หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมทิ ัศนใหเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน การ
บริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทศั นใหเกิด
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานบริการทางดานเทคโนโลยีภูมทิ ัศนตามหลักการและ
กระบวน-การ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานบริการ
ทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน
เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน
วางแผน/เตรียมการบริการทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานจัดและดูแลภูมิทัศนเชิงธุรกิจ
ตามหลักการและกระบวนการ
เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการจัดและดูแลภูมิทัศน โดยตระหนักถึงความปลอดภัย
และผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 85 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
( 24
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15
2.4 โครงการ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

ประเภทวิชา
และเขารวม

21

หนวยกิต

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

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

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

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 …

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
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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
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3502-2003
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3505-2113
ระบบการใหนํา้ แบบฉีดฝอยและน้ําหยด

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (24 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3511-2001
หลักการจัดสวนเบื้องตน
3511-2002
ภูมิสถาปตยเบือ้ งตน
3511-2003
วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทศั น
3511-2004
การเขียนลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมทิ ัศน
3511-2005
การสํารวจภูมทิ ัศน
3511-2006
การออกแบบภูมิทัศน 1

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (5)
3 (5)
3 (4)
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รหัสวิชา
3511-2007
3511-2008
3501-2001

ชื่อวิชา
การจัดและตกแตงภูมิทัศน
ธุรกิจการจัดสวน
สัมมนา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
2 (2)
1 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3511-2101
การจัดการสนามหญา
3511-2102
การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3511-2103
การออกแบบภูมิทัศน 2
3511-2104
การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1
3511-2105
การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 2
3511-2106
การวางผังพืชพรรณในอาคาร
3511-2107
การดูแลรักษาสวนประดับ
3511-2108
การจัดสวนสาธารณะ
3511-2109
การจัดพืน้ ที่นนั ทนาการ
3511-2110
การจัดสวนน้ํา
3511-2111
การจัดสวนหิน
3511-2112
การจัดสวนญี่ปุน
3511-2113
การดูแลสนามกอลฟ
3511-2114 ถึง 3511-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภมู ิทัศนรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3511-4001
ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 1
3511-4002
ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 2
3511-4003
ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 3
3511-4004
ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 4
3511-40…
ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน …
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
2 (2)
* (*)
3
*
*
*
*
*

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

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3511-6001

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 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 มีวินยั 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

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
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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
3511-2001

หลักการจัดสวนเบื้องตน
3 (5)
(Principles of Basic Gardening)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการทั่วไปในการจัดสวน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบและจัดสวนตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความสวยงามและประโยชนใชสอย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพจัดสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทั่วไปในการจัดสวน
2. ออกแบบสวนตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดสวนตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาสวนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวน นิยามศัพทที่
เกี่ยวของในการจัดสวน องคประกอบของศิลป หลักการจัดสวน หลักจิตวิทยาในการออกแบบ สิ่งประดับ
และตกแตงสวน ขั้นตอนในการออกแบบ ขั้นตอนในการจัดสวน และการดูแลรักษาสวน
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3511-2002

ภูมิสถาปตยเบื้องตน
3 (3)
(Introduction to Landscape Architecture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน นํารูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับภูมิสถาปตยมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน โดยคํานึงถึงสภาพปจจุบัน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิสถาปตยกรรม
2. วิเคราะหรูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับภูมิสถาปตยตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตภูมิสถาปตยเพื่อใชในสภาพปจจุบัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของภูมิสถาปตยกรรม ประวัติและรูปแบบของภูม-ิ
สถาปตยกรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตองานภูมิสถาปตยกรรม ประเภทของงานภูมิสถาปตยกรรม แนวคิดในการ
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และตัวอยางการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมที่สําคัญ
3511-2003

วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน
3 (3)
(Plant-Material for Landscape)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับวัสดุ-พืชพรรณที่ใชในงานภูมิทัศน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใชวัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและความสวยงาม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลือก ใชวัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน
2. เลือกใชวัสดุในงานภูมิทัศนตามหลักการ
3. เลือกใชพืชพรรณในงานภูมิทัศนตามหลักการ
4. ประยุกตใชวัสดุในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
5. ประยุกตใชพืชพรรณในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของวัสดุ-พืชพรรณที่ใชในงานภูมิทัศน ประเภทของ
วัสดุ-พืชพรรณ ขนาดและรูปทรงของพืชพรรณไม การเลือกวัสดุและพืชพรรณในการตกแตงภูมิทัศน แหลง
ผลิตและจําหนายวัสดุ-พืชพรรณ และการนําวัสดุ-พืชพรรณไปใชในงานภูมิทัศน
3511-2004

การเขียนลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมิทัศน
3 (5)
(Landscape Drawing and Design)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ และกระบวนการในการเขียนภาพลายเสนและทัศนียภาพใน
งาน ภูมิทัศน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และเขียนภาพลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมิทัศนตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเขียนภาพลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมิทัศน
2. เขียนลายเสนในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
3. เขียนรูปทัศนียภาพในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการเขียนภาพลายเสน เครื่องมืออุปกรณ
การเขียนภาพ การเขียนภาพลายเสนของวัตถุ การเขียนภาพลายเสนพืชพรรณ การเขียนภาพลายเสนทิวทัศน
ทฤษฏีสีและการใชสี ทฤษฏีการเขียนรูปทัศนียภาพ การเขียนรูปทัศนียภาพของวัตถุ การเขียนรูปทัศนียภาพ
ของตนไมและสวนหยอม
การสํารวจภูมิทัศน
3 (5)
(Landscape Surveying)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญ หลักการและกระบวนการสํารวจภูมิทัศน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินการสํารวจภูมทิ ัศนตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

3511-2005
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสํารวจภูมิทัศน
2. ทําระดับเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
3. ทําแผนที่บันทึกขอมูลตามหลักการและกระบวนการ
4. สํารวจขอมูลเพือ่ ใชในการออกแบบภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจภูมิทัศน หลักการสํารวจภูมิ
ทัศน การสํารวจพืชพรรณและสิ่งประกอบอื่น ๆ การสํารวจดวยโตะแผนที่ การสํารวจและรังวัดพื้นที่ การ
ทําระดับเบื้องตน การสํารวจคุณภาพของดิน การสํารวจขอมูลดานสภาพแวดลอม การสํารวจขอมูลดาน
สังคม การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การทําแผนที่บันทึกขอมูล (Base Map) สัญลักษณเครื่องหมายตาง ๆ
บนแผนที่ การนําขอมูลไปใชในการออกแบบภูมิทัศน
3511-2006

การออกแบบภูมิทัศน 1
3 (4)
(Landscape Design 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบภูมิทัศนเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และออกแบบภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการออกแบบตกแตงภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบื้องตนในการออกแบบภูมทิ ัศน
2. เตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการออกแบบ เขียนแบบตามหลักการ
3. ออกแบบภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
4. เขียนแบบภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการออกแบบ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
ในการออกแบบ รูปแบบและประเภทการจัดภูมิทัศน การแบงพื้นที่การออกแบบภูมทิ ัศน การหาขอมูล
ประกอบการจัดภูมิทัศน การออกแบบและการเขียนแบบ สัญลักษณในการออกแบบ การเขียนภาพแปลน การ
เขียนรูปดาน การเขียนภาพทัศนียภาพ และการเขียนภาพขยายสวนที่สําคัญ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
3511-2007

การจัดและตกแตงภูมิทัศน
3 (5)
(Landscape Management and Decoration)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและตกแตงภูมิทัศน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินการจัดและตกแตงภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความสวยงาม การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดและตกแตงภูมิทัศน
2. จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณและพืชพรรณในการจัดภูมิทัศนตามหลักการ
3. เตรียมพื้นที่ในการจัดภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดและตกแตงภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
5. ดูแลรักษาภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประโยชนและความสําคัญของการจัดภูมิทัศน ขั้นตอน วิธีการจัดและ
ตกแตง ภูมิทัศน การเตรียมพื้นที่ในการจัดภูมิทัศน การเตรียมวัสดุและพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน การจัด
วางวัสดุและพืชพรรณในการตกแตง การปลูกหญา และการดูแลรักษาภูมิทัศน

3511-2008

ธุรกิจการจัดสวน
2 (2)
(Landscape Business)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการดําเนินงานทางธุรกิจจัดสวน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินงานธุรกิจการจัดสวน โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจจัดสวน ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการจัดสวน
2. วางแผนดําเนินงานธุรกิจการจัดสวนตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินธุรกิจการจัดสวนตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ สภาวะตลาดและความตองการเกี่ยวกับงานจัดสวน การ
จําแนกประเภทธุรกิจการจัดสวน การกําหนดคาใชจายในการจัดสวน เทคนิคการจัดหาลูกคา แหลงเงินทุนใน
การดําเนินธุรกิจการจัดสวน การทําสัญญาวาจางการจัดสวน การบริหารงานบุคคลและการกําหนดอัตรา
วิชาชีพ แหลงผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับและวัสดุการจัดสวน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~

สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน
3511-2101

การจัดการสนามหญา
3 (4)
(Lawn Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการการจัดการสนามหญา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพจัดการสนามหญา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสนามหญา
2. เตรียมวัสดุอุปกรณในการทําสนามหญาตามหลักการ
3. ทําสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ
4. ทําปฏิทินการปฏิบัติบํารุงรักษาสนามหญาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของสนามหญา พันธุหญาสนามที่นิยมปลูกเปนการคาและ
การขยายพันธุ วัสดุและอุปกรณในการทําสนามหญา เทคนิคในการทําสนามหญา การปลูก การปฏิบัติดูแล
สนามหญาโดยการตัดหญา การรดน้ํา การใสปุย การจํากัดวัชพืช การแตงผิวหนา การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติ
บํารุงรักษาสนามหญา และการทําสนามหญาในเชิงธุรกิจ
3511-2102

การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
3 (4)
(Computer Landscape Design)
(ตองเรียนรายวิชา 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ และ 3511-2006 การออกแบบภูมิทัศน 1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและเขียน
แบบ
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและเขียนแบบตามหลักการและวิธีการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและเขียนแบบ
2. ออกแบบภูมิทัศนดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและวิธีการ
3. เขียนแบบภูมิทัศนดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและวิธีการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ เครื่องหมาย สัญลักษณและคําสั่ง ในการใชโปรแกรม การ
ออกแบบสัญลักษณพรรณ การวางผังพื้นที่ การลงรายละเอียด การใหสีสัน และการนําเสนอรูปแบบ
3511-2103

การออกแบบภูมิทัศน 2
3 (4)
(Landscape Design 2)
(ตองเรียนรายวิชา 3511-2006 การออกแบบภูมิทัศน 1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบภูมิทัศนขนาดใหญ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและออกแบบภูมิทัศนขนาดใหญตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการออกแบบตกแตงภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการออกแบบภูมทิ ัศนขนาดใหญ
2. เขียนผังแมบทในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
3. เขียนทัศนียภาพในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ
4. เขียนรายการและประเมินราคาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการจัดภูมิทัศนในพื้นที่ขนาดใหญ
การศึกษาขอมูลเพื่อการออกแบบ การสํารวจและเก็บขอมูลประกอบการออกแบบภูมิทัศนขนาดใหญ การ
วิเคราะหขอมูล สภาพภูมิอากาศ สภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหความตองการ การใชประโยชนและจัดอันดับ
ความสําคัญ การจัดความสัมพันธกันในรูปวงกลม การเขียนแบบรางและการปรับปรุงแกไข การเขียนผังแมบท
การเขียนภาพตัดและรูปดาน การเขียนทัศนียภาพ การสรางหุนจําลอง การเขียนรายการและประเมินราคา
3511-2104

การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1
3 (4)
(Landscape Design and Planning 1)
(ตองเรียนรายวิชา 3511-2003 วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบและวางผังพืชพรรณตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 21 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณเบื้องตน
2. เลือกใชพืชพรรณในการออกแบบภูมิทัศนตามหลักการ
3. เขียนแบบพืชพรรณตามหลักการและกระบวนการ
4. แสดงรายละเอียดบัญชีพืชพรรณตามหลักการ
5. ประเมินราคาพืชพรรณตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการออกแบบพืชพรรณ การเลือกใชพืช
พรรณในการออกแบบภูมิทัศน แหลงปลูกและจําหนายวัสดุพืชพรรณ แนวคิดการใชพืชพรรณจัดตกแตง
สถานที่ การเขียนแบบพืชพรรณ การแสดงรายละเอียดและบัญชีพืชพรรณ การประเมินราคา การออกแบบและ
เขียนแบบแปลนพืชพรรณ และธุรกิจการออกแบบพืชพรรณ
3511-2105

การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 2
3 (4)
(Landscape Design and Planning 2)
(ตองเรียนรายวิชา 3511-2104 การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณในโครงการขนาด
ใหญ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ และวางผังพืชพรรณในโครงการที่มีขนาดใหญตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณในโครงการขนาดใหญ
2. ออกแบบวางผังพืชพรรณในงานภูมิทัศนขนาดใหญตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดทํารายการพืชพรรณ และประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการออกแบบวางผังพืชพรรณ การ
ออกแบบวางผังพืชพรรณ การออกแบบวางผังพืชพรรณโดยใชหลักการออกแบบภูมิทัศน การจัดทํารายการ
พืชพรรณและประเมินราคา

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 22 ~
3511-2106

การวางผังพืชพรรณในอาคาร
3 (5)
(Interior Landscape Planning)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการวางผังพืชพรรณภายในอาคาร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ใหบริการวางผังและดูแลพืชพรรณภายในอาคารตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางผังพืชพรรณในอาคาร
2. เลือกใชพืชพรรณในอาคารตามหลักการ
3. จัดวางพืชพรรณในอาคารตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาพืชพรรณในอาคารตามหลักการและกระบวนการ
5. บริการจัดพืชพรรณในอาคารตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการวางผังพืชพรรณในอาคาร ศิลปะการ
ตกแตงภายในดวยวัสดุพืชพรรณ ปจจัยที่ตองพิจารณาในการออกแบบภายใน การเลือกพืชพรรณ การจัดวาง
พืชพรรณในอาคาร การดูแลรักษาพืชพรรณในอาคาร และธุรกิจบริการจัดพืชพรรณในอาคาร
3511-2107

การดูแลรักษาสวนประดับ
3 (5)
(Ornamental Garden Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการดูแลรักษาสวนประดับ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการดูแลรักษาสวนประดับตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงคุณคาและประโยชนของสวนประดับ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพดูแลรักษาสวนประดับ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการดูแลรักษาสวนประดับ
2. วางแผนจัดสวนใหมีการบํารุงรักษาอยางประหยัดตามหลักการ
3. จัดทําแผนปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสวนประดับตามหลักการ
4. ดูแลรักษาสวนประดับตามแผนปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการดูแลรักษาสวน การวางแผนจัดสวนใหมีการ
บํารุงรักษาอยางประหยัด เครื่องมือและอุปกรณในการดูแลรักษาสวน การดูแลรักษาสนามหญา การดูแล
รักษาพืชพรรณ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณและสิ่งกอสรางตกแตงสวน การจัดทําแผนปฏิบัติงานการดูแลรักษา
และการประเมินราคาคาบริการดูแลรักษาสวนประดับ
3511-2108

การจัดสวนสาธารณะ
3 (5)
(Park Gardening)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนสาธารณะ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนสาธารณะตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพจัดสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนสาธารณะ
2. เขียนแบบสวนสาธารณะตามหลักการ
3. จัดสวนสาธารณะตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาสวนสาธารณะตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสวนสาธารณะ ประเภทของ
สวนสาธารณะ องคประกอบของสวนสาธารณะ หลักการออกแบบสวนสาธารณะ การจัดการและดูแลรักษา
สวนสาธารณะ การสํารวจและการวิเคราะหขอมูล การจัดทําแบบรางสวนสาธารณะ การเขียนแบบ
สวนสาธารณะ การเลือกใชพันธุไมในสวนสาธารณะ การเตรียมอุปกรณการจัดสวนสาธารณะ การประเมิน
ราคา การจัดสวนสาธารณะและการดูแลรักษา
3511-2109

การจัดพื้นที่นันทนาการ
3 (5)
(Recreational Area Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดพื้นที่นันทนาการ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลพื้นที่นันทนาการ โดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยและความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดพื้นที่นันทนาการ
2. ออกแบบพื้นที่นันทนาการตามหลักการ
3. เลือกใชพืชพรรณในพื้นที่นันทนาการตามหลักการ
4. จัดพื้นที่นันทนาการตามหลักการและกระบวนการ
5. ดูแลรักษาพื้นที่นันทนาการตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของพื้นที่นันทนาการ ประเภทของพื้นที่
นันทนาการ สวนสุขภาพ สนามเด็กเลน สวนคนชราและคนพิการ วิธีการออกแบบพื้นที่นันทนาการ การ
เลือกใชพืชพรรณในพื้นที่นันทนาการ การดูแลรักษาพื้นที่นันทนาการ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่
นันทนาการ
3511-2110
การจัดสวนน้ํา
3 (5)
(Water Gardening)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนน้ํา
2. ออกแบบสวนน้ําตามหลักการ
3. สรางสวนน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาสวนน้ําตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของสวนน้ํา ประเภทของสวนน้ํา
องคประกอบของสวนน้ํา เครือ่ งมือและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในสวนน้ํา การออกแบบและการสราง สวนน้ํา
ประเภทตางๆ การปฏิบัติและการดูแลรักษาสวนน้ํา
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3511-2111

การจัดสวนหิน
3 (5)
(Rock Gardening)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนหิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนหินตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนหิน
2. ออกแบบสวนหินตามหลักการ
3. จัดสวนหินตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาสวนหินตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติและความสําคัญของการจัดสวนหิน การจําแนกประเภท ชนิด
และรูปแบบของสวนหิน หลักการออกแบบจัดสวนหิน องคประกอบของสวนหิน ขั้นตอนการออกแบบ
สวนหิน ขั้นตอนในการจัดสวนหิน การเตรียมหิน พันธุไมและวัสดุอุปกรณการจัดสวนหิน การวางหินและการ
จัดกลุมหิน การปลูกพันธุไมประกอบสวนหิน การจัดและการปฏิบัติดูแลรักษา ปรับปรุงสวนหิน
3511-2112

การจัดสวนญี่ปุน
3 (5)
(Japanese Gardening)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนญี่ปุน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนญี่ปุนตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดสวนญี่ปุน
2. ออกแบบสวนญี่ปุนตามหลักการ
3. จัดสวนญี่ปุนตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาสวนญี่ปุนตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของการจัดสวนญี่ปุน ประเภทของสวน
ญี่ปุน องคประกอบของสวนญี่ปุน พันธุไมสวนญี่ปุน การออกแบบสวนญี่ปุน การจัดสวนญี่ปุน การตัดแตง
พรรณไมในสวนญี่ปุน และการพัฒนาการของสวนญี่ปุนในประเทศไทย
3511-2113

การดูแลสนามกอลฟ
2 (2)
(Golf Course Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการดูแลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประโยชนใชสอยและการรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ
2. เลือกใชพรรณไม และพันธุหญาในการจัดสนามกอลฟตามหลักการ
3. ดูแลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประวัติการเลนกอลฟ นิยามศัพทเกี่ยวกับการจัดสนาม
กอลฟ ชนิดและประเภทของสนามกอลฟ องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดสนามกอลฟ พันธุไมและพันธุ
หญาที่ใชในการจัดสนามกอลฟ อุปกรณในการดูแลสนามกอลฟ และวิธีการดูแลสนามกอลฟ
3511-40…

ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน …
* (*)
(Landscape Technology Practice…)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดาน
เทคโนโลยี-ภูมิทัศนในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดาน
เทคโนโลยี- ภูมิทัศน
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเทคโนโลยีภูมิทัศนตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรกั ษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเทคโนโลยีภูมิทัศนตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
3511-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภมู ิทัศนอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดาน
เทคโนโลยี- ภูมิทัศน
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน และมีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 29 ~

จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3502-2003
3505-2113
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
ระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3

(4)
(2)
(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

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 30 ~
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ สถานการณความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบัน
การกําเนิดดิน ปจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินที่มีผล
ตอความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
หลักการจัดการดิน การปรับปรุงแกไขดินที่มีปญหาความอุดมสมบูรณของดิน การประยุกตใชเทคโนโลยีและ
ขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3405 – 2113

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
4 (6)
(Food Products Development)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การประเมินคุณภาพ
และการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร การคนควาทดลองพัฒนา ผลิตภัณฑอาหาร
2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การประเมินคุณภาพ และการ
ยอมรับผลิตภัณฑอาหาร การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2. คนควา ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การประเมิน
คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

