หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานธุรกิจเกษตรและสหกรณ การ
บริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณให
เกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานบริการทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ ตามหลักการและ
กระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ
และการอยูรว มกับผูอื่น
4. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานธุรกิจเกษตรและสหกรณ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สาขางานธุรกิจเกษตร
6. เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานธุรกิจเกษตร
7. วางแผน/เตรียมการจัดการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการบริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานธุรกิจเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการดําเนินงานธุรกิจเกษตร โดยตระหนักถึงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานสหกรณ
6. เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานสหกรณ
7. วางแผน/เตรียมการจัดการงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานสหกรณตามหลักการและ
กระบวนการ
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการดําเนินงานสหกรณ โดยตระหนักถึงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 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

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0002
3500-0004

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
การจัดการธุรกิจเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)
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 …

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
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2. หมวดวิชาชีพ

ไมนอยกวา 59 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
3506-1001
หลักเศรษฐศาสตร
3506-1002
การจัดการธุรกิจเกษตร
3506-1003
สถิติและการวิจัยเบื้องตน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3506-2001
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
3506-2002
การจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร
3506-2003
กฎหมายธุรกิจ
3506-2004
หลักการสหกรณ
3506-2005
ธนกิจเกษตร
3506-2006
การบัญชีธุรกิจ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3506-2007
3506-2008
3501-2001

ชื่อวิชา
การตลาดเกษตร
การจัดการฟารม
สัมมนา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
1 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานธุรกิจเกษตร
ใหเรียนรายวิชา 3506-2101 ถึง 3506-2103 และเลือกเรียนรายวิชาอืน่ ๆ จนครบหนวยกิต
ที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3506-2101
ราคาผลิตผลเกษตร
3506-2102
สินเชื่อการเกษตร
3506-2103
นโยบายการเกษตรของประเทศไทย
3506-2104
การเงินการธนาคาร
3506-2105
การบริหารงานบุคคล
3506-2106
การขายและการสงเสริมการขาย
3506-2107
หลักการลงทุน
3506-2108
บัญชีฟารม
3506-2109
การภาษีอากรและการประกันภัย
3506-2110
กฎหมายเกษตร
3506-2111
การจัดการสํานักงาน
3506-2112
มาตรฐานสินคาเกษตร
3506-2113
การคาระหวางประเทศ
3506-2114
ธุรกิจโรงสีและการคาขาว
3506-2115 ถึง 3506-2199 รายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น

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

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~8~
รหัสวิชา
3506-4001
3506-4002
3506-4003
3506-4004
3506-40…

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 1
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 2
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 3
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 4
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

2.3.2 สาขางานสหกรณ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3506-2201
เศรษฐศาสตรสหกรณ
3506-2202
การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ
3506-2203
การจัดการธุรกิจสหกรณ
3506-2204
กฎหมายสหกรณ
3506-2205
ขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ
3506-2206
สถาบันการเกษตรและการจัดการ
3506-2207
ระบบบัญชีสหกรณ
3506-2208 ถึง 3506-2299 รายวิชาเกี่ยวกับสหกรณรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3506-2104
การเงินการธนาคาร
3506-2106
การขายและการสงเสริมการขาย
3506-2111
การจัดการสํานักงาน
3506-2112
มาตรฐานสินคาเกษตร
3506-2113
การคาระหวางประเทศ
3506-2114
ธุรกิจโรงสีและการคาขาว
3506-4001
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 1
3506-4002
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 2
3506-4003
ปฏิบัตกิ ารธุรกิจเกษตรและสหกรณ 3
3506-4004
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 4
3506-40…
ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ …
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
3 (3)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
* (*)
3
3
2
3
3
3
*
*
*
*
*

(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3506-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
เวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

ใช

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มกี ารฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
3000-2001
3000-2002
3000-2003

ชื่อวิชา
กิจกรรม …
กิจกรรม …
กิจกรรม …

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
- (2)
- (2)
- (2)
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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
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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

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
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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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 13 ~
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

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 14 ~
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
3506-1001

หลักเศรษฐศาสตร
(Principles of Economics)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักเศรษฐศาสตร
2. เพื่อใหสามารถดําเนินงานธุรกิจเกษตรโดยประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานหลักเศรษฐศาสตรเพื่อนํามาประยุกตใช
ในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานอุปสงค อุปทานและความยืดหยุน
2. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานทฤษฎีการผลิต ตนทุนและรายรับจากการผลิต
3. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานการกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ
4. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานรายไดประชาชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน
5. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานการเงิน การคลัง นโยบายการเงินการคลัง
6. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานการคาและการเงินระหวางประเทศ
7. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานวัฎจักรธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูทั่วไปของหลักเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน มาตรการ
ของรัฐในการแทรกแซงราคา พฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิตและรายรับจากการ
ผลิต การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน
การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง การคาและการเงินระหวาง
ประเทศ ภาวะเงินเฟอ เงินฝดและการแกไข วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
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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
3506-1003

สถิติและการวิจัยเบื้องตน
(Statistics and Fundamental Research)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางสถิติ การวางแผนและกระบวนการวิจัยเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการวิจนั เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย สรุป และเขียน
รายงานการวิจยั
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 16 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวิจัยเบื้องตน
2. วางแผนการวิจยั ตามหลักการ
3. ดําเนินการวิจัยตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความมุงหมายและขอบเขตการวิจัย สถิติเบื้องตน ขั้นตอนการวิจยั รูปแบบ
และวิธีการวิจัย การสุมตัวอยางและการสํารวจขอมูล การแจกแจงความนาจะเปนของขอมูล การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลที่ไดจากการทดลองและสํารวจ การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยเชิง
เสนแบบงาย การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงาน
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
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรือ
อื่นๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการ
ทํางานโดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตาง ๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ
งานคํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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3506-2002

การจัดทําและการประเมินโครงการธุรกิจเกษตร
(Agribusiness Project Development and Management)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําโครงการธุรกิจเกษตร ติดตามประเมินผล และปรับปรุง
แกไข ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร
2. วางแผนจัดทําโครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินโครงการธุรกิจเกษตรตามแผนงาน
4. ประเมินโครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของโครงการธุรกิจเกษตร ขอพิจารณาในการจัดทําโครงการ
ขั้นตอนการจัดทําโครงการ แผนการปฏิบัติงานตามโครงการ การดําเนินงานตามโครงการ การติดตาม
ประเมินผลและการปรับปรุงแกไขการจัดทําโครงการธุรกิจเกษตร
3506-2003

กฎหมายธุรกิจ
(Buiness Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินธุรกิจอยางมีระบบตามกฎหมาย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจภายใตกฏหมายและขอบังคับ มีความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาดานธุรกิจตามกฎหมายและขอบังคับ
3. ประยุกตใชกฎหมายและขอบังคับในการดําเนินงานธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ (ซื้อขาย เชาทรัพย กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจของหาง
หุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัดและกิจการรวมคาลักษณะตาง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ (กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม)
3506-2004

หลักการสหกรณ
(Principles of Cooperatives)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการสหกรณ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและวิธีการสหกรณ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการนําหลักสหกรณมาประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสหกรณ
2. ประยุกตใชหลักและวิธีการสหกรณในการดําเนินงานและบริหารงาน
3. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในธุรกิจสหกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะและความสําคัญของการสหกรณ ประวัติการ
สหกรณ ลัทธิสหกรณตามแนวความคิดของนักสหกรณ หลักและวิธีการสหกรณ ประเภทสหกรณ การ
บริหารงานและการจัดการสหกรณ หลักเศรษฐศาสตรและธุรกิจของสหกรณ ขอจํากัดตาง ๆ ของสหกรณ
3506-2005

ธนกิจเกษตร
(Agricultural Finance)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการที่เกี่ยวของกับธนกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ขยัน อดทน และมีคุณธรรมจริยธรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับธนกิจเกษตร
2. วางแผนทางดานการเงินตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร
3. ควบคุมทางดานการเงินตามหลักการและกระบวนการ
4. ตัดสินใจลงทุนทางดานการเงินตามหลักการธนกิจเกษตร
5. จัดการทางดานสินเชื่อตามหลักการธนกิจเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะและความสําคัญของธนกิจเกษตร การจัดการทางการเงิน การ
วิเคราะห การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การประเมินคา
โครงการลงทุน คาของทุนและวิธีการหาทุน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันการเงิน ลักษณะความสําคัญ
และบทบาทของการจัดการสินเชื่อ มาตรการในการใหสินเชื่อ หลักการและวิธีการในการวิเคราะหทาง
การเงิน
3506-2006

การบัญชีธุรกิจ
(Business Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีธุรกิจ การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีธุรกิจและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีธุรกิจในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดทําบัญชีธุรกิจและงบการเงิน
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุน
3. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
4. จัดทํางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีธุรกิจ การจําแนก
รายการสินทรัพย หนี้สินและทุน หลักและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตนและสมุดบันทึก
รายการขั้นปลายการจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด การปดบัญชี และการ
จัดทํางบการเงิน
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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
3506-2008

การจัดการฟารม
(Farm Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการฟารมอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การใชทรัพยากรอยางคุมคา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการฟารมในงาน
อาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารม
2. วางแผนการทําฟารมและจัดการฟารมตามหลักเศรษฐศาสตร
3. วางแผนและจัดทํางบประมาณฟารมตามหลักการ
4. บันทึกและวัดผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนดานการจัดการฟารม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ใชใน
การการจัดการฟารม (หลักวาดวยผลไดลดนอยถอยลง กฎวาดวยคาเสียโอกาส หลักวาดวยการใชปจจัยการผลิต
ทดแทนกัน ระยะเวลาการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม ฯลฯ) การจัดรูปแบบและการดําเนินงานฟารม การ
วิเคราะหและวางแผนการทําฟารม การวางแผนและการจัดทํางบประมาณฟารม การวิเคราะหสถานภาพ
ทางดานการเงินและการคลัง การจดบันทึกและการวัดผลสําเร็จของฟารม การจัดการฟารมปลูกพืช เลี้ยงสัตว
และสัตวน้ํา การตัดสินใจและการดําเนินงานฟารมภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน
สาขางานธุรกิจเกษตร
3506-2101

ราคาผลิตผลเกษตร
(Agricultural Product Prices)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับราคาผลิตผลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตรและกําหนดราคาผลิตผลเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาขอมูลราคาผลผลิตเกษตรเพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับราคาผลิตผลเกษตร
2. กําหนดราคาผลิตผลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย หนาที่ ลักษณะและบทบาทของราคาผลิตผลเกษตร การ
กําหนดราคาผลิตผลเกษตร การวิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตร ทฤษฎีใยแมงมุม ดัชนี
ราคาผลิตผลเกษตร นโยบายราคาผลิตผลเกษตร การสํารวจราคาผลิตผลเกษตรในทองถิ่น
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3506-2102

สินเชื่อการเกษตร
(Agriculture Credit)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสินเชื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการสินเชื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดการสินเชือ่ การเกษตรเพือ่ นําไป
ประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสินเชือ่ การเกษตร
2. วางแผนการจัดการสินเชื่อการเกษตรในการดําเนินธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาสินเชื่อการเกษตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสินเชื่อการเกษตร ประเภทของสินเชื่อการเกษตร
แหลงสินเชื่อเพือ่ การเกษตร การจัดการสินเชือ่ การเกษตร บทบาทและวิธีดําเนินงานของแหลงสินเชื่อเพือ่
การเกษตร ปญหาและแนวทางพัฒนาสินเชื่อการเกษตรในประเทศไทย
3506-2103

นโยบายการเกษตรของประเทศไทย
(Thai Agricultural Policy)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจนโยบายการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินงานดานการเกษตรอยางมีระบบ สอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักการ มาตรการและนโยบาย
การเกษตร เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ มาตรการและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
2. วางแผนดําเนินธุรกิจเกษตรตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาการเกษตร
3. กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการเกษตร ตามมาตรการและนโยบายการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปญหาการเกษตรของประเทศไทย ความหมายของนโยบายการเกษตร
วัตถุ-ประสงคของการกําหนดนโยบายการเกษตร นโยบายและมาตรการในการแกไขปญหาการเกษตรของ
ประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 23 ~
3506-2104

การเงินการธนาคาร
(Finance and Banking)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการดานการเงินการธนาคาร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานธุรกิจดานการเงินการธนาคารตามหลักการและ
กระบวน-การ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการดานการเงิน
การธนาคาร นําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานการเงินการธนาคาร
2. วางแผนดําเนินธุรกิจตามหลักการและกระบวนการดานการเงินการธนาคาร
3. จัดทําเอกสารทางการเงินตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะและบทบาทของเงิน เอกสารทางการเงิน ตลาดการเงิน หนาที่
และบทบาทของธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ
นโยบายการการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
3506-2105

การบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานและแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารงานบุคคลในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. วางแผนการสรรหาและจัดบุคคลเขาทํางานตามหลักการ
3. วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักการ
4. กําหนดแนวทางในการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจบุคคลตามหลักการ
5. ประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 24 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล หลักและการ
บริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลเขาทํางาน การจัดคนใหเขากับงาน การจัดการเงินเดือนและคาจาง การ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การจูงใจและการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แรงงานสัมพันธและการประกันสังคม
3506-2106

การขายและการสงเสริมการขาย
(Sale and Sales Promotion)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการขายและการสงเสริมการขาย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการขายและสงเสริมการขายตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานขายและสงเสริมการขาย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
อดทน ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายและสงเสริมการขาย
2. เขียนแผนการขายตามหลักการ
3. เขียนแผนงานสงเสริมการขายตามหลักการ
4. ดําเนินการขายและสงเสริมการขายตามแผนงาน
5. จัดทําสื่อโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการขาย หลักและวิธีการดําเนินการขาย
การเขียนแผนการขาย เทคนิควิธีการขาย หลักและวิธีการสงเสริมการขาย การเขียนแผนงานสงเสริมการขาย
บทบาทของพนักงานขายและพนักงานสงเสริมการขาย การฝกบุคลิกภาพพนักงานขาย การจัดทําสื่อ
โฆษณา การสํารวจตลาด
3506-2107

หลักการลงทุน
(Principles of Investment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจตามหลักการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักการลงทุน เพื่อนําไปประยุกตใช
ในงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิด
สรางสรรค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 25 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
2. ประเมินราคาหลักทรัพยตามหลักการ
3. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักการ
4. พยากรณผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักการ
5. วางแผนการลงทุนในธุรกิจขนาดยอมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของการลงทุน ประเภทของการลงทุน หลักเกณฑและนโยบายการลงทุน
การลงทุนกับการเก็งกําไร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย หลักทรัพยรัฐบาล
หลักทรัพยธุรกิจ การประเมินราคาหลักทรัพย การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การ
พยากรณผลตอบแทนจากการลงทุน การลงทุนในธุรกิจขนาดยอม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย
3506-2108

บัญชีฟารม
(Farm Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารม การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารมและงบการเงิน
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ
4. จัดทํางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม การจําแนก
สินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี งบทดลอง การ
ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดทํางบการเงิน การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 26 ~
3506-2109

การภาษีอากรและการประกันภัย
(Taxation and Insurance)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการภาษีอากรและการประกันภัย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเกี่ยวกับภาษีและการประกันภัยในงานอาชีพตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงหนาที่ของพลเมืองดีและความจําเปนตอชีวิตและทรัพยสิน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการเกี่ยวกับภาษีและการประกันภัยในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการภาษีอากรและการประกันภัย
2. คํานวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
3. ประยุกตใชหลักการประกันภัยและการคํานวณเบี้ยประกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่น ๆ
ความหมายและความสําคัญของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย การประกันภัยธุรกิจ สถาบันการ
ประกันภัย นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการประกันภัย
3506-2110

กฎหมายเกษตร
(Agriculture Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและวางแผนดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบภายใตกฎหมายและพระ
ราช-บัญญัติที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจขอกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาดานการเกษตรตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ
3. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจเกษตรตามหลักกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 27 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของกฎหมายที่เกีย่ วของกับการเกษตร พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พระราชบัญญัติกักกันพืช พระราชบัญญัติการควบคุมโยกยายสัตว พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ
พระราชบัญญัติชลประทาน พระราชบัญญัติการขนสง พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร กฎหมาย
ปาไม กฎหมายที่ดิน
3506-2111

การจัดการสํานักงาน
(Office Management)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสํานักงานและเครื่องใชสํานักงานประเภทตาง ๆ
2. เพื่อสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาการจัดการสํานักงานและการใช
เครื่องใชสํานักงานประเภทตาง ๆ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของงาน ความประหยัด และปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสํานักงาน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน
2. วางแผน จัดการสํานักงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตอสื่อสารทางธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลิตและใหบริการเอกสารรูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องใชสํานักงานตามหลักการและกระบวนการ
6. ดูแลรักษาเครื่องใชสํานักงานตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนและการจัดการสํานักงาน งานดานการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร การผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ การใชและการดูแลรักษาเครื่องใช
สํานักงานประเภทตาง ๆ
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3506-2112

มาตรฐานสินคาเกษตร
(Commodity Standard)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร และวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและปฏิบัติงานดานมาตรฐานสินคาเกษตร โดยคํานึงถึงกฎหมาย
พระราชบัญญัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตร
2. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
2. ประยุกตใชกฎและระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรในการดําเนินธุรกิจเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานสินคาเกษตร กฎหมาย พระราชบัญญัติ
กฎและระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร
3506-2113

การคาระหวางประเทศ
(International Trade)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักทฤษฎีการคาและนโยบายการคาระหวางประเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ โดย
คํานึงถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติและนโยบายการคาระหวางประเทศ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานการคาระหวางประเทศ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการคาระหวางประเทศ
2. วางแผนดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศตามหลักการและนโยบาย
3. ประยุกตระเบียบวิธีปฏิบัติการสั่งเขาและการสงออกในการดําเนินธุรกิจเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีการคาและนโยบายการคาระหวางประเทศ การควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ระเบียบวิธีปฏิบัติ การสั่งสินคาเขาและการสงสินคาออก การรวมกลุม การคาระหวาง
ประเทศ
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3506-2114

ธุรกิจโรงสีและการคาขาว
(Rice Mill Business and Trading)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจโรงสีและการคาขาว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินธุรกิจโรงสีและการคาขาวตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานธุรกิจโรงสีและการคาขาว มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจโรงสีและการคาขาว
2. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจโรงสีและการคาขาวตามหลักการตลาด
3. คํานวณตนทุนการผลิตขาวเปลือกตามหลักการ
4. จัดมาตรฐานขาวเปลือกและขาวสารตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของโรงสี การคาขาวเปลือก การคาขาวสาร การแปรรูป
ขาว วิถีการตลาดขาวเปลือกและขาวสาร การคํานวณหาตนทุนการผลิตขาวเปลือก การคํานวณปริมาณ
ขาวเปลือกในยุงฉาง การจัดมาตรฐานขาวเปลือกและขาวสาร การวัดความชื้นของขาว การดูชนิดของขาว
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการคาขาว
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สาขางานสหกรณ
3506-2201

เศรษฐศาสตรสหกรณ
(Cooperatives Economics)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการสหกรณ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนตามหลักเศรษฐศาสตรสหกรณ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรสหกรณในการดําเนินงาน
ธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรกับการสหกรณ
2. ประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรในงานสหกรณ
3. ประยุกตหลักและทฤษฎีการผลิตในงานสหกรณ
4. ประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับกําไร การตั้งราคาในงานสหกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการสหกรณ ทฤษฎีการผลิตกับการ
สหกรณ แนวความคิดเกี่ยวกับกําไรในสหกรณและการแขงขัน การตั้งราคา การประกันราคาและการตอรอง
ราคาของ สหกรณ การกระจายรายไดโดยระบบสหกรณ สหกรณกับเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
3506-2202

การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ
(Establishment and Operation of Cooperatives)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณตามระเบียบและวิธีการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานตามรูปแบบสหกรณ มีความรับผิดชอบ
รอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ
2. วางแผนจัดตั้งสหกรณรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะธุรกิจและหลักการสหกรณ
3. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจตามหลักสหกรณ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณประเภทตาง ๆ การจัดการและการ
ควบคุมงานสหกรณ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของสหกรณ
3506-2203

การจัดการธุรกิจสหกรณ
(Cooperative Business Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสหกรณในดานตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานธุรกิจสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานธุรกิจตามหลักสหกรณ ดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสหกรณ
2. วางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาดในงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนการจัดการธุรกิจตาง ๆ ในงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนการจัดการดานปจจัยการผลิต การเงิน การบัญชีในงานสหกรณตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะและแนวคิดของการจัดการธุรกิจสหกรณ การจัดการดานการ
ผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดการธุรกิจซื้อ การจัดการธุรกิจขาย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจบริการ การ
จัดการสงเสริม-การเกษตร การบัญชี การเงิน การกูยืมเงิน การเก็บรักษา การบริการปจจัยการผลิต
การขนสง การเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณ
3506-2204

กฎหมายสหกรณ
(Cooperative Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณประเภทตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานสหกรณประเภทตาง ๆ โดยคํานึงถึง
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานอาชีพตามกฎหมายสหกรณ ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ
2. วางแผนการดําเนินงานสหกรณตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณประเภท
ตาง ๆ
3. วินิจฉัยกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณประเภทตางๆ
3506-2205

ขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ
(Cooperative Development in Thailand and Foreign Countries)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในประเทศและ
ตางประเทศ นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขบวนการสหกรณ
2. วางแผนพัฒนาสหกรณตามหลักการและกระบวนการสหกรณที่ประสบความสําเร็จ
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการสหกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ ความสําคัญของ
สหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสหกรณ ความสําเร็จและ
อุปสรรคของขบวนการสหกรณในประเทศไทย
3506-2206

สถาบันการเกษตรและการจัดการ
(Agricultural Institutions and Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการและกระบวนการจัดการ ดําเนินงานและพัฒนา
สงเสริมสถาบันการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน และแกไขปญหาในการจัดการสถาบันการเกษตร
อยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการสถาบันการเกษตร ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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~ 33 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสถาบันการเกษตร
2. วางแผนการดําเนินงานในรูปสถาบันการเกษตรประเภทตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมสถาบันการเกษตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสถาบันการเกษตร ชนิดและประเภทของ
สถาบันการเกษตร โครงสรางของสถาบันการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ การจัดการและการดําเนินงานของ
สถาบันการเกษตร ปจจัยที่ทําใหสถาบันการเกษตรประสบผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของสถาบันการเกษตร การพัฒนาและการสงเสริมสถาบันการเกษตรในประเทศไทย
3506-2207

ระบบบัญชีสหกรณ
(Cooperative Accounting System)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการลงบัญชีตามระบบบัญชีสหกรณ
2. เพื่อใหสามารถจัดทําบัญชีสหกรณ งบการเงิน และวิเคราะหผลการดําเนินงานธุรกิจสหกรณ
ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานบัญชี มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย มีคุณธรรม
จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับระบบบัญชีสหกรณ
2. จัดทําบัญชีของสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดทํางบการเงินของสหกรณตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจสหกรณตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของระบบบัญชีสหกรณ เอกสารประกอบการลงบัญชีของสหกรณ
สมุดบัญชี ผังรายชื่อบัญชี ระบบทางเดินของเอกสารและการลงบัญชี การแกไขขอผิดพลาด และการ
ปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี งบการเงิน การวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจสหกรณ

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 34 ~
3506-40…

ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ …
* (*)
(Agribusiness and Cooperative Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานธุรกิจ
เกษตรและสหกรณในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานธุรกิจ
เกษตรและสหกรณ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานธุรกิจเกษตรและสหกรณตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานธุรกิจเกษตรและสหกรณตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลง
วิชาการ การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน
การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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~ 35 ~
3506-6001

โครงการ
(Project)
(ตองเรียนรายวิชา 3506-1003 สถิติและการวิจัยเบื้องตน กอน)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณอยางเปน
ระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานธุรกิจ
เกษตรและสหกรณ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ และ
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 36 ~
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)
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