หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาและพล
ศึกษา นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรม
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาและสงเสริมงานอาชีพ
เกษตรกรรมใหทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการทางพืชศาสตร สัตวศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร
และ/หรือชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรกรรม
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใชความรู
และทักษะพืน้ ฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้นได
8. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพเกษตรกรรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินยั สามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิหนาที่พลเมือง
แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลักการและกระบวนการ
เลือก ใช และบํารุงรักษายานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ และเครื่องทุนแรงในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
7. ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการบริหารงานคุณภาพ
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม
สาขางานพืชศาสตร
8. วางแผน เตรียมการ เพาะปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชผัก/ไมดอกไม
ประดับ/ไมผลไมยืนตน/พืชไร/พืชสมุนไพร/เห็ด และ/หรือพืชชนิดอืน่ ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศในงานพืชศาสตร
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานพืชศาสตรตามหลักการและ
กระบวนการ
สาขางานสัตวศาสตร
8. วางแผน เตรียมการ เลี้ยงดู และจัดการผลผลิตสัตวปก/สุกร/โค/สัตวน้ํา และ/หรือสัตวเลี้ยง
ชนิดอื่น ๆ ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานสัตวศาสตร
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานสัตวศาสตรตามหลักการและ
กระบวนการ
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สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
8. วางแผน
เตรียมการ
ดําเนินการและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑพืช/ผลิตภัณฑสัตว/
ผลิตภัณฑนม/ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผลิตภัณฑเห็ด/ผลิตภัณฑสมุนไพร/ผลิตภัณฑธัญพืช และ/หรือ
ผลิตภัณฑเกษตรชนิดอื่น ๆ ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนาย
เชิงธุรกิจ
9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ
สาขางานชางเกษตร
8. เลือก/ใช บํารุงรักษา บริการ สรางและซอมแซมเบื้องตน ในงานเครือ่ งยนตเล็ก/งานเครื่องทุน
แรงฟารม/งานไฟฟาในฟารม/งานเชื่อมโลหะ/งานชางสํารวจ/งานเครื่องตนกําลังและการ
ถายทอดกําลัง/งานชลประทานเพื่อการเกษตร และ/หรืองานชางเกษตรอื่น ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ
9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานชางเกษตร
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานชางเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
สาขางานเกษตรทั่วไป
8. วางแผน เตรียมการ ดําเนินการและจัดการผลิตและ/หรือบริการดานงานเกษตรทั่วไปตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในงานเกษตรทั่วไป
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
สาขางานการประมง
8. วางแผน เตรียมการ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปฏิบัติดูแลรักษา และจัดการผลผลิตสัตวน้ํา ตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศในงานประมง
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานประมงตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~4~

โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอ ยกวา 102 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป (18 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

26

หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (14 หนวยกิต)
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)

ไมนอยกวา

66

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

10

หนวยกิต

รวมไมนอยกวา

102

หนวยกิต

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
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1. หมวดวิชาสามัญ

ไมนอยกวา 26 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1101
2000-11__

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
รายวิชาในกลุมภาษาไทย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (2)
2 (2)

(2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1201
2000-1202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (2)
2 (2)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000-1301
2000-13__

ชื่อวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย
รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (2)
2 (2)

1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต)
(1) กลุมวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1401

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)

(2) กลุมคณิตศาสตร (2 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1501

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรประยุกต 1

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (2)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-16__
2000-16__
2000-16__

ชื่อวิชา
รายวิชาในกลุมพลศึกษา
รายวิชาในกลุมสุขศึกษา
รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (2)
1 (1)
2 (3)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1220
2000-1221
2000-1222
2000-1228
2000-1230
2000-1232
2000-1233
2000-1234
2000-1235
2000-1236
2000-1237

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในงานอาชีพ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1422
2000-14__

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเกษตร
รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตร
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)
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(2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2000-1524
2000-15__

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรประยุกต 6
รายวิชาในกลุมคณิตศาสตร

2. หมวดวิชาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (2)
2 (2)

ไมนอยกวา 66 หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (14 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2001-0001
2001-0002
2001-0003
2001-0004
2500-1001
2500-1002
2500-1003

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกรในอนาคต
ปฏิบัติงานเกษตร
ทักษะวิชาชีพเกษตร

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

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (18 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2501-1001
2501-1002
2501-1003
2501-1004
2501-1005
2501-1006
2501-1007
2600-1001

ชื่อวิชา
การใชแทรกเตอรและเครื่องทุน แรงการเกษตร
การขับเคลื่อนยานพาหนะ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
ชางเกษตรเบื้องตน
การประมงทั่วไป

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

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 30 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งไมนอยกวา 30 หนวยกิต จากรายวิชาการผลิต/
บริการไมนอยกวา 15 หนวยกิต รายวิชาโครงการที่สอดคลองกับรายวิชาการผลิต/บริการที่เลือกเรียน ไมนอย
กวา 6 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาชีพสาขางานที่เหลืออีกจนครบหนวยกิตที่กําหนด

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~8~
2.3.1 สาขางานพืชศาสตร
λ

รายวิชาการผลิตทางดานพืชศาสตร

รหัสวิชา
2501-2101
2501-2102
2501-2103
2501-2104
2501-2105
2501-2106
2501-2107
λ

ชื่อวิชา
การผลิตพืชผัก
การผลิตพืชไร
การผลิตไมผลไมยืนตน
การผลิตไมดอกไมประดับ
การผลิตเห็ด
การผลิตพืชสมุนไพร
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)

รายวิชาโครงการผลิตทางดานพืชศาสตร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2501-2150
โครงการผลิตผัก
2 (4)
2501-2151
โครงการผลิตไมดอก
2 (4)
2501-2152
โครงการผลิตไมประดับ
2 (4)
2501-2153
โครงการผลิตเห็ด-ทําเชื้อเห็ด
2 (4)
2501-2154
โครงการผลิตพืชไร
2 (4)
2501-2155
โครงการผลิตไมผลไมยืนตน
2 (4)
2501-2156
โครงการขยายพันธุพืช
2 (4)
2501-2157
โครงการผลิตขาว
2 (4)
2501-2158
โครงการผลิตพืชสมุนไพร
2 (4)
2501-2159
โครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
2 (4)
2501-2160 ถึง 2501-2199 โครงการผลิตทางดานพืชศาสตรโครงการอื่น ๆ
2 (4)
ตามความตองการของทองถิ่น
λ

รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานพืชศาสตร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2108
การจัดและดูแลสวน
2501-2109
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
2501-2110 ถึง 2501-2149 รายวิชาทางดานพืชศาสตรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (6)
* (*)

ปวช. 2545

~9~
รหัสวิชา
2501-4101
2501-4102
2501-4103
2501-4104
2501-4105
2501-4106
2501-41…

ชื่อวิชา
งานพืชศาสตร 1
งานพืชศาสตร 2
งานพืชศาสตร 3
งานพืชศาสตร 4
งานพืชศาสตร 5
งานพืชศาสตร 6
งานพืชศาสตร …

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

2.3.2 สาขางานสัตวศาสตร
λ

รายวิชาการผลิตทางดานสัตวศาสตร

รหัสวิชา
2501-2201
2501-2202
2501-2203
2501-2204
2501-2205
2501-2206
λ

ชื่อวิชา
การผลิตสัตวปก
การผลิตสุกร
การผลิตโค
การเพาะพันธุสัตวน้ํา
การเลี้ยงสัตวนา้ํ
การฟกไขและการจัดการโรงฟก

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)

รายวิชาโครงการผลิตทางดานสัตวศาสตร

รหัสวิชา
2501-2250
2501-2251
2501-2252
2501-2253
2501-2254
2501-2255
2501-2256
2501-2257
2501-2258
2501-2259
2501-2260

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ชื่อวิชา
โครงการเลีย้ งไกเนื้อ
โครงการเลีย้ งไกไข
โครงการเลีย้ งไกพื้นเมือง
โครงการเลีย้ งเปด
โครงการเลีย้ งนกกระทา
โครงการเลีย้ งสุกรพันธุ
โครงการเลีย้ งสุกรขุน
โครงการเลีย้ งโคเนื้อ
โครงการเลีย้ งโคนม
โครงการเพาะพันธุปลา
โครงการเลีย้ งปลา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)
2 (4)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2501-2261 ถึง 2501-2299 โครงการผลิตทางดานสัตวศาสตรโครงการอื่น ๆ
2 (4)
ตามความตองการของทองถิ่น
λ

รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานสัตวศาสตร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2207
การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
2501-2208
การเลี้ยงกระตาย
2501-2209
การเลี้ยงแพะและแกะ
2501-2210
การเลี้ยงกวาง
2501-2211
การเลี้ยงกระบือ
2501-2212
การผลิตพืชอาหารสัตว
2501-2213
การผลิตอาหารสัตว
2501-2214 ถึง 2501-2249 รายวิชาทางดานสัตวศาสตรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
2501-4201
งานสัตวศาสตร 1
2501-4202
งานสัตวศาสตร 2
2501-4203
งานสัตวศาสตร 3
2501-4204
งานสัตวศาสตร 4
2501-4205
งานสัตวศาสตร 5
2501-4206
งานสัตวศาสตร 6
2501-42…
งานสัตวศาสตร …

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

2.3.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
λ

รายวิชาการผลิตทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

รหัสวิชา
2501-2301
2501-2302
2501-2303
2501-2304
2501-2305
2501-2306
2501-2307

ชื่อวิชา
ผลิตภัณฑพืช
ผลิตภัณฑสัตว
ผลิตภัณฑนม
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ผลิตภัณฑเห็ด
ผลิตภัณฑสมุนไพร
ผลิตภัณฑธัญพืช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)

ปวช. 2545
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λ

รายวิชาโครงการผลิต/แปรรูปทางดานอุตสาหกรรมเกษตร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2501-2350 ถึง 2501-2399 โครงการผลิต/แปรรูปทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
2 (4)
โครงการอื่น ๆ ตามความตองการของทองถิ่น
λ

รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

รหัสวิชา
2501-2308
2501-2309
2501-2310

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป
2 (3)
สารเจือปนในอาหาร
2 (3)
การชําแหละสัตว
2 (4)
2501-2311 ถึง 2501-2349 รายวิชาทางดานอุตสาหกรรมเกษตรรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
2501-4301
งานอุตสาหกรรมเกษตร 1
* (*)
2501-4302
งานอุตสาหกรรมเกษตร 2
* (*)
2501-4303
งานอุตสาหกรรมเกษตร 3
* (*)
2501-4304
งานอุตสาหกรรมเกษตร 4
* (*)
2501-4305
งานอุตสาหกรรมเกษตร 5
* (*)
2501-4306
งานอุตสาหกรรมเกษตร 6
* (*)
2501-43…
งานอุตสาหกรรมเกษตร …
* (*)
2.3.4 สาขางานชางเกษตร
λ

รายวิชาการผลิต/บริการทางดานชางเกษตร

รหัสวิชา
2501-2401
2501-2402
2501-2403
2501-2404
2501-2405
2501-2406
2501-2407
2501-2408

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ชื่อวิชา
เครื่องยนตเล็ก
เครื่องทุนแรงฟารม
ไฟฟาในฟารม
ชางเชื่อมโลหะ
ชางสํารวจเบื้องตน
ชางกอสรางเบื้องตน
เครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
การชลประทานเพื่อการเกษตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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λ

รายวิชาโครงการผลิต/บริการทางดานชางเกษตร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2450 ถึง 2501-2499 โครงการผลิตและบริการทางดานชางเกษตร
โครงการอื่น ๆ ตามความตองการของทองถิ่น
λ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (4)

รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานชางเกษตร

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2409
เครื่องมือการทํานา
2501-2410
รถไถเดินตาม
2501-2411
เครื่องสูบน้ํา
2501-2412
การวางระบบน้ําเพื่อการเกษตร
2501-2413
การจัดการดิน
2501-2414
อุปกรณไฟฟาในฟารม
2501-2415
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเบื้องตน
2501-2416
การสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร
2501-2417 ถึง 2501-2499 รายวิชาทางดานชางเกษตรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
2501-4401
งานชางเกษตร 1
2501-4402
งานชางเกษตร 2
2501-4403
งานชางเกษตร 3
2501-4404
งานชางเกษตร 4
2501-4405
งานชางเกษตร 5
2501-4406
งานชางเกษตร 6
2501-44…
งานชางเกษตร …

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

2.3.5 สาขางานเกษตรทั่วไป
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานตาง ๆ ในประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชา

เกษตรศาสตร
λ

รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานเกษตรทั่วไป

รหัสวิชา
2501-2501
2501-2502

ชื่อวิชา
การเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดการฟารม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
2 (3)

ปวช. 2545
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2501-2503 ถึง 2501-2599 รายวิชาทางดานเกษตรทั่วไปรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
2501-2550 ถึง 2501-2599 โครงการผลิตและบริการทางดานเกษตรทั่วไป
2 (4)
ตามความตองการของทองถิ่น
2501-4501
งานเกษตรทั่วไป 1
* (*)
2501-4502
งานเกษตรทั่วไป 2
* (*)
2501-4503
งานเกษตรทั่วไป 3
* (*)
2501-4504
งานเกษตรทั่วไป 4
* (*)
2501-4505
งานเกษตรทั่วไป 5
* (*)
2501-4506
งานเกษตรทั่วไป 6
* (*)
2501-45…
งานเกษตรทั่วไป …
* (*)
สาขางานการประมง
ใหเลือกเรียนรายวิชาการผลิตในสาขางานการประมง ไมนอยกวา 15 หนวยกิต เลือกเรียนรายวิชา
โครงการผลิต/บริการทางดานการประมงที่สอดคลองกับวิชาการผลิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต รวมไมนอย
กวา 21 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาชีพสาขางานที่เหลืออีกจนครบหนวยกิตที่กําหนด
λ

รายวิชาการผลิตทางดานการประมง

รหัสวิชา
2501-2204
2501-2205
2501-2501
2601-1001
2601-1003
2601-2101
2601-2102
2601-2104
2601-2105
2601-2106
2601-2107
2601-2108
2601-2109
2601-2110
λ

ชื่อวิชา
การเพาะพันธุสัตวน้ํา
การเลี้ยงสัตวนา้ํ
การเกษตรแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
ชีววิทยาของปลา
การเพาะพันธุปลา
การเลี้ยงปลา
การเพาะพันธุกุง
การเลี้ยงกุง
การเลี้ยงหอย
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
การขยายพันธุไมน้ํา
การผลิตอาหารสัตวนํา้

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (4)
3 (4)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)
3 (6)

รายวิชาโครงการผลิต/บริการทางดานการประมง
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2501-2259
โครงการเพาะพันธุปลา
2 (4)
2501-2260
โครงการเลีย้ งปลา
2 (4)
2601-2150
โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
2 (4)
2601-2151
โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
2 (4)
2601-2152
โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
2 (4)
2501-2650 ถึง 2501-2699 โครงการผลิต/บริการทางดานการประมง
2 (4)
โครงการอื่น ๆ ตามความตองการของทองถิ่น
λ

รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานการประมง

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2501-2304
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2501-2411
เครื่องสูบน้ํา
2501-2502
การจัดการฟารม
2501-2601
การเพาะเลี้ยงไรแดง
2600-1003
การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา
2601-1002
ระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2601-2103
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
2501-2602 ถึง 2501-2649 รายวิชาทางดานการประมงรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
2501-4601
งานประมง 1
2501-4602
งานประมง 2
2501-4603
งานประมง 3
2501-4604
งานประมง 4
2501-4605
งานประมง 5
2501-4606
งานประมง 6
2501-46…
งานประมง …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (6)
3 (4)
2 (3)
3 (6)
2 (4)
2 (3)
3 (6)
3 (6)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและ
มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
ปวช. 2545
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2501-5001

โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4 (*)

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา 40 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยมีเวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 200 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
- (2)
2002-0002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
- (2)
2002-0003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
- (2)
2002-0004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
- (2)
2002-0005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
- (2)
2002-0006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
- (2)
2002-0007 ถึง 2002-0012 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด
- (2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาชีพ
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วิชาชีพพื้นฐาน
2500-1001

การพัฒนาความเปนผูน ําเกษตรกรในอนาคต
(Future Farmer Leadership Development)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ การดําเนินงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวยการจัดกิจกรรมตางๆ
ขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.)
2. เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรม อกท. ตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติ
3. เพื่อใหมีมเี จตคติที่ดีตอการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อกท.
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
2. วางแผนการจัดและดําเนินงานกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ ความสําคัญ หลักการของ อกท. การบริหารงานและการ
ดําเนินงานของ อกท. การจัดกิจกรรมโครงการหลัก 10 โครงการ ระเบียบและวิธีปฏิบัติวาดวยการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของ อกท.
2500-1002

ปฏิบตั ิงานเกษตร
(Agricultural Practice)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการปฏิบัติงานเกษตรพื้นฐาน การเลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณในงานฟารม
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกษตรพื้นฐาน เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณใน
งานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเกษตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานฟารมพื้นฐาน
2. ปฏิบัติงานฟารมพื้นฐานตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ งานเกษตรพื้นฐานในฟารมและกิจการของสถานศึกษา การเลือกใช บํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณงานฟารมอยางนอย 30 ทักษะ โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานในดานพืชศาสตร
สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และชางเกษตร

2500-1003

ทักษะวิชาชีพเกษตร
(Agricultural Vocational Skill)
(ตองเรียนรายวิชา 2500-1002 ปฏิบัติงานเกษตร กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการปฏิบัติงานเกษตร การเลือก ใช และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณใน
งานเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกษตร เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงาน
เกษตร ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเกษตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานเกษตรในฟารม
2. ปฏิบัติงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ วางแผนและปฏิบัติงานเกษตรในฟารมและกิจการของสถานศึกษา การเลือก ใช
และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณงานฟารม ในระดับทักษะที่สูงขึ้นอยางนอย 30 ทักษะ โดยหมุนเวียน
ปฏิบัติงานในดานพืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และชางเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
วิชาชีพสาขาวิชา
2501-1001

การใชแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
(Farm Tractor and Machinery Operation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตรเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือกและใชงานรถแทรกเตอรและอุปกรณประกอบ
2. เลือก/ใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงสภาพของดินและผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
3. ปองกันอุบัติเหตุในการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประเภทของรถแทรกเตอร ระบบตาง ๆ ของรถ
แทรกเตอร อุปกรณประกอบรถแทรกเตอร การเลือก ขับและใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตร การปองกันอุบัติเหตุ ผลกระทบของเครื่องทุนแรงการเกษตรตอคุณสมบัติของดิน สภาพดิน
ที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงการเกษตร การบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตร
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2501-1002

การขับเคลื่อนยานพาหนะ
(Vehicles Driving)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจโครงสราง การทํางานของระบบตาง ๆ หลักการใชและบํารุงรักษา
ยานพาหนะ
2. เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนยานพาหนะถูกตองตามกฎจราจรและบํารุงรักษายานพาหนะให
อยูในสภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการขับเคลื่อนยานพาหนะโดยคํานึงถึงวินัยการจราจร ความ
ปลอดภัย ประหยัด และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานเบื้องตนของยานพาหนะ
2. ขับเคลื่อนและควบคุมยานพาหนะในสภาวะตาง ๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและกฎ
จราจร
3. บํารุงรักษายานพาหนะตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องยนต ระบบตาง ๆ ของยานพาหนะ การบํารุงรักษา
ยานพาหนะ การเตรียมและการติดเครื่องยนต การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดยานพาหนะ
การขับเคลื่อนยานพาหนะในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจรอยางถูกตองและปลอดภัย
2501-1003

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
(Computer Application for Work)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน
สรางสูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต
3. เพื่อใหมจี ริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความอดทน ประณีต และ
รอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงานและเอกสารจดหมายเวียน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
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3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ
5. เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การ
ประกอบเอกสารจดหมายเวียน การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ การจัดการรายการขอมูลในงาน
อาชีพ และการเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต
2501-1004

หลักพืชกรรม
(Principles of Plant Science)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยใช
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรมดวยหลักความปลอดภัยและคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตองานดานพืชกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. ปฏิบัติงานปลูกพืชขั้นพืน้ ฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. เลือก/ใชวัสดุอปุ กรณและเครื่องมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถิ่น ความสําคัญของ
พืชในดานตาง ๆ การจําแนกพืช การเปรียบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ ปจจัยและ
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู
เบื้องตนเกีย่ วกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 23 ~
2501-1005

หลักการเลี้ยงสัตว
(Principles of Animal Husbandry)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวและการเลี้ยงสัตว
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวตามขั้นตอนกระบวนการ เลือก
และใช โรงเรือน-อุปกรณในการเลี้ยงสัตว โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตองานเลี้ยงสัตว
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกีย่ วกับสัตวและการเลี้ยงสัตว
2. วางผังฟารมเลี้ยงสัตวตามหลักการเลี้ยงสัตวแตละชนิด
3. เลือก/ใชโรงเรือน อุปกรณ และอาหารสําหรับสัตวแตละชนิดตามหลักการและ
กระบวนการ
4. จัดการเลี้ยงสัตวเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว สภาวะการเลี้ยงสัตวของประเทศ
ไทยและตางประเทศ คุณลักษณะที่ดีของผูเลี้ยงสัตว การเริ่มตนเลี้ยงสัตว ชนิด ประเภทและพันธุส ัตว
มาตรฐาน การเลือกที่ตั้งฟารมเลี้ยงสัตว โรงเรือนและอุปกรณการเลีย้ งสัตว อาหารสัตว วิธีการจัดการ
เลี้ยงสัตวเบื้องตน
2501-1006

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
(Introduction to Agro-Industry)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหเขาใจขัน้ ตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบและมาตรฐาน
3. เพื่อใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติทดี่ ีตองานอุตสาหกรรมเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
เขาใจหลักการเบื้องตนในการวางแผนและดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามมาตรฐาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญ ประโยชน ประเภท หลักการวางแผนและดําเนินการ
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2501-1007

ชางเกษตรเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตรเพื่อสนับสนุนงานผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟา งานเชื่อมแกส งานทอสงน้ํา งานคอนกรีต งานใช
และบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยาง
งาย ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัยและ
มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. เชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกสตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. วางผังงานกอสรางและงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
6. ติดตั้งวงจรไฟฟาอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกส การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร การวางผัง การหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร
การเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย
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2600-1001

การประมงทั่วไป
(General Fisheries)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ขอมูล และสถานการณที่เกี่ยวของกับการประมง ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก
2. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในการทําการประมง โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา
เขาใจหลักการทําประมง โดยคํานึงถึงกฎระเบียบ นโยบายและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญของการประมง ทรัพยากรประมง สถานการณประมงดานตาง ๆ
การอนุรักษทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการประมง สะพานปลา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและการใช
ประโยชนจากสัตวน้ํา นโยบายการประมงของประเทศไทย
วิชาชีพสาขางาน
2501-2101

การผลิตพืชผัก
(Vegetable Crops Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชผักและการผลิตพืชผัก
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตพืชผักอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตพืชผัก และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชผัก
2. เตรียมการผลิตพืชผักตามความตองการของตลาดและสภาพพืน้ ที่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
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3. ผลิตพืชผักตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชผัก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับพืชผัก การจําแนกประเภทพืชผัก
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตพืชผัก การวางแผนการผลิต การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การจัดจําหนายและ
การทําบัญชี
2501-2102

การผลิตพืชไร
(Field Crops Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชไรและการผลิตพืชไร
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตพืชไรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตพืชไร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชไร
2. เตรียมการผลิตพืชไรตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. ปลูกพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชไร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับพืชไร การจําแนกประเภทพืชไร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตพืชไร การวางแผนการผลิตพืชไร การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การ
เก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การจัดจําหนาย
และการทําบัญชี
2501-2103

การผลิตไมผลไมยืนตน
(Fruit Crops and Trees Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไมผลไมยืนตนและการผลิตไมผลไมยืนตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตไมผลไมยืนตนอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตไมผลไมยืนตน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับ- ผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตไมผลไมยืนตน
2. เตรียมการผลิตไมผลไมยืนตนตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. ปลูกไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาไมผลไมยนื ตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมผลไมยนื ตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับไมผลไมยืนตน การจําแนก
ประเภทของไมผลไมยืนตน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตไมผลไมยืนตน การวางแผนการผลิตไมผลไม
ยืนตน การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไมผลนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การจัดจําหนายและการทํา
บัญชี

2501-2104

การผลิตไมดอกไมประดับ
(Flowers and Ornamental Plant Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับและการผลิตไมดอกไมประดับ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตไมดอกไมประดับอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับ-ผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 29 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตไมดอกไมประดับ
2. เตรียมการผลิตไมดอกไมประดับตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. ปลูกไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ การจําแนก
ประเภทของไมดอกไมประดับ ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนการผลิตไม
ดอกไมประดับ โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการนําไปใชประโยชน การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยว การจัดจําหนายและการทําบัญชี
2501-2105

การผลิตเห็ด
(Mushroom Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับเห็ด การผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตเห็ดอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตเห็ดและมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด
2. เตรียมการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ดตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. ผลิตเห็ดและเชื้อเห็ดตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 30 ~
4. ปฏิบัติดูแลรักษาเห็ดและเชือ้ เห็ดตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ระบบ นิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายเห็ดและเชือ้ เห็ด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับเห็ด ปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับการ
ผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด โรงเรือนและอุปกรณการเพาะและทําเชื้อเห็ด การวางแผนการผลิตเห็ดและเชื้อเห็ด
การทําเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และ
การเพิ่มมูลคาของผลผลิตเห็ด การจัดจําหนายและการทําบัญชี
2501-2106

การผลิตพืชสมุนไพร
(Herbal Plant Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการผลิตพืชสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตพืชสมุนไพรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตพืชสมุนไพร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชสมุนไพร
2. เตรียมการผลิตพืชสมุนไพรตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. ปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคา
4. ปฏิบัตดิ ูแลรักษาพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ระบบ นิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชสมุนไพร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับพืชสมุนไพร การจําแนกประเภท
พืชสมุนไพร ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกพืชสมุนไพร การวางแผนการปลูกพืชสมุนไพร การปลูก
และการปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว สรรพคุณของพืชสมุนไพรและ
การนําไปใชประโยชน การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การจัดจําหนายและการทําบัญชี
2501-2107

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
(Mulberry Cultivation and Sericulture)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับหมอน ไหม และการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการปลูกหมอน-เลี้ยงไหมอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา และผลกระทบตอ
ระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับ-ผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและปลูกหมอน-เลี้ยงไหม
2. เตรียมการปลูกหมอน-เลี้ยงไหมตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. ปลูกหมอน-เลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาหมอน-ไหมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ระบบ นิเวศวิทยา
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ วและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายหมอน-ไหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาด พันธุของหมอน-ไหม ปจจัยที่เกีย่ วของ
กับการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม การวางแผนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม การปลูกหมอนและการปฏิบัติดูแล
รักษา การเลี้ยงไหมและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลคาผลผลิต
การจําหนายและการทําบัญชี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 32 ~
2501-2108

การจัดและดูแลสวน
(Landscaping and Maintenance)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดและดูแลสวนขั้นพืน้ ฐาน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและดําเนินการจัดและดูแลสวนอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพจัดและดูแลสวน และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธกี ารวางแผน ออกแบบ และจัดดูแลสวน
2. ออกแบบจัดสวนตามหลักการ
3. จัดสวนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศ-วิทยา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนอยางมีระบบตามแผนงาน
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเพือ่ ประเมินราคาและเสนอราคาการจัดและดูแลรักษาสวน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความตองการของตลาดการจัดสวน ธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การจัดสวน รูปแบบและองคประกอบของการจัดสวน การสํารวจพื้นที่ ออกแบบและวางแผนการจัด
สวน การประเมินราคาและการเสนอราคา การจัดสวนและปฏิบัติดูแลรักษาสวน และการทําบัญชี
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2501-2109

การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
(Biological Substance Production for Agriculture)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ซื่อสัตย มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
2. เตรียมการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามความตองการของทองถิ่นและวัสดุที่มใี น
ทองถิ่น
3. ผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สภาพ-แวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
4. จัดการสารชีวภาพหลังการผลิต โดยการตรวจสอบคุณภาพและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. ใชสารชีวภาพตามหลักและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและพัฒนาการของผลิตภัณฑสารชีวภาพ การจําแนก
ประเภทของสารชีวภาพ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสารชีวภาพเพื่อการเกษตร การผลิต
ผลิตภัณฑสารชีวภาพเพื่อการเกษตร การเก็บรักษา การนําไปใชประโยชน การจัดจําหนายและทํา
บัญชี
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2501-2150 -99

โครงการผลิต … (ทางดานพืช)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิตพืชอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา
ในการผลิต จัดการหลังการผลิตเพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ-ผิดชอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิตพืชตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิตและดูแลรักษาพืชตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเกีย่ ว จัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และจําหนายตามแผนงาน
โครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและ
จัดทําโครงการผลิต การดําเนินการผลิตและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต การจัดการผลผลิตและ
การจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-41…

งานพืชศาสตร …
(Plant Science Work …)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลักพืชกรรม กอน)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการเกี่ยวกับพืชอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล เลือกและใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับพืช
2. วางแผนการผลิต/บริการเกี่ยวกับพืชตามหลักการ
3. ผลิต/บริการเกี่ยวกับพืชตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการเกี่ยวกับพืช
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิต/บริการเกี่ยวกับพืชในสถานประกอบการ/ฟารม/แหลง
วิชาการ การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการเกี่ยวกับพืช การปรับปรุงและแกไขปญหาในงาน
ผลิต/บริการเกี่ยวกับพืช การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ทําบัญชี

สาขางานสัตวศาสตร
2501-2201

การผลิตสัตวปก
(Poultry Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวปกและการเลี้ยงสัตวปก
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตสัตวปกอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตสัตวปก และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตสัตวปก
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารสัตวปกตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูสัตวปกระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
4. จัดการผลผลิตสัตวปกตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสัตวปก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดและวางแผนการผลิตสัตวปก โรงเรือน
และอุปกรณ การคัดเลือกพันธุสัตวปก อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดูสัตวปกระยะตาง ๆ
การสุขาภิบาล การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย การจดบันทึกงานฟารมและทําบัญชี การ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานผลิตสัตวปก
2501-2202

การผลิตสุกร
(Swine Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสุกรและการเลี้ยงสุกร
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตสุกรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตสุกรและมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตสุกร
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารสุกรตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูสุกรระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
4. จัดการผลผลิตสุกรตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสุกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิตสุกร โรงเรือนและ
อุปกรณ การคัดเลือกพันธุสกุ ร อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลีย้ งดูสุกรระยะตาง ๆ การ
สุขาภิบาล การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย การจดบันทึกงานฟารมและทําบัญชี การอนุรักษ
พลังงานและ สิ่งแวดลอมในงานผลิตสุกร
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2501-2203

การผลิตโค
(Cattle Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโคและการเลี้ยงโค
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตโคอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตโค และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตโค
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารโคตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูโคระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
4. จัดการผลผลิตโคตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายโค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิตโค โรงเรือนและ
อุปกรณ การคัดเลือกพันธุโค อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลีย้ งดูโคระยะตาง ๆ การ
สุขาภิบาล การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย การจดบันทึกงานฟารมและทําบัญชี การอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอมในงานผลิตโค
2501-2204

การเพาะพันธุสัตวน้ํา
(Fish Breeding)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวน้ําและการเพาะพันธุสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการเพาะพันธุส ัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุสัตวน้ํา
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุสัตวน้ําสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู
3. เพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและ สิ่งแวดลอม
5. จัดการผลผลิตสัตวน้ําหลังการเพาะพันธุตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุสัตวน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการเพาะพันธุสัตวน้ํา โรง
เพาะฟกและอุปกรณ การคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดู การผสมพันธุ
การอนุบาล การจัดการผลผลิตและจัดจําหนาย การจดบันทึกงานฟารมและทําบัญชี การอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอมในงานเพาะพันธุสัตวน้ํา
2501-2205

การเลี้ยงสัตวน้ํา
(Fish Culture)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวน้ําและการเลีย้ งสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการเลี้ยงสัตวนํา้ และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงสัตวนา้ํ
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวน้ํากอนการเลี้ยง สอดคลองกับ
ทรัพยากรที่มอี ยู
3. เลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
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4. ปฏิบัติดูแลรักษาสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหตลาดและประเภทสัตวน้ํา การวางแผนเลีย้ งสัตวน้ํา
การเลือกทําเล การเตรียมบอและการจัดการคุณภาพน้ํา การปลอยสัตวน้ํา อาหารและการใหอาหาร
การปองกันกําจัดโรคพยาธิศตั รูสตั วน้ํา ปญหาและวิธีการแกไข การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย
การบันทึกขอมูลและทําบัญชี การคํานวณตนทุนการผลิตและกําหนดราคาขาย
2501-2206

การฟกไขและการจัดการโรงฟก
(Incubation and Hatchery Management)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการฟกไขและการจัดการโรงฟก
2. เพื่อใหสามารถเตรียมตูฟกและอุปกรณ เตรียมไขฟก จัดการดูแลตูฟก และแกปญหาใน
การฟกไขอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการฟกไขและการจัดการโรงฟก และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ฟกไขและการจัดการโรงฟกเบื้องตน
2. เตรียมโรงฟก เครื่องมืออุปกรณ และไขสําหรับฟกตามหลักการและกระบวนการ
3. ฟกไขตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการลูกไกหลังการเพาะฟกตามหลักการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะฟกลูกไกและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญ การตลาดและการวางแผนการฟกไข
วิธีการฟกไข ปจจัยที่สําคัญในการฟกไข การพัฒนาของตัวออน เครื่องมือและอุปกรณในการฟก โรงฟก
และการจัดการโรงฟก การจัดการฟกไข การจัดการผลผลิตและการจําหนาย ปญหาและอุปสรรคใน
การฟกไข การจดบันทึกงานฟารมและทําบัญชี
2501-2207

การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
(Ostrich Raising)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับนกกระจอกเทศ และหลักการเลี้ยงนกกระจอกเทศ
2. เพื่อใหสามารถจัดการเลี้ยงดูนกกระจอกเทศอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเลี้ยงนกกระจอกเทศ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับ-ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงนกกระจอกเทศ
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูนกกระจอกเทศระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. จัดการผลผลิตนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายนกกระจอกเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาวะและความสําคัญของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ โรงเรือนและ
อุปกรณ พันธุและการคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดูนกกระจอกเทศระยะตาง
ๆ การสุขาภิบาล การตลาดและการจําหนาย การจดบันทึกและทําบัญชี การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในงานอาชีพเลีย้ งนกกระจอกเทศ
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2501-2208

การเลี้ยงกระตาย
(Rabbit Raising)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับกระตายและหลักการเลี้ยงกระตาย
2. เพื่อใหสามารถจัดการเลี้ยงดูกระตายอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเลี้ยงกระตาย และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงกระตาย
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารกระตายตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูกระตายระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
4. จัดการผลผลิตกระตายตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกระตาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาวะและความสําคัญของการเลี้ยงกระตาย โรงเรือนและ
อุปกรณ พันธุและการคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดูกระตายระยะตาง ๆ
การสุขาภิบาล การตลาดและการจําหนาย การจดบันทึกและทําบัญชี การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในงานอาชีพเลีย้ งกระตาย
2501-2209

การเลี้ยงแพะและแกะ
(Goat and Sheep Raising)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับแพะ-แกะ และหลักการเลี้ยงแพะและแกะ
2. เพื่อใหสามารถจัดการเลี้ยงดูแพะและแกะอยางมีตามหลักการและกระบวนการ
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเลี้ยงแพะและแกะ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงแพะและแกะ
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูแพะและแกะระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. จัดการผลผลิตแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายแพะและแกะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาวะและความสําคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ พันธุและการ
คัดเลือกพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล ตลาด
และการจําหนาย การจดบันทึกและทําบัญชี การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพเลีย้ ง
แพะและแกะ
2501-2210

การเลี้ยงกวาง
(Deer Raising)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับกวางและหลักการเลี้ยงกวาง
2. เพื่อใหสามารถจัดการเลี้ยงดูกวางอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเลี้ยงกวาง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงกวาง
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารกวางตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูกวางระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
4. จัดการผลผลิตกวางตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกวาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาวะและความสําคัญของการเลี้ยงกวางในประเทศไทย พันธุ
และการคัดเลือกพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดู การ
สุขาภิบาล การตลาดและการจําหนาย การจดบันทึกและทําบัญชี การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในงานอาชีพเลีย้ งกวาง
2501-2211

การเลี้ยงกระบือ
(Buffalo Raising)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับกระบือและหลักการเลี้ยงกระบือ
2. เพื่อใหสามารถจัดการเลี้ยงดูกระบืออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเลี้ยงกระบือ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงกระบือ
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารกระบือตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการเลี้ยงดูกระบือระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
4. จัดการผลผลิตกระบือตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายกระบือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาวะและความสําคัญการเลี้ยงกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ
พันธุและการคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดูกระบือระยะตาง ๆ การ
สุขาภิบาล การตลาดและการจําหนาย การจดบันทึกและทําบัญชี การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม
ในงานอาชีพเลี้ยงกระบือ
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2501-2212

การผลิตพืชอาหารสัตว
(Roughage Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับพืชอาหารสัตวและหลักการผลิตพืชอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถผลิตพืชอาหารสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานผลิตพืชอาหารสัตว และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชอาหารสัตวเบื้องตน
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ พื้นที่ และพันธุพชื อาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
3. ปลูกและปฏิบัติดูแลพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. จัดการผลผลิตพืชอาหารสัตวโดยการเก็บเกีย่ ว จัดการหลังการเก็บเกีย่ ว และเก็บรักษา
ตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชอาหารสัตว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สภาวะและความสําคัญของการผลิตพืชอาหารสัตว ชนิดและ
พันธุของพืชอาหารสัตว เครื่องมือและอุปกรณ การปลูกและการปฏิบัติดูแลพืชอาหารสัตว การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว การใชประโยชนและการเก็บรักษา การตลาดและการจําหนาย
การจดบันทึกและทําบัญชี การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานผลิตพืชอาหารสัตว
2501-2213

การผลิตอาหารสัตว
(Animal Feed Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับอาหารสัตวและหลักการผลิตอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถผลิตอาหารสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
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3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานผลิตอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตอาหารสัตวเบื้องตน
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ พื้นที่ และวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
3. คํานวณสูตรอาหารสัตวตามหลักการ
4. ผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เก็บรักษาอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายอาหารสัตว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวภายในประเทศ ชนิดและ
ประเภทของอาหารสัตว คุณภาพของวัตถุดบิ ที่ดี การคํานวณสูตรอาหารสัตว กระบวนการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหารสัตว ปญหาและอุปสรรคในการผลิตอาหารสัตว การคํานวณตนทุนการผลิต การ
จําหนายและทําบัญชี
2501-2250 -99

โครงการผลิต ... (ทางดานสัตว)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิตสัตวอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา
ในการผลิต จัดการหลังการผลิตเพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิตสัตวตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิตและดูแลสัตวตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและ
จัดทําโครงการผลิต การดําเนินการผลิตและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต การจัดการผลผลิตและ
การจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-42…

งานสัตวศาสตร …
(Animal Science Work …)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตว
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตวอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล เลือกและใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตว
2. วางแผนการผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตวตามหลักการ
3. ผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตว
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตวในสถานประกอบการ/ฟารม/
แหลงวิชาการ การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตว การปรับปรุงและแกไขปญหา
ในงานผลิต/บริการเกี่ยวกับสัตว การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและทําบัญชี
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สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
2501-2301

ผลิตภัณฑพืช
(Plant Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑพืช
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑพืช
3. ผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑพืช สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑพืช
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2501-2302

ผลิตภัณฑสัตว
(Animal Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑสัตว
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสัตวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสัตว
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสัตว
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑสัตว สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
สารเคมีและเครื่องเทศ การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุ
ภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตว
2501-2303

ผลิตภัณฑนม
(Dairy Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑนม
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2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปน้ํานมเปนผลิตภัณฑตางๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑนม
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑนม
3. ผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ชนิดของผลิตภัณฑนม
องคประกอบของน้ํานม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ํานม สภาวะการตลาดและการวาง
แผนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปน้ํานมและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิต
ผลิตภัณฑนม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑนม
2501-2304

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
(Fishery Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสัตวน้ําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การ
จัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2501-2305

ผลิตภัณฑเห็ด
(Mushroom Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑเห็ด
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากเห็ดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑเห็ด
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑเห็ด
3. ผลิตผลิตภัณฑเห็ดตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
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5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเห็ด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑเห็ด สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑเห็ด
2501-2306

ผลิตภัณฑสมุนไพร
(Herb Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสมุนไพรเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
3. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิต โดยการบรรจุภณ
ั ฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑสมุนไพร สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและ
อุปกรณ การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บ
รักษา การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิง่ แวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
2501-2307

ผลิตภัณฑธัญพืช
(Cereal Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑธัญพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากธัญพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑธัญพืช
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑธัญพืช
3. ผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิต โดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑธัญพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑธัญพืช สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑธญ
ั พืช
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป
2 (3)
2501-2308
(Product Management for Processing)
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จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป
2. เพื่อใหสามารถคัดเลือกและการเตรียมผลผลิตกอนการแปรรูปตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับ-ผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป
2. จัดการผลผลิตที่นํามาแปรรูปตามมาตรฐาน
3. เตรียมผลผลิตเพื่อการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของการจัดการผลผลิตทางพืชและสัตว
ปฏิกิริยาทางชีวเคมี สรีรวิทยา และปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ ในระหวางการเก็บรักษา การปองกันการ
เสื่อมเสียของผลผลิต การจัดมาตรฐานของผลผลิตที่นํามาใชในการแปรรูป การเตรียมผลผลิตกอนการ
แปรรูป
2501-2309

สารเจือปนในอาหาร
(Food additive)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร
2. เพื่อใหสามารถเลือกและใชสารเจือปนในอาหารไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีในการใชสารเจือปนในอาหาร และมีกิจนิสัยละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย
และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและกระบวนการในการใชสารเจือปนในอาหาร
2. เลือก/ใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหารตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของสารเจือปนในอาหาร ประเภทและ
ชนิดของสารเจือปนในอาหาร คุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหาร การตรวจสอบคุณสมบัติ
และผลของสารเจือปนในอาหาร
2501-2310

การชําแหละสัตว
(Butchering)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการชําแหละสัตว
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการชําแหละสัตวชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามหลักการและ
กระบวนการ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และไดคุณภาพซากที่ดี
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชําแหละสัตว และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละสัตว
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และสัตวกอนการชําแหละตามหลักการและกระบวนการ
3. ชําแหละสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะ
4. ตรวจสอบคุณภาพซากตามมาตรฐาน
ั ฑ และจัดจําหนาย
5. จัดการซากสัตวหลังการชําแหละโดยการตัดแตง เก็บรักษา บรรจุภณ
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการชําแหละสัตว การคัดเลือกและการเตรียมสัตว
กอนชําแหละ เครื่องมือและอุปกรณ การชําแหละสัตว การตรวจสอบคุณภาพซาก การตัดแตงซาก
การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การตลาดและการจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิง่ แวดลอมในงาน
ชําแหละสัตว
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2501-2350 –99

โครงการผลิต/แปรรูป ... (ดานอุตสาหกรรมเกษตร)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยางมีระบบ โดยการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตรตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตหลังการผลิต/แปรรูปและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและ
จัดทําโครงการผลิต/แปรรูป การดําเนินการผลิต/แปรรูปและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/แปรรูป
การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-43…

งานอุตสาหกรรมเกษตร …
(Agro-industry Work …)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล เลือกและใช
เทคโนโลยีในการดําเนินงานอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
2. วางแผนการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
3. ผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรในสถาน
ประกอบการ/ฟารม/แหลงวิชาการ การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการในงานอุตสาหกรรม
เกษตร การปรับปรุงและแกไขปญหาในงานผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการ
ผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

สาขางานชางเกษตร
2501-2401

เครื่องยนตเล็ก
(Small Engines)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพืน้ ฐานและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องยนตเล็กเบื้องตนตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องยนตเล็ก
2. เลือกเครื่องยนตเล็กตามลักษณะงาน
3. ใชงานเครื่องยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงความปลอดภัย
4. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กตามมาตรฐาน
5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ
6. แกไขขอขัดของเบื้องตนของเครื่องยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก
การเลือก ใชบาํ รุงรักษา ตรวจสอบสภาพและแกไขขอขัดของเบื้องตนของเครื่องยนตเล็ก การถอด
ประกอบ ทําความสะอาด จัดวางชิ้นสวน พิจารณาชิ้นสวนเพื่อเปลี่ยน ปรับแตงและซอมบํารุงระบบ
ตาง ๆ ของเครื่องยนต
2501-2402

เครื่องทุนแรงฟารม
(Farm Machinery)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องทุนแรงฟารม
2. เพื่อใหสามารถใชงานและบํารุงรักษาเครื่องทุนแรงฟารมตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องทุนแรงฟารม
2. เลือกเครื่องทุนแรงฟารมตามลักษณะงาน
3. ใชเครื่องทุนแรงฟารมในงานตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงความ
ปลอดภัย
4. บํารุงรักษาเครื่องทุนแรงฟารมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประเภทของเครื่องทุนแรงฟารม หลักการทํางาน
การใชและบํารุงรักษาเครื่องเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องฉีดพนสารเคมี เครื่อง
หวานปุย ปมน้ําและเครื่องสูบน้ํา เครื่องเก็บเกีย่ ว เครื่องแปรสภาพผลผลิต เครื่องสงลําเลียงและ
ไซโล
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2501-2403

ไฟฟาในฟารม
(Farm Electricity)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการติดตั้ง ใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารม
2. เพื่อใหสามารถใชและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารม และเดินสายไฟฟาแบบตาง ๆ
ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนของไฟฟาและการปฏิบัติงานไฟฟา
2. เลือก/ใชเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการดวยความ
ปลอดภัย
3. เดินสายไฟในอาคารตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ประหยัด
4. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาในงานฟารมตามมาตรฐาน
5. คํานวณคากระแสไฟฟาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของไฟฟา ความปลอดภัยในงานไฟฟา
วงจรไฟฟาแบบตาง ๆ เครื่องมือและอุปกรณไฟฟาในงานฟารม การเดินสายไฟฟาในอาคาร การ
คํานวณคากระแสไฟฟาและการใชไฟฟาอยางประหยัด การใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาใน
ฟารม และการเดินสายไฟฟาแบบตาง ๆ
2501-2404

ชางเชื่อมโลหะ
(Welding)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเลือกใชโลหะและการใชเครื่องเชื่อมอยางปลอดภัย
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงานโลหะและเครือ่ งเชื่อมอยางปลอดภัย บํารุงรักษาเครื่องเชื่อม
และอุปกรณทเี่ กี่ยวกับการเชือ่ มโลหะตามหลักการและกระบวนการ
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3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟา
2. เลือก/ใชเครื่องมืออุปกรณ โลหะและเหล็กในงานเชื่อมตามมาตรฐาน
3. เชื่อมโลหะดวยเครื่องเชื่อมแกสและเครื่องเชื่อมไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและประหยัด
4. ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมโลหะตามมาตรฐาน
5. บํารุงรักษาเครื่องเชื่อมแกสและเครื่องเชื่อมไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของงานเชื่อม หลักการทํางานของเครื่องเชื่อม
แกส เครื่องเชื่อมไฟฟา คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ การเลือกใชเหล็กใหเหมาะสมกับงาน ความ
ปลอดภัยในการใชเครื่องเชื่อม การใชเครื่องมือและอุปกรณที่เกีย่ วของกับการเชื่อมโลหะ งานพื้นฐาน
เกี่ยวกับโลหะ การปรับแตง การใชเครื่องเชื่อมแบบตาง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม
2501-2405

ชางสํารวจเบื้องตน
(Introduction to Surveying)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการใชเครื่องมือสํารวจพื้นฐานในการวัดระยะทางและหาระดับ
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือสํารวจ วัดระยะทางและวัดระดับตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสํารวจรังวัด
2. เลือก/ใชเครื่องมือและอุปกรณในงานสํารวจรังวัดตามมาตรฐาน
3. ปฏิบัติงานสํารวจรังวัด โดยการวัดระยะ ทําวงรอบ และหาคาระดับพื้นที่ตามหลักการ
และกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจรังวัดและอุปกรณตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและขัน้ ตอนของการสํารวจรังวัด เครื่องมือและอุปกรณในงาน
สํารวจรังวัด การวัดระยะแบบตาง ๆ การทําวงรอบและการหาคาระดับพื้นที่ การใชงานและ
บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจรังวัดและอุปกรณ
2501-2406

ชางกอสรางเบือ้ งตน
(Introduction to Construction)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานกอสราง
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกอสรางและบํารุงรักษาอาคารในฟารมตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานกอสราง
2. อานและเขียนแบบอาคารเกษตรเบื้องตน
3. เลือก/ใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุกอสรางตามมาตรฐาน
4. ปฏิบัติงานกอสรางเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงความปลอดภัย
5. บํารุงรักษาอาคารในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนแบบอาคารเกษตร วัสดุกอสราง งานกอ
อิฐ งานคอนกรีต งานไม งานสี งานประปา การวางผัง และการบํารุงรักษาอาคารในฟารม
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2501-2407

เครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
3 (6)
(Power Sources and Transmission)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
2. เลือกใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบ และเครื่องตนกําลังตามลักษณะงาน
3. คํานวณขนาดของเฟองและมูเลตามขนาดการใชงาน
4. ติดตั้งเครื่องตนกําลังและระบบถายทอดกําลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึง
ความปลอดภัยและประหยัด
5. ใชงานเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึง
ความปลอดภัยและประหยัด
6. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของเครื่องตนกําลัง เครื่องมือวัดและตรวจสอบ หนวยทีใ่ ชวัด
ระบบไฟฟา มอเตอร อุปกรณควบคุมกําลังไฟฟา การสงกําลังวิธีตาง ๆ การกําหนดขนาดและ
การเลือกใชเครื่อง-ตนกําลัง การคํานวณขนาดของเฟองและมูเล การติดตั้ง ใชงานและบํารุงรักษาเครื่อง
ตนกําลังและการถายทอดกําลัง

2501-2408

การชลประทานเพื่อการเกษตร
(Irrigation)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานของการชลประทานเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถเลือกแหลงน้าํ ที่เหมาะสม และใหน้ําพืชดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ
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3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย ประหยัด ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานในงานชลประทานเพื่อการเกษตร
2. หาความชื้นและการอุมน้ําของดินตามหลักการและกระบวนการ
3. คํานวณปริมาณน้ําที่พืชตองการและปริมาณน้ําที่ตองสงตามหลักการ
4. วางแผนการปลูกพืชและใหน้ําพืชแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใชเครื่องมืออุปกรณในงานชลประทานเพื่อการเกษตรตามมาตรฐาน
6. บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานชลประทานเพื่อการเกษตรตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการชลประทานเพื่อการเกษตร วัฏจักรของน้ํา ดิน
และโครงสรางของดิน ชนิดและความหนาแนนของดิน ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืช การหา
ความชื้นและการอุมน้ําของดิน การแพรกระจายและการไหลซึมของน้ําในดิน ปริมาณน้ําที่พืชตองการ
และปริมาณน้าํ ที่ตองสง การกําหนดเวลา การวางแผนการปลูกพืชและใหน้ําพืชแบบตางๆ การสงน้ํา
จากแหลงชลประทาน การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานชลประทานเพื่อการเกษตร
2501-2409

เครื่องมือการทํานา
( Farm Machinery for Rice Production)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องมือทํานา
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องมือทํานาตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํานา การใชงาน และบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือการทํานา
2. เลือกเครื่องมือการทํานาตามลักษณะงาน
3. ใชเครื่องมือ/เครื่องจักรกลเกษตรทํานาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
4. บํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตรในการทํานาและอุปกรณตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการทํานา เครื่องมือพื้นฐานในการทํานา การเลือก ใช
บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถเดินตามพรอมอุปกรณ เครื่องดํานา เครื่องโรยเมล็ดขาว เครื่องสูบน้ํา
เครื่องพนยา เครื่องเกี่ยวขาว เครื่องนวดขาว และยุงฉาง
2501-2410

รถไถเดินตาม
(Two-Wheel Tractors)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถเดิน
ตาม
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถเดินตาม ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และบํารุงรักษาซอมแซมรถไถเดินตาม
2. ปรับตั้งระบบตาง ๆ ของรถไถเดินตามตามมาตรฐาน
3. ใชรถไถเดินตามตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
4. บํารุงรักษาซอมแซมรถไถเดินตามและอุปกรณตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของรถไถเดินตาม ประเภทและโครงสรางของรถไถ
เดินตาม เครื่องยนตตนกําลัง การถายทอดกําลัง การปรับตั้ง การใช บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถ
เดินตาม การปองกันอุบัติเหตุ อุปกรณตอพวงและการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน
2501-2411

เครื่องสูบน้ํา
(Water Pumps)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องสูบน้ําตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องสูบน้ําในงานเกษตร
2. เลือกชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ําตามลักษณะงาน
3. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องสูบน้ําตามขั้นตอนวิธีการ
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
6. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐาน
7. แกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของเครื่องสูบน้ํา ชนิดของเครื่องสูบน้ําใน
การเกษตร การเลือกและกําหนดขนาดของเครื่องสูบน้ํา การถอดประกอบและพิจารณาชิ้นสวนของ
เครื่องสูบน้ํา การติดตั้งเครือ่ ง- สูบน้ํา การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ปญหาและการแกไข
ขอขัดของของเครื่องสูบน้ํา
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2501-2412

การวางระบบน้ําเพื่อการเกษตร
(Water Supply System for Agriculture Construction)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการของการวางระบบน้ําแบบตาง ๆ การคํานวณอุปกรณ การใช การ
บํารุงรักษาและการประเมินราคา
2. เพื่อใหสามารถคํานวณพืน้ ทีแ่ ละอุปกรณการติดตั้ง การใชงาน บํารุงรักษา ซอมแซมและ
แกไขระบบน้าํ เพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนของการวางระบบน้ําเพื่อการเกษตร
2. คํานวณพื้นที่ อุปกรณติดตั้ง และราคาในการวางระบบน้าํ เพื่อการเกษตรทั้งระบบ
3. ติดตั้งระบบน้าํ เพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
4. ใชงานระบบน้าํ เพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
5. บํารุงรักษาซอมแซมระบบน้าํ เพื่อการเกษตรตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและขัน้ ตอนของการวางระบบน้ํา อุปกรณการติดตั้ง
ขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ําแบบตาง ๆ การคํานวณพื้นทีแ่ ละอุปกรณตดิ ตั้งทั้งระบบ การคํานวณ
แรงดัน เครื่องตนกําลัง การติดตั้ง ใชงานและบํารุงรักษาระบบน้ําเพื่อการเกษตร การซอมแซมและ
แกไขปญหา และการประเมินราคา
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2501-2413

การจัดการดิน
(Soil Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับดินและการจัดการดิน
2. เพื่อใหสามารถจัดการดินในงานเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสวนประกอบ โครงสรางของดิน และหลักการเบือ้ งตนในการจัดการดิน
2. เลือกใชเครื่องทุนแรงฟารมตามสภาพและคุณสมบัติของดิน
3. จัดการดินตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษดิน สิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศวิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน ชั้นของดิน สวนประกอบของดิน โครงสราง
ของดิน อากาศและน้ําในดิน ชนิดของดิน ความหนาแนนของดิน ผลกระทบของการใชเครื่องทุนแรง
ฟารมตอคุณสมบัติของดิน สภาพของดินที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงฟารม การอนุรักษดิน
2501-2414

อุปกรณไฟฟาในฟารม
(Electric Machines in Farm)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ โครงสราง ระบบการทํางาน การใชและติดตั้งอุปกรณไฟฟาใน
ฟารม
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจเช็คและซอมแซมอุปกรณไฟฟาใน
ฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ การใชงาน และการตรวจเช็ค บํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารม
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2. เลือกอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐานและลักษณะงาน
3. ใชอุปกรณไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ประหยัด และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. บํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางและระบบการทํางานของอุปกรณไฟฟาในฟารม การใช
และบํารุงรักษา การตรวจเช็คและซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารม มอเตอร ระบบทําความเย็น
ระบบแสงสวาง และเครื่องปน ไฟ
2501-2415

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเบื้องตน
(Introduction to Industrial Machines)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเบื้องตนตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเบื้องตน
2. เลือกเครื่องมือเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมตามลักษณะงาน
3. ใชเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงความปลอดภัย
ประหยัดและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. บํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมและอุปกรณตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและประเภทของเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องตนกําลัง เครื่องแปรรูป เครื่องบรรจุ ระบบการขนสงและการลําเลียงใน
งานอุตสาหกรรม
2501-2416

การสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร
(Farm Machinery Production and Reparation)
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จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถสราง ทดสอบ และซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร
2. ออกแบบอุปกรณการเกษตรตามลักษณะงาน
3. เตรียมวัสดุ ชิ้นสวนอุปกรณ และเครื่องมือในการสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร
4. สรางอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
5. ทดสอบการใชงานอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน
6. ซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและวัสดุทใี่ ชในการทําอุปกรณการเกษตร การออกแบบ การ
กําหนดวัสดุและชิ้นสวนอุปกรณ การสราง การทดสอบ และการซอมแซมอุปกรณการเกษตร
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2501-2450 –99

โครงการผลิต/บริการ ... (ดานชางเกษตร)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

2 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิตและบริการงานชางเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิต/บริการทางดานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิต/บริการทางดานชางเกษตรตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิต/บริการงานชางเกษตรตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตเพื่อบริการและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทํา
โครงการผลิต/บริการ การดําเนินการผลิต/บริการและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/บริการ การ
จัดการผลผลิตและการจําหนาย/คิดคํานวณคาบริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-44…

งานชางเกษตร …
(Farm Mechanic Work …)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการงานชางเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล เลือกและใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. วางแผนการผลิต/บริการงานชางเกษตรตามหลักการ
3. ผลิต/บริการงานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการในงานชางเกษตร
5. จัดการผลผลิต/บริการตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิต/บริการเกี่ยวกับงานชางเกษตรในสถานประกอบการ/ฟารม/
แหลงวิชาการ การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการเกี่ยวกับงานชางเกษตร การปรับปรุงและ
แกไขปญหาในงานผลิต/บริการเกี่ยวกับชางเกษตร การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

สาขางานเกษตรทั่วไป
2501-2501

การเกษตรแบบผสมผสาน
(Integrated Farming System)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 และ 2501-1005 กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการเกษตรแบบผสมผสานอยางเหมาะสมตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ การวางแผนและจัดทําการเกษตรแบบผสมผสาน
2. เตรียมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และ
สภาพแวดลอม
3. ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
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4. ปฏิบัติดูแลรักษาตามแผนงานและหลักการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง-แวดลอม
5. จัดการผลผลิต โดยการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินงานและจําหนายผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจวิเคราะหพนื้ ที่และความตองการผลผลิตของตลาด
ความสําคัญและรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน การวางแผนการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดทําโครงการและกรณีศึกษาเกีย่ วกับการเกษตรแบบผสมผสาน การดําเนินการและแกไขปญหา
ในงาน การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-2502

การจัดการฟารม
(Farm Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการฟารม การตลาด การจัดจําหนาย การบันทึกบัญชีฟารม
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการแกปญ
 หาการประกอบอาชีพอิสระ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดการฟารม
2. เตรียมปจจัยการผลิตและการจัดการฟารมตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. จัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา
4. จัดทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายของฟารมตามหลักการ
5. วัด/ประเมินผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหขอ มูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฟารม การเลือกใชปจจัย
การผลิตในการทําฟารม วิถีการตลาดสินคาเกษตรที่สําคัญ คนกลางในตลาด ตนทุนการตลาด
ความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคาสินคาเกษตร กลยุทธการตลาด การจัดจําหนาย การบันทึก
และทําบัญชีฟารม การตีราคาทรัพยสินและราคาผลิตผลคงเหลือ สรุปผลการดําเนินงาน แสดงฐานะ
การเงินของกิจการฟารม การวัดผลสําเร็จของการทําฟารม
2501-45…

งานเกษตรทั่วไป …
(Agricultural Work …)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 ถึง 2501-1005 กอน)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิตและบริการในงานเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิตและบริการในงานเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล เลือกและใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเกี่ยวกับงานเกษตร
2. วางแผนการผลิต/บริการงานเกษตรตามหลักการ
3. ผลิต/บริการงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการในงานเกษตร
5. จัดการผลผลิต/บริการตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตพืช งานผลิตสัตว งานผลิต/แปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร และ/
หรืองานชางเกษตรในสถานประกอบการ/ฟารม การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการและ
ปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/บริการ การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี
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รายวิชาการผลิตทางดานการประมง
2501-2204

การเพาะพันธุสัตวน้ํา
(Fish Breeding)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวน้ําและการเพาะพันธุสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการเพาะพันธุส ัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุสัตวน้ํา
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุสัตวน้ําสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู
3. เพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและ สิ่งแวดลอม
5. จัดการผลผลิตสัตวน้ําหลังการเพาะพันธุตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุสัตวน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการเพาะพันธุสัตวน้ํา โรงเพาะ
ฟกและอุปกรณ การคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยงดู การผสมพันธุ การ
อนุบาล การจัดการผลผลิตและจัดจําหนาย การจดบันทึกงานฟารมและทําบัญชี การอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมในงานเพาะพันธุสัตวน้ํา
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2501-2205

การเลี้ยงสัตวน้ํา
(Fish Culture)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวน้ําและการเลีย้ งสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา
และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงสัตวนา้ํ
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวน้ํากอนการเลีย้ ง สอดคลองกับ
ทรัพยากรที่มอี ยู
3. เลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษาสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหตลาดและประเภทสัตวน้ํา การวางแผนเลี้ยงสัตวน้ํา
การเลือกทําเล การเตรียมบอและการจัดการคุณภาพน้าํ การปลอยสัตวน้ํา อาหารและการใหอาหาร
การปองกันกําจัดโรคพยาธิศตั รูสัตวน้ํา ปญหาและวิธีการแกไข การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย
การบันทึกขอมูลและทําบัญชี การคํานวณตนทุนการผลิตและกําหนดราคาขาย
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2501-2501

การเกษตรแบบผสมผสาน
(Integrated Farming System)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 และ 2501-1005 กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการเกษตรแบบผสมผสานอยางเหมาะสมตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ การวางแผนและจัดทําการเกษตรแบบผสมผสาน
2. เตรียมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และ
สภาพแวดลอม
3. ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคา
4. ปฏิบัติดูแลรักษาตามแผนงานและหลักการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง-แวดลอม
5. จัดการผลผลิต โดยการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินงานและจําหนายผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสํารวจวิเคราะหพื้นที่และความตองการผลผลิตของตลาด
ความสําคัญและรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน การวางแผนการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดทําโครงการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน การดําเนินการและแกไขปญหาใน
งาน การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
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2601-1001

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
(Introduction to Aquaculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานและความเปนมาของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเบื้องตนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําขั้นพืน้ ฐาน
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุสัตวน้ําสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู
3. เพาะพันธุสัตวน้ําเบื้องตนตามชนิด หลักการและกระบวนการ
4. เลี้ยงสัตวน้ําเบือ้ งตนตามชนิด หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
5. จัดการผลผลิตสัตวน้ําหลังการเพาะเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความเปนมาของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศตาง ๆ ประเภทของสัตวน้ํา การเพาะพันธุสัตวน้ํา และการเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-1003

ชีววิทยาของปลา
(Fish Biology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจชีวประวัติ ลักษณะภายนอก ระบบตาง ๆ ของรางกายปลา และความสัมพันธ
ของปลากับสภาพแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและจําแนกชนิดปลาตามหลักชีววิทยาเพื่อเปนพื้นฐานการ
เพาะเลี้ยงปลา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการจําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการจําแนกชนิดของปลา รูปรางของปลา อวัยวะภายนอก
ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและความสัมพันธของปลากับสิ่งแวดลอม และชีวประวัติปลาที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ

2601-2101

การเพาะพันธุปลา
(Fish Breeding)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับปลาและหลักการเพาะพันธุปลา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุปลาอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเพาะพันธุป ลา
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุปลา
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุปลาสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู
3. เพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาปลาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. จัดการผลผลิตหลังการเพาะพันธุตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาด ประเภทและพันธุปลา การเพาะพันธุปลา
ตามประเภทของไขปลา เครื่องมืออุปกรณในการเพาะพันธุปลา การวางแผนการจัดการเพาะพันธุปลา
การบรรจุและขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต
การกําหนดราคาขาย
การบันทึกขอมูลการ
ปฏิบัติงานและทําบัญชี
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2601-2102

การเลี้ยงปลา
3 (6)
(Fish Culture)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเลี้ยงปลา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเลี้ยงปลาอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเลี้ยงปลา และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงปลา
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุปลากอนการเลี้ยงสอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู
3. เลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษาปลาตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาแบบตาง ๆ การเลือกทําเลและการเตรียมบอ คุณภาพ
น้ําและการจัดการคุณภาพน้าํ เทคนิคการปลอยลูกปลา อาหารและการใหอาหาร การปองกันกําจัดโรค
พยาธิศัตรู ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับและลําเลียงขนสง การ
คํานวณตนทุนการผลิตและทําบัญชี
2601-2104

การเพาะพันธุกุง
(Shrimp Breeding)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเพาะพันธุกุง
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2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุกุงอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเพาะพันธุก ุง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุกงุ
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหาร และพันธุกุงกอนการเพาะพันธุ สอดคลองกับ
ทรัพยากรที่มอี ยู
3. เพาะพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษากุงตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะพันธุแ ละจําหนายกุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธุกุงเศรษฐกิจ การเพาะพันธุก ุง การวางแผนการจัดการ
เพาะพันธุกุงอาหารและการใหอาหาร โรคพยาธิและการปองกันกําจัด การดูแลรักษา การบรรจุและ
ลําเลียงขนสงเพื่อจําหนาย การบันทึกขอมูลและประเมินผล การคํานวณตนทุนการผลิตและทําบัญชี
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2601-2105

การเลี้ยงกุง
(Shrimp Culture)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเลี้ยงกุง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเลี้ยงกุงอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเลี้ยงกุง และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงกุง
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุกุงกอนการเลี้ยงสอดคลองกับทรัพยากรที่
มีอยู
3. เลี้ยงกุงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษากุงตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทการเลี้ยงกุง การเลือกทําเลสถานที่เลี้ยง การเตรียมบอ
คุณภาพน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา วิธกี ารปลอยลูกกุง อาหารและการใหอาหาร การปองกันกําจัด
โรคพยาธิศัตรู ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับและลําเลียง
การคํานวณตนทุนการผลิต และทําบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 81 ~
2601-2106

การเลี้ยงหอย
(Shellfish Culture)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเลี้ยงหอย
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเลี้ยงหอยอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเลี้ยงหอย และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงหอย
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุหอยกอนการเลี้ยงสอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู
3. เลี้ยงหอยตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษาหอยตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายหอย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของหอยที่นิยมเพาะเลี้ยง การเลือกทําเล การเตรียมการ
เพาะเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ การจัดการคุณภาพน้ํา วิธีการปลอยลูกหอย อาหารและการใหอาหาร การ
ปองกันกําจัดโรค พยาธิศัตรู ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับ
และลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต กําหนดราคาขายและทําบัญชี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 82 ~
2601-2107

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ
(Economical Aquaculture)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเศรษฐกิจอยางมีระบบตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ และมีกจิ นิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเศรษฐกิจ
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวน้ําเศรษฐกิจกอนการเลี้ยงสอดคลอง
กับทรัพยากรที่มีอยู
3. เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
และสภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษาสัตวน้ําเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําเศรษฐกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวิเคราะหตลาดและประเภทของสัตวน้ําเศรษฐกิจทีน่ ิยม
เพาะเลี้ยง การเลือกทําเล การเตรียมการเพาะเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ การจัดการคุณภาพน้ํา อาหารและ
การใหอาหาร การปองกันกําจัดโรคพยาธิศัตรู ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมิน
ผลผลิต การจับและลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต กําหนดราคาขายและทําบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 83 ~
2601-2108

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
(Coastal Aquaculture)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบือ้ งตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2. เพื่อใหสามารถวางแผน และจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอยางมีระบบ ตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวน้ําชายฝงกอนการเลี้ยงสอดคลองกับ
ทรัพยากรที่มอี ยู
3. เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม
และสภาพแวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษาสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําชายฝง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การ
เลือกทําเล การเตรียมการเพาะเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ การจัดการคุณภาพน้ํา อาหารและการใหอาหาร
การปองกันกําจัดโรค พยาธิศัตรู ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับ
และลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต กําหนดราคาขายและทําบัญชี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 84 ~
2601-2109

การขยายพันธุไ มน้ํา
(Aquatic Plant Propagation)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการขยายพันธุไมน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการขยายพันธุไมน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพขยายพันธุไ มน้ํา และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุไมน้ํา
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ และพันธุไมนา้ํ กอนการขยายพันธุสอดคลองกับทรัพยากรที่มี
อยู
3. ขยายพันธุไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
5. จัดการผลผลิตไมน้ําหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการขยายพันธุแ ละจําหนายไมนา้ํ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท ชนิดและตลาดพันธุไมน้ํา การขยายพันธุไมน้ําที่นิยมใน
การจัดสวนตู การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมิน
ผลผลิต การบรรจุและการลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต กําหนดราคาขายและทําบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช. 2545

~ 85 ~
2601-2110

การผลิตอาหารสัตวน้ํา
(Fish Feed Production)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิตอาหารสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตอาหารสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพผลิตอาหารสัตวน้ําและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตอาหารสัตวน้ําเบื้องตน
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ พื้นที่ และวัตถุดิบอาหารสัตวน้ํา ตามความตองการของสัตวน้ํา
แตละชนิดและวัย
3. คํานวณสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการ
4. ผลิตอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เก็บรักษาอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตอาหารสัตวน้ําเพื่อกําหนดราคาและจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและคุณคาของอาหารสัตวน้ํา วัตถุดบิ ที่ใชในการทําอาหาร
สัตวน้ํา การสรางสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตวน้ํา การเพาะเลีย้ งแพลงคตอนและอาหารมีชีวิตที่
สําคัญเพื่อใชเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การ
บรรจุและการลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต กําหนดราคาขายและทําบัญชี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 86 ~
รายวิชาโครงการผลิต/บริการทางดานการประมง
2501-2259

โครงการเพาะพันธุปลา
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเพาะพันธุปลาอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไข
ปญหาในการเพาะพันธุปลา จัดการหลังการเพาะพันธุปลาเพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเพาะพันธุปลา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการเพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการเพาะพันธุปลาตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิตและดูแลปลาตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทํา
โครงการเพาะพันธุปลา การดําเนินการและปรับปรุงแกไขปญหาในการเพาะพันธุปลา การจัดการ
ผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-2260

โครงการเลี้ยงปลา
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเลี้ยงปลาอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา
ในการเลี้ยงปลา จัดการหลังการเลี้ยงปลาเพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการเลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการเลี้ยงปลาตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
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3. ปฏิบัติการผลิตและดูแลปลาตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทํา
โครงการเลี้ยงปลา การดําเนินการเลีย้ งปลาและปรับปรุงแกไขปญหาในการเลี้ยงปลา การจัดการ
ผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2601-2150 –99

โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ...
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตน กอน)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน
ดําเนิน-งาน แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพื่อการยังชีพและการจําหนาย
2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพประมง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝ
รู ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิตสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิตและดูแลสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทํา
โครงการผลิต/บริการ การดําเนินการผลิต/บริการและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/บริการ การ
จัดการผลผลิตและการจําหนาย/คิดคํานวณคาบริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-2650 -99 โครงการผลิต/บริการ ... (ทางดานการประมง)
2 (4)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการทางดานการประมงอยางมีระบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหาในการผลิต/บริการเพื่อการยังชีพและการจําหนาย
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2. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพผลิต/บริการทางดานการประมง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิต/บริการทางดานการประมงตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิต/บริการทางดานการประมงตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติการผลิตและบริการตามแผนงานโครงการ
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทํา
โครงการผลิต/บริการทางดานการประมง การดําเนินการผลิต/บริการและปรับปรุงแกไขปญหาในการ
ดําเนินการ การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
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รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติม
2501-2304

ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
(Fishery Products)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสัตวน้ําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญและประโยชน ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การ
จัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
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2501-2411

เครื่องสูบน้ํา
(Water Pumps)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบื้องตน กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน การเลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
2. เพือ่ ใหสามารถเลือก ใช ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องสูบน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และการบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องสูบน้ําในงานเกษตร
2. เลือกชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ําตามลักษณะงาน
3. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องสูบน้ําตามขั้นตอนวิธีการ
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชเครื่องสูบน้ําตามหลักการและกระบวนการ
6. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐาน
7. แกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบือ้ งตนของเครื่องสูบน้ํา ชนิดของเครื่องสูบน้ําใน
การเกษตร การเลือกและกําหนดขนาดของเครื่องสูบน้ํา การถอดประกอบและพิจารณาชิ้นสวนของ
เครื่องสูบน้ํา การติดตั้งเครือ่ ง- สูบน้ํา การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ปญหาและการแกไข
ขอขัดของของเครื่องสูบน้ํา
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2501-2502

การจัดการฟารม
(Farm Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดการฟารม การตลาด การจัดจําหนาย การบันทึกบัญชีฟารม
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการแกปญ
 หาการประกอบอาชีพอิสระ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ซื่อสัตย ประหยัด มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดการฟารม
2. เตรียมปจจัยการผลิตและการจัดการฟารมตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. จัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา
4. จัดทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายของฟารมตามหลักการ
5. วัด/ประเมินผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฟารม การเลือกใชปจจัย
การผลิตในการทําฟารม วิถีการตลาดสินคาเกษตรที่สําคัญ คนกลางในตลาด ตนทุนการตลาด
ความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคาสินคาเกษตร กลยุทธการตลาด การจัดจําหนาย การบันทึก
และทําบัญชีฟารม การตีราคาทรัพยสินและราคาผลิตผลคงเหลือ สรุปผลการดําเนินงาน แสดงฐานะ
การเงินของกิจการฟารม การวัดผลสําเร็จของการทําฟารม
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2501-2601

การเพาะเลี้ยงไรแดง
(Water Flea Culture)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการพื้นฐาน และกระบวนการเพาะเลีย้ งไรแดง
2. เพื่อใหสามารถเตรียมการและปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงไรแดงตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานเพาะเลี้ยงไรแดง
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้ งไรแดงขั้นพืน้ ฐาน
2. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณเพื่อการเพาะเลี้ยงไรแดงสอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู
3. เพาะเลี้ยงไรแดงตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
4. จัดการผลผลิตไรแดงหลังการเพาะเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไรแดง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชีววิทยา ความสําคัญของไรแดง ประเภทและการเพาะเลี้ยงไรแดง
เครื่องมือและอุปกรณในการเพาะเลี้ยงไรแดง การวางแผนและการเพาะเลี้ยงไรแดง ศัตรูของไรแดงและ
การปองกันกําจัด การบรรจุและขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การกําหนดราคาขาย การบันทึก
ขอมูลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
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2600-1003

การจัดการวัตถุดิบสัตวนา้ํ
(Fish Raw Material Management)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําขัน้ พื้นฐาน
2. ดูแลสัตวน้ําสดแตละชนิด/พันธุตามหลักการและกระบวนการ
3. ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดแตละชนิด/พันธุตามหลักการ
4. เตรียมการกอนการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําตามความตองการของตลาด
5. จัดการวัตถุดิบสัตวน้ําแตละชนิด/พันธุเพื่อการผลิตตามกระบวนการ
6. ขนสงสัตวน้ําสดเพื่อจําหนายตามกระบวนการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายวัตถุดิบสัตวน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ องคประกอบทางเคมีที่มี
บทบาทตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตวน้ําสด การปฏิบัติการดูแลสัตวน้ําสด การประเมินคุณภาพ
สัตวน้ําสด การตัดแตงสัตวน้ําเพื่อการผลิต และการขนสงสัตวน้ําสด
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2601-1002

ระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
(Irrigation System for Aquaculture)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการของระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางผังระบบชลประทาน ระบบระบายน้ํา กรองน้ํา และระบบบําบัดน้าํ เสีย
สําหรับพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานในงานชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. วางผังระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําแบบตาง ๆ ตามหลักการ
3. จัดระบบชลประทานและการบําบัดน้ําเสียในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกีย่ วกับ ความหมายและความสําคัญของระบบชลประทานเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
การวางผังระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตาง ๆ การทําระดับของระบบระบายน้ํา
ระบบจายน้ํา การวางทอ การสรางประตูน้ํา การกรองน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-2103

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
(Ornamental Fish Culture)
(ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบือ้ งตน กอน)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
2. เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุปลาสวยงามกอนการเพาะเลี้ยง สอดคลอง
กับทรัพยากรที่มีอยู
3. เพาะเลี้ยงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพ-แวดลอม
4. ปฏิบัติดูแลรักษาปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะเลี้ยงและจําหนายปลาสวยงาม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของปลาสวยงามทีน่ ิยมเลี้ยง การเพาะขยายพันธุ
ปลาสวยงาม อาหารและการใหอาหาร โรคพยาธิและการปองกันกําจัด การดูแลรักษา การจับจําหนาย
การจัดตูปลาสวยงาม การบันทึกขอมูลและประเมินผล การคํานวณตนทุนการผลิตและทําบัญชี
2501-46…

งานประมง
(Animal Science Work …)
(ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการผลิต/บริการทางดานงานประมง
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการทางดานงานประมงอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล เลือกและใชเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับ- ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิต/บริการทางดานงานประมง
2. วางแผนการผลิต/บริการทางดานงานประมงตามหลักการ
3. ผลิต/บริการทางดานงานประมงตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการทางดานงานประมง
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิต/บริการทางดานงานประมงในสถานประกอบการ/ฟารม/
แหลงวิชาการ การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการทางดานงานประมง การปรับปรุงและแกไข
ปญหาในงานผลิต/บริการทางดานงานประมง การจัดการผลผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
2501-5001

โครงการ
(Project)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรางและพัฒนางาน
ในสาขาวิชาชีพตามขั้นตอนกระบวนการ
3. เพื่อใหมกี ิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอการทําโครงการ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการ
2. วางแผนจัดทําโครงการตามลักษณะสาขางานอาชีพ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงานและขัน้ ตอนกระบวนการ
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานประดิษฐ/คิดคนเพื่อนําไปใชประโยชน หรือการพัฒนางานตามลักษณะ
สาขางานอาชีพ อยางนอย 1 โครงการ โดยการวางแผน นําเสนอแผนงานโครงการ ดําเนินงาน
ปรับปรุงและแกไขปญหาบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนําเสนอผลงานโครงการ
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