หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร การ
บริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรใหเกิด
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร ตามหลักการ
และกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 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
และบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรเชิงธุรกิจ
ตามหลักการและ
กระบวน-การ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ และการตลาด/ธุรกิจบริการในงานเทคโนโลยีสมุนไพรตามหลักการและ
กระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพร โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอ ยกวา 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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0004
3500-0005

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)
2 (2)
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 …

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
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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
3500-0101
วิทยาศาสตรเกษตร
3500-0105
พฤกษศาสตร
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3508-2001
การผลิตพืชสมุนไพร
3508-2002
สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
3508-2003
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
3508-2004
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมุนไพร
3508-2005
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
2 (2)
2 (3)
2 (2)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3502-2003
3506-2106
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
การขายและการสงเสริมการขาย
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

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

2.3 วิชาชีพสาขางาน (15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3508-2101
การปองกันกําจัดศัตรูพืช
2 (3)
3508-2102
สมุนไพรพื้นบาน
2 (3)
3508-2103
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ จากสมุนไพร
3 (4)
3508-2104
ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางจากสมุนไพร
3 (4)
3508-2105
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตร
3 (4)
3508-2106
น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2 (3)
3508-2107
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
3 (4)
3508-2108
เกษตรทฤษฎีใหม
2 (2)
3508-2109
การอนุรักษพชื พรรณ
2 (2)
* (*)
3508-2110 ถึง 3508-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมุนไพรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3512-2107
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
3 (4)
3508-4001
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 1
* (*)
3508-4002
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 2
* (*)
3508-4003
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 3
* (*)
3508-4004
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 4
* (*)
3508-40…
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร …
* (*)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3508-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-2001
กิจกรรม …
- (2)
3000-2002
กิจกรรม …
- (2)
3000-2003
กิจกรรม …
- (2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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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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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
3508-2001

การผลิตพืชสมุนไพร
3 (4)
(Herbal Plant Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการผลิตพืชสมุนไพรอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตพืชสมุนไพร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุพืชสมุนไพร ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ผลิตพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตพืชสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนาย/ใชประโยชน ตามหลักการ
กระบวนการ มาตรฐานและสรรพคุณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การวิเคราะหการตลาดและสถานการณพืชสมุนไพร การ
จําแนกประเภท สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปลูก การวางแผนการปลูก การขยายพันธุ การปฏิบัติดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรอยางมีคุณภาพ มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
สรรพคุณ และการนําไปใชประโยชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
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3508-2002

สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
2 (2)
(Pharmaceutical Herb)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ และหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ประยุกตใชสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานตามหลักการ โดยคํานึงถึง
ประโยชนความปลอดภัย และการอนุรักษภมู ิปญญาไทย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม นําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
2. เลือก/ใช/ประยุกตใชสมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรมตามสรรพคุณ
3. วิเคราะหสมุนไพรสาธารณสุขพื้นฐานและยาสามัญประจําบานแผนโบราณตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสมุนไพรและเภสัช ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเภสัช
กรรมไทย จรรยาบรรณวิชาชีพ ชนิดของสมุนไพรที่นํามาใชเพื่อการเภสัชกรรม สารสําคัญในสมุนไพรและ
สรรพคุณ สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน และยาสามัญประจําบานแผนโบราณ
3508-2003

ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
2 (3)
(Herb Production for Local Economic)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและหลักการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดยคํานึงถึง
ทรัพยากรและความตองการของทองถิ่น
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
2. วางแผนงานกลุม ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ
3. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบ สมุนไพร เครื่องมือ
อุปกรณ และการผลิต เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
4. จัดการผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อจําหนายตามหลักการตลาด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ปจจัยที่ควรคํานึงในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน การจัดตั้งกลุมดําเนินการ องคประกอบ
ในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร การสํารวจผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในทองถิ่น การผลิต การ
จัดการและการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในทองถิ่น
(ใหผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอยางนอย 3 ชนิด)
3508-2004
ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วของกับสมุนไพร
2 (2)
(Herb Regulations and Law)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและนํากฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับสมุนไพรไปใชในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพดานสมุนไพรตามระเบียบและกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมุนไพร
2. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตามหลักการ
3. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรตามระเบียบขอบังคับและกฏหมายสําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพร
4. วิเคราะหกรณีศึกษาในการขอสิทธิบัตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช การขอสิทธิบัตร ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ และกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ และ
กฎหมายสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพรระหวางประเทศ
หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร
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3508-2005

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (4)
(Post- harvest Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
พืช
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชเบื้องตน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. จัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชดวยวิธีการตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผล
ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดอุณหภูมิ การทําความสะอาด การตัด
แตง การบม การทํา Pulsing การ Curing การนวด การกะเทาะ การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุหีบ
หอ การขนสง การเก็บรักษา การตลาด และการจําหนาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร
3508-2101

การปองกันกําจัดศัตรูพืช
2 (3)
(Pest Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานปองกันกําจัดศัตรูพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. วางแผนปองกันกําจัดศัตรูพืชตามชนิด ประเภทและลักษณะการแพรระบาด
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการปองกันกําจัดศัตรูพืช ประเภทของ
ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ ลักษณะการทํางายพืช ชีพจักร การแพรระบาด วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช การ
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3508-2102

สมุนไพรพื้นบาน
2 (3)
(Local Herb)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท ชนิด สาระสําคัญ สรรพคุณและการอนุรักษสมุนไพรพื้นบาน
2. เพื่อใหสามารถสํารวจ เลือก ใช และอนุรักษสมุนไพรพื้นบาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาและอนุรักษสมุนไพรพื้นบาน ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย และละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอนุรักษและใชประโยชนสมุนไพรพื้นบาน
2. อนุรักษสมุนไพรพื้นบานในทองถิ่นตามหลักการ
3. จัดหมวดหมูสมุนไพรพื้นบานตามสาระสําคัญและสรรพคุณ
4. ใชประโยชนสมุนไพรพื้นบานตามสาระสําคัญและสรรพคุณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและชนิดของสมุนไพรพื้นบาน การอนุรักษ
สมุนไพรพื้นบาน การสํารวจสมุนไพรพื้นบานในแตละทองถิ่น สาระสําคัญ สรรพคุณ และการนําสมุนไพร
พื้นบานไปใชประโยชนตามความเหมาะสมของทองถิ่น
(ใหศึกษาสมุนไพรพื้นบานอยางนอย 15 ชนิด)
3508-2103

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ จากสมุนไพร
3 (4)
(Food and Drink Productions from Herb)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ และวิธีการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรตาม
หลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ
การอนุรักษภูมปิ ญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
ในเชิงธุรกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร ดวยความ
รับ-ผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของ
ตลาด
3. ผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
เครื่องมืออุปกรณ และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพือ่ จําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาล
และจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสถานการณปจจุบัน ประเภทของผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มจากสมุนไพร องคประกอบในการผลิต สารเคมีและสารธรรมชาติจากสมุนไพรที่ใชในการผลิต
ขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบมาตรฐานใน
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ขอบังคับและขอกฎหมายที่
เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่ม การผลิต การบรรจุภัณฑ การนําไปใชประโยชน และการจําหนายในเชิง
ธุรกิจ
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~ 19 ~
3508-2104

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร
3 (4)
(Cosmetic Productions from Herb)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ และวิธีการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพรตาม
หลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ
การอนุรักษภูมปิ ญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
ในเชิงธุรกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร ดวย
ความ-รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพร
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด
3. ผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือ
อุปกรณ และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาล
และจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสถานการณปจจุบัน ประเภทของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
จากสมุนไพร องคประกอบในการผลิต สารเคมีและสารธรรมชาติจากสมุนไพรที่ใชในการผลิต ขอกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ขอบังคับและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับเครื่องสําอาง
การผลิต การบรรจุภัณฑ การนําไปใชประโยชน และการจําหนายในเชิงธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
3508-2105

ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตร
3 (4)
(Herb Productions for Agriculture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ การ
อนุรักษภูม-ิ ปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
ในเชิงธุรกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตร ดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตร
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด
3. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการเกษตรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาล
และจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสถานการณปจจุบัน ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ใชในการปลูก
พืช และเลี้ยงสัตว องคประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ สารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรที่ใชในการผลิต การผลิต
การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การนําไปใชประโยชน และการจําหนายในเชิงธุรกิจ
3508-2106

น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2 (3)
(Volatile oils)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใช/สกัดน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร โดยเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
ในเชิงธุรกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
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~ 21 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2. วางแผนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด
3. ผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาล
และจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเปนมาของน้ํามันหอมระเหย
จากสมุนไพร สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร สมุนไพรที่ใหน้ํามันหอม
ระเหย สาระสําคัญและคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร การสกัด การใชประโยชนและการ
จําหนายในเชิงธุรกิจ
3508-2107

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
3 (4)
(Thai Massage for Health)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อใหสามารถนวดไทยเพื่อสุขภาพ และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
2. ปฏิบัติตนในฐานะผูนวดและผูถูกนวดตามมรรยาทและขอพึงปฏิบัติ
3. นวด/ประยุกตทานวดไทยเพื่อสุขภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. นวดไทยเพื่อสุขภาพรวมกับสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ความเปนมาของการนวดไทย ความรูพื้นฐานในการนวด
มรรยาทและขอพึงปฏิบัติของผูนวดและผูถูกนวดในการนวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การนํา
สมุนไพรมาใชรวมกับการนวดเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 22 ~
3508-2108

เกษตรทฤษฎีใหม
2 (2)
(Agricultural Theory)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพเกษตร ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความสําคัญและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม
2. วางแผนการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
3. วิเคราะหกรณีศึกษาตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหม วิธีการดําเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
โครงการทฤษฎีใหมที่ประสบผลสําเร็จ และการประยุกตใชหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม
3508-2109

การอนุรักษพืชพรรณ
2 (2)
(Plant Conservation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและหลักการอนุรักษพืชพรรณ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและอนุรักษพืชพรรณตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอนุรักษพืชพรรณ ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการอนุรักษพืชพรรณ
2. วางแผนการอนุรักษพืชพรรณและพันธุไมหายากตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนดําเนินการสงเสริมพืชพรรณและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ ระบบนิเวศ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการคุมครองพันธุพ ืช การอนุรักษพันธุไมหายาก การสงเสริมพืชพรรณ และการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
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~ 23 ~
3508-40…

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร …
* (*)
(Herb Technology Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดาน
เทคโนโลยีสมุนไพรในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพร
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเทคโนโลยีสมุนไพรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเทคโนโลยีสมุนไพรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 24 ~
3508-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพร
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร และมีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3502-2003
3506-2001
3506-2106
3512-2107
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
การขายและการสงเสริมการขาย
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
3
3

(4)
(2)
(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
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและจุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิค
การสงเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบ
ตาง ๆ สื่อโสตทัศนเพื่องานสงเสริมการเกษตร การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร ปญหาและแนวทาง
แกไขในงานสงเสริมการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 26 ~
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
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และการใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
(ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง)
3502-2003

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
(Soil and Soil Fertility)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และหลักในการปรับปรุงดิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรดวยความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
2. ประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน
3. ใช/ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
4. วิเคราะห วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ สถานการณความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบัน
การกําเนิดดิน ปจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินที่มีผล
ตอความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
หลักการจัดการดิน การปรับปรุงแกไขดินที่มีปญหาความอุดมสมบูรณของดิน การประยุกตใชเทคโนโลยีและ
ขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการทํางาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตางๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งาน
คํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายและสงเสริมการขาย
2. เขียนแผนการขายตามหลักการ
3. เขียนแผนงานสงเสริมการขายตามหลักการ
4. ดําเนินการขายและสงเสริมการขายตามแผนงาน
5. จัดทําสื่อโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการขาย หลักและวิธีการดําเนินการขาย
การเขียนแผนการขาย เทคนิควิธีการขาย หลักและวิธีการสงเสริมการขาย การเขียนแผนงานสงเสริมการขาย
บทบาทของพนักงานขายและพนักงานสงเสริมการขาย การฝกบุคลิกภาพพนักงานขาย การจัดทําสื่อโฆษณา
การสํารวจตลาด
3512-2107

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
(Waste Management Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภทของเสียจากแหลงตาง ๆ หลักการควบคุม กําจัดของเสีย และ
การนําของเสียกลับมาใชประโยชน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการของเสียในงานอาชีพและการดํารงชีวิตตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการของเสีย มีความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม
รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการของเสีย
2. ควบคุมและกําจัดของเสียตามหลักการและกระบวนการ
3. นําของเสียกลับมาใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผน จัดการของเสียระดับชุมชนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ปญหาและผลกระทบที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
ประเภท แหลงกําเนิด ของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสีย การควบคุมและกําจัดของเสีย การใชประโยชน
จากของเสีย และการจัดการของเสียระดับชุมชนและเมือง
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