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบัติดูแลรักษาหญาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานดูแลรักษาหญาสนามกอลฟตามหลักการ
5. เลือก/เตรียม/ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการปลูกและดูแลรักษาสนามกอลฟตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ชนิด ประเภทและลักษณะสรีรวิทยาของหญา พันธุหญาที่ใช
ในสนามกอลฟและการขยายพันธุ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของหญาสนามกอลฟ เครื่องมืออุปกรณ
ในการปลูกและดูแลรักษาหญาสนามกอลฟ การเตรียมดินและการปลูก การใหน้ํา ใหปุย ตัดแตง ปองกันกําจัด
ศัตรูและซอมแซมหญาสนามกอลฟบริเวณกรีน ทีออฟ แฟรเวยและรัฟ และการจัดปฏิทินปฏิบัติงานดูแลรักษา
หญาสนามกอลฟ
3502-2403

การจัดการดินและน้ําในสนามกอลฟ
(Soil and Water Management in Golf Course)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ําในสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการดินและน้ําในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษดิน น้ํา และสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ําในสนามกอลฟ
2. เก็บตัวอยางดิน น้ําและพืชในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะหสมบัติและปญหาของดินและน้ําในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการดินและน้ําในสนามกอลฟตามหลักการอนุรักษ
5. ใชอุปกรณและเครื่องควบคุมระบบการใหน้ําใหปุยในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ คุณสมบัติของดิน น้ําและธาตุอาหารพืช การเก็บตัวอยาง
และวิเคราะหดิน น้ําและพืช การชะลางพังทะลายของดินและการสูญเสียดิน การจัดการธาตุอาหารสําหรับหญา
และพันธุไมในสนามกอลฟ การปรับปรุงดินที่มีปญหา วัฏจักรของน้ําและการสูญเสียน้ํา การใชน้ําของพืช การ
เก็บกักน้ํา ใหน้ําและระบายน้ําในสนามกอลฟ อุปกรณและเครื่องควบคุมระบบการใหน้ําใหปุยในสนามกอลฟ
และการเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา
3502-2404

ศัตรูหญาสนามกอลฟและการปองกันกําจัด
(Turf Pests and Their Control)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ เทคนิคและวิธีการปองกันกําจัดศัตรูหญาสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการปองกันกําจัดศัตรูหญาสนามกอลฟตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การอนุรกั ษสภาพแวดลอม ขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
และกฏหมายที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันและกําจัดศัตรูหญาสนามกอลฟ
2. เก็บตัวอยางศัตรูหญาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
3. วินิจฉัยลักษณะอาการ สาเหตุ การแพรระบาดและเขาทําลายของศัตรูหญาสนามกอลฟตาม
หลักการ
4. วางแผนการปองกันกําจัดศัตรูหญาสนามกอลฟตามชนิดและลักษณะความเสียหายที่เกิดจากศัตรู
หญาสนามกอลฟ
5. ปองกันกําจัดศัตรูหญาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอ
ตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูหญาสนามกอลฟ การจําแนก
ศัตรูหญาสนามกอลฟ การเก็บตัวอยางศัตรูหญาสนามกอลฟ การวินิจฉัยลักษณะอาการ การแพรระบาดหรือ
เขาทําลายของศัตรูหญาสนามกอลฟ เทคนิคและวิธีการวางแผนการควบคุมศัตรูหญาสนามกอลฟโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยตอมนุษยและระบบนิเวศ พระราชบัญญัติกักกันพืชและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3502-2405

พืชสวนประดับในสนามกอลฟ
(Ornamental Plants in Golf Course)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกและดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนาม
กอลฟ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินการปลูกและดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและ
อดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ปลูกและดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟ
2. วางแผนการปลูกและดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟตามหลักการ
3. ปลูกพืชสวนประดับในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชเครื่องมืออุปกรณในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงความปลอดภัย
6. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของพืชสวนประดับในสนามกอลฟ ปจจัย
แวดลอม ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชสวนประดับ เครื่องมืออุปกรณในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
การวางแผน ปลูกและดูแลรักษาพืชสวนประดับในสนามกอลฟ และการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานดูแลรักษาพืช
สวนประดับ ในสนามกอลฟ
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3502-2406

ภูมิทัศนและภูมิสถาปตยในสนามกอลฟ
(Landscape and Architecture in Golf Course)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ เขียนแบบและจัดภูมิทัศนและภูมิสถาปตยในสนาม
กอลฟตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษา
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับภูมิทศั นและภูมิสถาปตยกรรม
2. วิเคราะหขอมูลความตองการและปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดตกแตงภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรม
ตามหลักการ
3. ออกแบบการจัดตกแตงภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรมตามหลักการ ขอมูลและปจจัยที่เกี่ยวของ
4. เขียนแบบจัดภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและวัสดุ-พืชพรรณในการจัดตกแตงภูมิทัศนและภูมิ
สถาปตยกรรมตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดตกแตงภูมิทัศนและภูมิสถาปตยในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
7. ดูแลรักษาภูมิทัศนและภูมิสถาปตยในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรม ประวัติและ
รูปแบบของภูมสิ ถาปตยกรรม ประเภทของงานภูมิสถาปตยกรรม การวิเคราะหขอมูลความตองการและปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการจัดตกแตงภูมิทัศนและภูมิสถาปตยกรรมในสนามกอลฟ
การออกแบบและเขียนแบบภูมิ
ทัศนและภูมิสถาปตยกรรม การเตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและวัสดุ-พืชพรรณ การจัดตกแตงและดูแลรักษา
ภูมิทัศนและภูมิสถาปตยในสนามกอลฟ
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3502-2407

การจัดการสิ่งแวดลอมในสนามกอลฟ
(Environment Management in Golf Course)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย มาตรการ และหลักการจัดการสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห และวางแผนจัดการสิง่ แวดลอมในสนามกอลฟ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการสิ่งแวดลอมซึง่ มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในสนามกอลฟ
2. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมในสนามกอลฟตามหลักการ
3. วางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมในสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามนโยบายและมาตรการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม อิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบ ตอสนามกอลฟ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่เกิด
จากสนามกอลฟ หลักปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดลอม นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรการปองกันและคุมครองสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐและเอกชน ระบบการควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอมใน
สนามกอลฟ
3502-2408

การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
(Golf Course Business Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจสนามกอลฟอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
2. วางแผนดําเนินงานธุรกิจสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินธุรกิจการจัดการสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขในการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวกับสนามกอลฟ
การประชาสัมพันธและเทคนิคการจัดหาลูกคา แหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจสนามกอลฟ การบริหารงาน
บุคคล การบัญชีและการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามกอลฟ แผนธุรกิจ
ปญหาและแนวทาง แกไขปญหาในการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
3502-2409
การฝกงาน
4 (*)
(Working Practice)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับ
เทคนิค
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
วินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหลงวิทยาการดานการ
ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค
3. สรุปรายงานการผลปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการ
4. นําเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง ในสถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญการดานการควบคุมงาน
ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของ
ผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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3505-2301

เครื่องจักรกลหญาสนามกอลฟ
(Turf Equipment)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
ของเครื่องจักรกลหญาสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ และประมาณการคาใชจายในการบริการ
เครื่องจักรกลหญาสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ปรับตั้ง ใชงาน และ
ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสนามกอลฟเบื้องตน
2. เลือกใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามลักษณะของงาน
3. ปรับตั้งเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการ กระบวนการและลักษณะของงาน
5. ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามมาตรฐาน
6. ประมาณราคาคาใชจายในการบริการเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการ
7. จดบันทึกขอมูลการบริการเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลสนามกอลฟ โครงสราง
และหลักการทํางานของเครื่องจักรกลสนามกอลฟชนิดตางๆ การเลือกใช ปรับตั้ง ใช และซอมบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลสนามกอลฟ การจดบันทึกและประมาณราคาคาใชจายในการบริการเครื่องจักรกลสนามกอลฟ

3505-2302

การใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟ
(Turf Equipment Operation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค การใชงาน ซอมบํารุงรักษาและ
แกไขขอขัดของเครื่องจักรกลสนามกอลฟเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟไดเหมาะสมกับลักษณะงาน วางแผนการใช ใช
งาน ซอมบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับโครงสราง ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค การเลือก ปรับตั้ง
ทดสอบ ใชงาน ซอมบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลสนามกอลฟเบื้องตน
2. เลือกใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามลักษณะของงาน
3. เตรียมเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการปรับตั้งและทดสอบ
4. ใชเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการ กระบวนการและลักษณะของงาน
5. ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามมาตรฐาน
6. แกไขขอขัดของของเบื้องตนของเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
7. จดบันทึกขอมูลการใชงานและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสนามกอลฟตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ โครงสรางและขอมูลจําเพาะทางเทคนิคของเครื่องจักรกลสนาม
กอลฟชนิดตางๆ การปรับตั้ง ทดสอบ ใชงาน ซอมบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของรถแทรกเตอร เครื่อง
พนยา เครื่องหวานปุย เครื่องสูบน้ํา และเครื่องมือบํารุงรักษาหญาสนามกอลฟ การจดบันทึกขอมูลการใชงาน
และซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสนามกอลฟ
3502-40…

ปฏิบัติการพืชศาสตร …
* (*)
(Plant Science Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพืชศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานดานพืชศาสตรใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพเกษตรกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มี
วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานดานพืชศาสตร
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานพืชศาสตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะห
งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงาน
และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
3502-6001

โครงการ
(Project)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานพืชศาสตรอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานพืชศาสตร
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาพืชศาสตร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การ
เลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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3502-6002

ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
(ตองเรียนรายวิชา 3501-2101 สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานพืชศาสตรอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดทําปญหาพิเศษเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. วางแผนการจัดทําปญหาพิเศษตามหลักการ
3. เขียนโครงการปญหาพิเศษตามหลักการและกระบวนการ
4. ดําเนินงานโครงการปญหาพิเศษตามแผนงานและกระบวนการวิจัย
5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการปญหาพิเศษตามหลักการและกระบวนการวิจัย เก็บขอมูล
วิเคราะห แปลผล และสรุป
6. จัดทํารายงานโครงการปญหาพิเศษตามหลักการ
7. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนางานในสาขาวิชาพืชศาสตรดวยกระบวนการวิจัย ทดลอง ประดิษฐ
คิดคน การเลือกหัวขอโครงการปญหาพิเศษ การตรวจเอกสาร การเขียนโครงการ การวางแผนดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการปญหาพิเศษเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการ
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3505-2112
3505-2113
3506-1002
3506-2001
3506-2007
3510-2003
3510-2004
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
เกษตรชลประทาน
เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การตลาดเกษตร
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
3
3
3
3
3

(4)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมินผลการสงเสริมการเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยรอบคอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในทองถิ่นตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตสื่อโสตทัศนในงานสงเสริมการเกษตร
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมการเกษตรในสถานการณตาง ๆ
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและจุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและ
เทคนิคการสงเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการสงเสริม
การเกษตรแบบตาง ๆ สื่อโสตทัศนเพื่องานสงเสริมการเกษตร การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร
ปญหาและแนวทางแกไขในงานสงเสริมการเกษตร
3501-2001

สัมมนา
(Seminar)

1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการศึกษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เปนสากล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพ
2. จัดทํารายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณประกอบการสัมมนาตามหลักสากล
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และการใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
(ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง)
3505-2112

เกษตรชลประทาน
3 (4)
(Irrigation Agriculture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาอัตราความตองการน้ําของพืช เลือกวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม กําหนด
ขนาดของระบบชลประทาน และวางแผนการใหน้ําและระบายน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเกษตรชลประทานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิง่ แวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
2. วิเคราะหอัตราการไหลซึมของน้ําและความตองการน้ําของพืชตามหลักการ
3. วางแผน ออกแบบการใหน้ําและระบายน้ําตามหลักการและสภาพพื้นที่
4. กําหนดขนาดของระบบชลประทานตามมาตรฐานและสภาพพื้นที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการชลประทาน วัฏจักรของน้ํา
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช แหลงน้ําชลประทาน การใหน้ําทางผิวดิน การใหน้ําทางใตผิวดิน การให
น้ําแบบฝนเทียม การใหน้ําแบบหยด การกําหนดขนาดคลองสงน้ํา ทอสงน้ําและอาคารวัดน้ํา การระบายน้ํา
การเก็บสถิติน้ําฝน การหาเปอรเซ็นตความชื้นในดิน การทดลองการแพรกระจายของน้ําในดิน การหาอัตรา
การไหลซึมของน้ําในดิน การหาอัตราความตองการน้ําของพืช การทดลองการอุมน้ําของดิน การใชอุปกรณ
วัดน้ํา การเลือกและออกแบบวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม
3505-2113

ระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
3 (4)
(Mini Spray and Drip Irrigation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
2. เพื่อใหสามารถเลือกใช ออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษา และคํานวณราคาของระบบ
ชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
2. ออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ
3. คํานวณราคาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ
4. ติดตั้งระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน
5. ใชระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการและกระบวนการ
6. บํารุงรักษาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
และน้ําหยด การเลือกใชเครื่องสูบน้ํา ทอน้ํา กรองน้ํา หัวฉีดน้ํา หัวน้ําหยด ชุดใหปุย ความตองการน้าํ ของ
พืช การวางแผนการใหน้ํา การออกแบบ การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา และการคํานวณราคาของระบบ
ชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
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3506-1002

การจัดการธุรกิจเกษตร
(Agribusiness Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจเกษตร
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
6. เขียนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร องคการ
ธุรกิจเกษตรของไทย หนาที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการ
การตลาด การบัญชีและการจัดการการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร
ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจเกษตร วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
โครงการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3506-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
(Computer Application for Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ ดวยความ
รับ- ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 60 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรือ
อื่นๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการ
ทํางานโดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตางๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งาน
คํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
3506-2007

การตลาดเกษตร
(Agricultural Marketing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานธุรกิจและแกไขปญหาตามหลักการและกระบวนการ
ตลาดเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดเกษตรในงาน
อาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
2. จัดทําแผนดําเนินงานดานการตลาดโดยประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
3. ประยุกตใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินงานดานการตลาด
4. วิเคราะห วิจัยตลาดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการตลาดเกษตร อุปสงคและอุปทานสินคา
เกษตร หนาที่และระบบการตลาดเกษตร ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด โครงสรางการดําเนินงานและวิถี
การตลาดเกษตร คนกลาง สถาบันและองคการทางการตลาดเกษตร แนวคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาด
การวิเคราะหตลาด การวิจยั ตลาด กระบวนการการตลาด กลยุทธการตลาด แผนการตลาด การควบคุม
ทางการตลาด การประเมินผลและการจัดทํารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการตลาดระหวาง
ประเทศ ปญหาการตลาดเกษตรและแนวทางการแกไข

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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~ 61 ~
3510-2003

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน
(Horticultural Post- harvest Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธกี ารและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวนแตละชนิด
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. เตรียมผลิตผลพืชสวนเพื่อสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บรักษาผลิตผลพืชสวนในสภาพและวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลเพื่อสงตลาด (โรงเรือน
การเคลื่อนยายผลิตผลจากแปลง การตัดแตง การ curing การเคลือบผิว การคัดคุณภาพ การคัดขนาด การ
บมสุก การบมผิว การ pulsing การลดอุณหภูมิ การควบคุมโรคและแมลง การฉายรังสี) ระบบอัตโนมัติใน
โรงคัดบรรจุ การเก็บรักษา (อุณหภูมิ ความชื้น การถายเทอากาศ สภาพของผลิตผล ความสะอาด) การเก็บ
รักษาในหองเย็น การเก็บรักษาในสภาพการควบคุมบรรยากาศ การเก็บรักษาในสภาพของบรรยากาศที่ถูก
ดัดแปลง การเก็บรักษาโดยการลดความดัน การบรรจุหีบหอและการขนสง
3510-2004

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร
(Field Crop Post-harvest Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธกี ารและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไรแตละชนิดตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 62 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร
2. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. เตรียมผลผลิตพืชไรเพื่อสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บรักษาผลผลิตพืชไรวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก ตรวจสอบ เก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลเพื่อสงตลาด (การ
เคลื่อนยายผลิตผลจากแปลง การกระเทาะ การนวด การคัดขนาด การทําความสะอาด การควบคุมความชื้น
การควบคุมโรคและแมลงศัตรู มาตรฐานและการจัดชั้น การบรรจุและการขนสง) การเก็บรักษาผลิตผลพืชไร
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา โรงเก็บรักษาผลิตผลสด เมล็ดและเมล็ดพันธุ การตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ การรับรองเมล็ดพันธุ การเลือกซือ้ เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ กฎหมายรับรองเมล็ดพันธุ การ
บรรจุและการขนสงเมล็ดพันธุ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

