
 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

1

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
 

 
 
 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

2

คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี   พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)     พัฒนาข้ึนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุค
โลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับฝมือท่ีมีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ 
บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ีเหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ  
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาส
ของตน  สงเสรมิการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ระหวางสถาบัน 
หนวยงาน และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชาติ ทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   สําเร็จ
ลงไดดวยความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน   โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ 
ตลอดจนสละเวลามาชวยงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ  กระทรวงศกึษาธิการจึง
ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
          กรมอาชวีศึกษา 
                  2546 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมี
ความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติท่ีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพไดตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 

2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพ่ือเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการเรียน  สะสม
ผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบ
อาชีพอิสระได 

 

3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศกึษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถ่ิน 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงานอาชพี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน 
สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 

2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดด ีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

 

4. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ท้ังในการทํางาน  การอยูรวมกัน  มีความรับผดิชอบตอ
ครอบครัว  หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ   อุทิศตนเพ่ือสังคม  เขาใจและเห็นคุณคาของศิลป-
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชพีน้ัน ๆ 

 

6. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
ปจจุบัน มีความรักชาต ิ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพ่ือสวนรวม ดํารงรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของ
ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

 
 
1. การเรยีนการสอน 
 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน-
ประกอบการ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 

2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรยีนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด    และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามท่ีเห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน 
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
 

3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต   การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง  มีคา 1 
หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน    กําหนด  
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.3 รายวิชาท่ีนําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 
40  ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
แบงเปน   3   หมวดวิชา  ฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน       เปนกลุมวิชาชีพท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน 
    งานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.3 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน    ท้ังน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวน
คาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. โครงการ 
 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนท่ี 6  ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
 

6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศกึษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ    อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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7. การเขาเรยีน 
 

  พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง 
และสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม   โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสร ี ตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
  10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 
11.  การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสตูร 
 

  11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา 
สาขาวิชา  สาขางาน รายวิชา     และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 
  11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพ่ิมเติม    แกไข   เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545   โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 
1 2 3 4 - 5 6 7 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ีวิชา 01 - 99

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12  กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
13  กลุมวิชาสังคมศึกษา 
14  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
      ลําดับทีว่ิชา 01-19  วิชาสามัญทั่วไป 
      ลําดับทีว่ิชา 20-99  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 

 วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ)

วิชาเรียนรวม (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 00 วิชาเรียนรวม (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 

วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00 กิจกรรมรวมหลกัสูตร 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (รวมประเภทวิชา) วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา)

สาขาวิชา ………. 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
   01  สาขาวิชาเกษตรศาสตร

10  วิชาชีพสาขาวิชา 
2X – 3X  วิชาชีพสาขางาน 
                  21  พืชศาสตร           22  สัตวศาสตร 
           23  อุตสาหกรรมเกษตร  24  ชางเกษตร 
           25  เกษตรท่ัวไป 
4X  วิชาในระบบทวิภาคี 
50  โครงการ

0 วิชาเรียนรวม 4  ประเภทวิชาคหกรรม 
1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  5  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  6  ประเภทวิชาประมง 
3  ประเภทวิชาศิลปกรรม  7  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2 0 0 0 
 สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

2 0 0 1 

2 0 0 2 

2 5 0 0 

2 5 X X 

ประเภทวิชา 

หลักสูตร 
2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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โครงสรางหลักสูตร 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
จุดประสงค 

 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอาชีพเกษตรกรรม  
3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานท่ีสัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาและสงเสริมงานอาชีพเกษตรกรรม
ใหทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการทางพืชศาสตร  สัตวศาสตร  อุตสาหกรรมเกษตร และ/
หรือชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

6. เพ่ือใหสามารถเลือก/ใช/ประยกุตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรกรรม  
7. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใชความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาตอระดับสูงข้ึนได 

8. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ประหยัด  อดทน  มีวินัย  สามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิหนาท่ีพลเมือง 
3. แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสขุลักษณะโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลักการและกระบวนการ  
6. เลือก ใช และบํารุงรักษายานพาหนะ  เคร่ืองมืออุปกรณ  และเคร่ืองทุนแรงในงานอาชีพเกษตรกรรม
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

7. ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม 

 
สาขางานพืชศาสตร  
 

8. วางแผน เตรียมการ เพาะปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชผัก/ไมดอกไมประดับ/
ไมผลไมยืนตน/พืชไร/พืชสมุนไพร/เห็ด และ/หรือพืชชนิดอ่ืน ๆ ตามหลักการและกระบวนการ  ใน
ลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ  

9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศในงานพืชศาสตร 
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
 
สาขางานสัตวศาสตร  
 

8. วางแผน   เตรียมการ  เล้ียงดู  และจัดการผลผลิตสัตวปก/สุกร/โค/สัตวนํ้า  และ/หรือสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน ๆ   
ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ 

9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานสัตวศาสตร 
10. เลือก  ใช  และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
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สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 

8. วางแผน  เตรียมการ  ดําเนินการและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑพืช/ผลิตภัณฑสัตว/ผลิตภัณฑนม/
ผลิตภัณฑสัตวนํ้า ผลิตภัณฑเห็ด/ผลิตภัณฑสมุนไพร/ผลิตภัณฑธัญพืช และ/หรือผลิตภัณฑเกษตรชนิด
อ่ืน ๆ ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ  

9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ 

 
สาขางานชางเกษตร 

 

8. เลือก/ใช บํารุงรักษา บริการ สรางและซอมแซมเบ้ืองตน ในงานเคร่ืองยนตเล็ก/งานเคร่ืองทุนแรงฟารม/
งานไฟฟาในฟารม/งานเช่ือมโลหะ/งานชางสํารวจ/งานเคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลัง/งาน      
ชลประทานเพ่ือการเกษตร และ/หรืองานชางเกษตรอ่ืน ๆ  ตามหลักการและกระบวนการ 

9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานชางเกษตร 
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
 
สาขางานเกษตรทั่วไป 

 

8. วางแผน  เตรียมการ  ดําเนินการและจัดการผลิตและ/หรือบริการดานงานเกษตรท่ัวไปตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ  

9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานเกษตรท่ัวไป 
10. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร   จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ    ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  (18 หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8 หนวยกิต) 
 

 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  (14 หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  18  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  30  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ  (4  หนวยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 

 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง) 
 

           รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
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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 ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 (2) 
2000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 2 (2) 

 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  (4  หนวยกิต)          
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  2 2 (2) 

 

  1.1.2  กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)     ใหเรียนรายวิชา   2000-1301  จํานวน 
2  หนวยกิต   และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา  2  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 

 

  1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (4  หนวยกิต)       
 

 (1) กลุมวิทยาศาสตร (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 

 

 (2) กลุมคณิตศาสตร (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
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  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมพลศึกษา 1 (2) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมสุขศึกษา 1 (1) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา 2 (3) 

 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 

 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)   
 

   (1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-14__ รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตร 2 (3) 
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   (2) กลุมคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-15__ รายวิชาในกลุมคณิตศาสตร 2 (2) 

 
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  66  หนวยกิต 

 

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (14   หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2500-1001 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกรในอนาคต 2 (2) 
2500-1002 ปฏิบัติงานเกษตร 2 (4) 
2500-1003 ทักษะวิชาชีพเกษตร 2 (4) 

 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (18  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-1001 การใชแทรกเตอรและเคร่ืองทุนแรงการเกษตร 3 (4) 
2501-1002 การขับเคล่ือนยานพาหนะ 3 (4) 
2501-1003 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 2 (3) 
2501-1004 หลักพืชกรรม 2 (3) 
2501-1005 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2) 
2501-1007 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
2600-1001 การประมงท่ัวไป 2 (2) 

 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  30  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงไมนอยกวา  30  หนวยกิต    จากรายวิชาการ
ผลิต/บริการไมนอยกวา 15 หนวยกิต  รายวิชาโครงการที่สอดคลองกับรายวิชาการผลิต/บริการท่ีเลือกเรียน 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาชีพสาขางานท่ีเหลืออีกจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด    
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 2.3.1  สาขางานพืชศาสตร 
 

   ➁ รายวิชาการผลิตทางดานพืชศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2101 การผลิตพืชผัก 3 (6) 
2501-2102 การผลิตพืชไร 3 (6) 
2501-2103 การผลิตไมผลไมยืนตน 3 (6) 
2501-2104 การผลิตไมดอกไมประดบั 3 (6) 
2501-2105 การผลิตเห็ด 3 (6) 
2501-2106 การผลิตพืชสมุนไพร 3 (6) 
2501-2107 การปลูกหมอนเล้ียงไหม 3 (6) 

 

   ➁ รายวิชาโครงการผลิตทางดานพืชศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2150 โครงการผลิตผัก 2 (4) 
2501-2151 โครงการผลิตไมดอก 2 (4) 
2501-2152 โครงการผลิตไมประดับ 2 (4) 
2501-2153 โครงการผลิตเห็ด-ทําเช้ือเห็ด 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 โครงการปลูกหมอนเล้ียงไหม 2 (4) 
2501-2160 ถึง 2501-2199 โครงการผลิตทางดานพืชศาสตรโครงการอ่ืน ๆ  2 (4) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
 

   ➁ รายวิชาที่แนะนําเพิ่มเติมในสาขางานพืชศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2108 การจัดและดูแลสวน 3 (6) 
2501-2109 การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร 3 (6) 
2501-2110 ถึง 2501-2149 รายวิชาทางดานพืชศาสตรรายวิชาอ่ืน ๆ   * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-4101 งานพืชศาสตร 1 * (*) 
2501-4102 งานพืชศาสตร 2 * (*) 
2501-4103 งานพืชศาสตร 3 * (*) 
2501-4104 งานพืชศาสตร 4 * (*) 
2501-4105 งานพืชศาสตร 5 * (*) 
2501-4106 งานพืชศาสตร 6 * (*) 
2501-41… งานพืชศาสตร … * (*) 
 

  2.3.2  สาขางานสัตวศาสตร 
 

   ➁ รายวิชาการผลิตทางดานสัตวศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2201 การผลิตสัตวปก 3 (6) 
2501-2202 การผลิตสุกร 3 (6) 
2501-2203 การผลิตโค 3 (6) 
2501-2204 การเพาะพันธุสัตวนํ้า 3 (6) 
2501-2205 การเล้ียงสัตวนํ้า 3 (6) 
2501-2206 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3 (6) 

 

   ➁ รายวิชาโครงการผลิตทางดานสัตวศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2250 โครงการเล้ียงไกเน้ือ 2 (4) 
2501-2251 โครงการเล้ียงไกไข 2 (4) 
2501-2252 โครงการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 2 (4) 
2501-2253 โครงการเล้ียงเปด 2 (4) 
2501-2254 โครงการเลี้ยงนกกระทา 2 (4) 
2501-2255 โครงการเลี้ยงสุกรพันธุ 2 (4) 
2501-2256 โครงการเลี้ยงสุกรขุน 2 (4) 
2501-2257 โครงการเลี้ยงโคเน้ือ 2 (4) 
2501-2258 โครงการเลี้ยงโคนม 2 (4) 
2501-2259 โครงการเพาะพันธุปลา 2 (4) 
2501-2260 โครงการเล้ียงปลา 2 (4) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2261 ถึง 2501-2299 โครงการผลิตทางดานสัตวศาสตรโครงการอื่น ๆ 2 (4) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน  
 

   ➁ รายวิชาท่ีแนะนําเพ่ิมเติมในสาขางานสัตวศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2207 การเล้ียงนกกระจอกเทศ 2 (3) 
2501-2208 การเลี้ยงกระตาย 2 (3) 
2501-2209 การเล้ียงแพะและแกะ 2 (3) 
2501-2210 การเล้ียงกวาง 2 (3) 
2501-2211 การเล้ียงกระบือ 2 (3) 
2501-2212 การผลิตพืชอาหารสัตว 2 (3) 
2501-2213 การผลิตอาหารสัตว 2 (3) 
2501-2214 ถึง 2501-2249 รายวิชาทางดานสัตวศาสตรรายวิชาอ่ืน ๆ  * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน  
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 … * (*) 

 

  2.3.3   สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   
 

   ➁ รายวิชาการผลิตทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2301 ผลิตภัณฑพืช 3 (6) 
2501-2302 ผลิตภัณฑสัตว 3 (6) 
2501-2303 ผลิตภัณฑนม 3 (6) 
2501-2304 ผลิตภัณฑสัตวนํ้า 3 (6) 
2501-2305 ผลิตภัณฑเห็ด 3 (6) 
2501-2306 ผลิตภัณฑสมุนไพร 3 (6) 
2501-2307 ผลิตภัณฑธัญพืช 3 (6) 
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   ➁ รายวิชาโครงการผลิต/แปรรูปทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2350 ถึง 2501-2399 โครงการผลิต/แปรรูปทางดานอุตสาหกรรมเกษตร  2 (4) 
  โครงการอื่น ๆ ตามความตองการของทองถ่ิน  
 

   ➁ รายวิชาท่ีแนะนําเพ่ิมเติมในสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2308 การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป 2 (3) 
2501-2309 สารเจือปนในอาหาร 2 (3) 
2501-2310 การชาํแหละสัตว 2 (4) 
2501-2311 ถึง 2501-2349 รายวิชาทางดานอุตสาหกรรมเกษตรรายวิชาอ่ืน ๆ  * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 

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 
 

   ➁ รายวิชาการผลิต/บริการทางดานชางเกษตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2401 เคร่ืองยนตเล็ก 3 (6) 
2501-2402 เคร่ืองทุนแรงฟารม 3 (6) 
2501-2403 ไฟฟาในฟารม 3 (6) 
2501-2404 ชางเช่ือมโลหะ 3 (6) 
2501-2405 ชางสํารวจเบ้ืองตน 3 (6) 
2501-2406 ชางกอสรางเบ้ืองตน 3 (6) 
2501-2407 เคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลัง 3 (6) 
2501-2408 การชลประทานเพ่ือการเกษตร 3 (6) 
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   ➁ รายวิชาโครงการผลิต/บริการทางดานชางเกษตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2450 ถึง 2501-2499 โครงการผลิตและบริการทางดานชางเกษตร  2 (4) 
 โครงการอื่น ๆ ตามความตองการของทองถ่ิน 
 

   ➁ รายวิชาท่ีแนะนําเพ่ิมเติมในสาขางานชางเกษตร 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2409 เคร่ืองมือการทํานา 3 (4) 
2501-2410 รถไถเดินตาม 3 (4) 
2501-2411 เคร่ืองสูบนํ้า 3 (4) 
2501-2412 การวางระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร 3 (4) 
2501-2413 การจัดการดนิ 2 (3) 
2501-2414 อุปกรณไฟฟาในฟารม 3 (4) 
2501-2415 เคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 3 (4) 
2501-2416 การสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร 3 (4) 
2501-2417 ถึง 2501-2499 รายวิชาทางดานชางเกษตรรายวิชาอ่ืน ๆ   * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
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 … * (*) 

 

  2.3.5  สาขางานเกษตรทัว่ไป 
 

   ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานตาง ๆ ในประเภทวิชาเกษตรกรรม    สาขาวิชา
เกษตรศาสตร  
 

   ➁ รายวิชาท่ีแนะนําเพ่ิมเติมในสาขางานเกษตรท่ัวไป 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2501 การเกษตรแบบผสมผสาน 3 (6) 
2501-2502 การจัดการฟารม 2 (3) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2503 ถึง 2501-2599 รายวิชาทางดานเกษตรทั่วไปรายวิชาอื่น ๆ  * (*) 
  ตามความตองการของทองถ่ิน 

2501-2550 ถึง 2501-2599 โครงการผลิตและบริการทางดานเกษตรท่ัวไป  2 (4) 
  ตามความตองการของทองถ่ิน 
2501-4501 งานเกษตรท่ัวไป 1 * (*) 
2501-4502 งานเกษตรท่ัวไป 2 * (*) 
2501-4503 งานเกษตรท่ัวไป 3 * (*) 
2501-4504 งานเกษตรท่ัวไป 4 * (*) 
2501-4505 งานเกษตรท่ัวไป 5 * (*) 
2501-4506 งานเกษตรท่ัวไป 6 * (*) 
2501-45… งานเกษตรท่ัวไป … * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง 
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-5001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   10  หนวยกิต 
  

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

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย   1   ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  เทากับ 1 หนวยกิต 
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5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน โดยมีเวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
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 ท่ีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด   - (2) 

 



 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 



คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 

 
 
 

2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3) 
 (Computer at Work) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน  การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ติดตั้งอปุกรณรอบขางและ
ระบบปฏบิัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร  ตารางทําการ  และนําเสนอผลงาน  สืบคนขอมูล
โดยใชอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

3. เพ่ือใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยใน
การทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ 
2. จัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคาํ 
3. สรางตารางทําการเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ 
4. สรางสไลดนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ 
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัต ิ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน การติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพโดย
เนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง   การใชโปรแกรมตารางทําการเพ่ืองานอาชีพ
โดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรมการนําเสนองาน เนนการ
สรางกราฟและตาราง และสรางภาพเคล่ือนไหว  การใชอินเทอรเนต็สืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการรับสง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
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2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 (Basic Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหมคีวามเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ  บันทกึบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และดําเนินงานธุรกิจ
ขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด 
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย 
5. ดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัต ิ   การจัดการธุรกิจเบื้องตน   ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ  หลักการ
จัดการธุรกิจ   การเขียนเอกสารธุรกิจ   การจดัทําบญัชี   การตลาดและแผนการตลาด   การขายและแผนการขาย  
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
 
 
2001-0003 การบรหิารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
 (Quality and Productivity Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ  กระบวนการแกปญหาและ
เครื่องมือในการจดักิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000 ขอกําหนดและ
เอกสาร  หลักการเพ่ิมผลผลิต 

2. เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพและการ
จัดระบบ  กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตในองคกร 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคการ 
3. ดําเนินการบริหารคุณภาพ ISO 9001 
4. ดําเนินงานเพิ่มผลผลติในองคการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัต ิ   กิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ  ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ  ระเบียบ
วิธีพีดีซีเอ  (PDCA methodology)  การจดักิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเคร่ืองมือในการ
จัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ (Quality 
Management Principle)  และการดําเนินกิจกรรม  เชน  การใหความสําคัญกับลูกคา  ความสัมพันธกับผูสงมอบ 
ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management 
System)  ISO 9000:2000   ขอกําหนดและเอกสาร   หลักการเพ่ิมผลผลิต   การเพ่ิมผลผลิตในองคกรโดยการเพ่ิม 
คุณคาท่ีปจจัยการผลิตคงท่ีและโดยการลดปจจัยการผลิต 

 
 

2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบือ้งตน 2 (3) 
 (Introduction to Environmental Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธของส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลย ี ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 14000 

2. เพ่ือใหสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน กําหนด
แนวทางแกไข   ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน  และดําเนินกิจกรรมจัดการส่ิง- 
แวดลอมในองคกรมาตรฐาน ISO 14001 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคญั
ของส่ิงแวดลอม  
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน 
2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
3. ดําเนินกิจกรรมจัดคณุภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน 
4. ดําเนินกิจกรรมจัดส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของส่ิงแวดลอม   ความสัมพันธกับส่ิงมีชีวิต  ระบบนเิวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ   ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม     แหลงกําเนิดมลพิษ     ผลกระทบทีเ่กิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางน้าํ  อากาศ  เสียง   
ความส่ันสะเทือน ทัศนียภาพ   สารอันตรายและกากของเสีย   การอนุรักษส่ิงแวดลอม   มาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 

 
 

2500-1001 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกรในอนาคต 2 (2) 
 (Future Farmer Leadership Development) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ  การดําเนินงาน  และระเบียบวิธีปฏิบัตวิาดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ   ของ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.)  

2. เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรม อกท. ตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
3. เพื่อใหมีมเีจตคตทิี่ดีตอการดําเนนิงานกิจกรรมตาง ๆ  ของ  อกท. 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 
2. วางแผนการจดัและดําเนนิงานกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ตามหลักการ
และกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประวัต ิ ความสําคญั หลักการของ อกท. การบริหารงานและการดําเนินงาน
ของ อกท.    การจัดกิจกรรมโครงการหลัก 10 โครงการ   ระเบยีบและวิธีปฏิบัตวิาดวยการจัด กิจกรรมตาง ๆ ของ 
อกท. 

 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

25

2500-1002 ปฏิบัติงานเกษตร 2 (4) 
 (Agricultural Practice) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการปฏบิัติงานเกษตรพื้นฐาน  การเลือก  ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณใน
งานฟารม 

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเกษตรพ้ืนฐาน   เลือก  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพเกษตร       มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยนั และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการปฏบิัติงานฟารมพ้ืนฐาน 
2. ปฏิบัตงิานฟารมพ้ืนฐานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตั ิงานเกษตรพ้ืนฐานในฟารมและกิจการของสถานศึกษา    การเลือก ใช บํารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณงานฟารม    อยางนอย   30   ทักษะ     โดยหมุนเวียนปฏบิัติงานในดานพืชศาสตร   สัตวศาสตร   ประมง  
อุตสาหกรรมเกษตร  และชางเกษตร 
 
 
2500-1003 ทักษะวิชาชีพเกษตร 2 (4) 
 (Agricultural Vocational Skill) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2500-1002  ปฏิบัติงานเกษตร กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการปฏบิัติงานเกษตร การเลือก ใช และดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานเกษตร 
2. เพื่อใหสามารถปฏบิัติงานเกษตร เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานเกษตร ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพเกษตร      มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยนั และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการปฏบิัติงานเกษตรในฟารม 
2. ปฏบิตังิานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3.  เลือก ใช  และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตั ิวางแผนและปฏบิัติงานเกษตรในฟารมและกจิการของสถานศึกษา  การเลือก ใช และบํารุงรกัษา
เคร่ืองมืออุปกรณงานฟารม   ในระดับทักษะที่สูงขึ้นอยางนอย 30 ทักษะ โดยหมุนเวียนปฏิบัตงิานในดานพืชศาสตร  
สัตวศาสตร  ประมง  อุตสาหกรรมเกษตร  และชางเกษตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขาวิชา 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 
 
2501-1001 การใชแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร 3 (4) 
 (Farm Tractor and Machinery Operation) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
เพ่ือสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก  ใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ประหยัด  ปลอดภัย   และมีความรับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือกและใชงานรถแทรกเตอรและอุปกรณประกอบ 
2. เลือก/ใชงานรถแทรกเตอรและเคร่ืองทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึ
สภาพของดินและผลกระทบตอคณุสมบัติของดนิ 

3. ปองกันอุบัตเิหตุในการใชรถแทรกเตอรและเคร่ืองทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครือ่งทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญและประเภทของรถแทรกเตอร ระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร 
อุปกรณประกอบรถแทรกเตอร   การเลือก ขับและใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร การปองกัน
อุบัติเหต ุ  ผลกระทบของเครื่องทุนแรงการเกษตรตอคุณสมบัตขิองดิน สภาพดินท่ีเหมาะสมในการใชเคร่ืองทุนแรง
การเกษตร  การบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเคร่ืองทุนแรงการเกษตร 
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2501-1002 การขบัเคล่ือนยานพาหนะ   3 (4) 
 (Vehicles Driving) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจโครงสราง การทาํงานของระบบตาง ๆ หลักการใชและบํารุงรักษายานพาหนะ 
2.  เพ่ือใหสามารถขับเคล่ือนยานพาหนะถูกตองตามกฎจราจรและบาํรุงรักษายานพาหนะใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย 

3.  เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดใีนการขบัเคลื่อนยานพาหนะโดยคํานึงถงึวินัยการจราจร     ความปลอดภัย 
ประหยดั และรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานเบื้องตนของยานพาหนะ 
2. ขับเคล่ือนและควบคมุยานพาหนะในสภาวะตาง ๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและกฎจราจร 
3. บํารุงรักษายานพาหนะตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ เครื่องยนต ระบบตาง ๆ ของยานพาหนะ การบํารุงรักษายานพาหนะ การ
เตรียมและการติดเครื่องยนต  การขับเคลื่อน  การชะลอความเร็ว  การหยุดยานพาหนะ  การขับเคล่ือนยานพาหนะ
ในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจรอยางถูกตองและปลอดภัย 
 
 
2501-1003 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ   2 (3) 
 (Computer Application for Work) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
2.  เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทาํเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน สราง
สูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูล และเช่ือมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 

3.  เพื่อใหมจีริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความอดทน ประณีต และรอบคอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงานและเอกสารจดหมายเวียน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ 
5. เช่ือมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอนิเทอรเน็ต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบ
เอกสารจดหมายเวียน  การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ  การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ   และการเช่ือมโยง
ขอมูลในงานอาชีพกับอนิเทอรเนต็ 
 
 
2501-1004 หลักพืชกรรม 2 (3) 
 (Principles of Plant Science) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและการปลูกพืช 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเก่ียวกับการปลูกพืชตามข้ันตอนกระบวนการ โดยใชวัสดุอุปกรณ
และเคร่ืองมือทางพืชกรรมดวยหลักความปลอดภัยและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ีตองานดานพืชกรรม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและการปลูกพืช 
2. ปฏิบตัิงานปลูกพืชขัน้พื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ 
3. เลือก/ใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถ่ิน   ความสําคญัของพืชในดาน
ตาง ๆ  การจาํแนกพืช  การเปรยีบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ  ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของพืช  วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือทางพืชกรรม  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปลูกและปฏบัิติดูแลรักษา 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

30

2501-1005 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
 (Principles of Animal Husbandry) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวและการเล้ียงสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเก่ียวกับการเล้ียงสัตวตามข้ันตอนกระบวนการ     เลือกและใช 
โรงเรือน-อุปกรณในการเล้ียงสัตว โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ีตองานเลี้ยงสัตว 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวและการเล้ียงสัตว 
2. วางผังฟารมเล้ียงสัตวตามหลักการเล้ียงสัตวแตละชนิด 
3. เลือก/ใชโรงเรือน  อุปกรณ  และอาหารสําหรับสัตวแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเล้ียงสัตวเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคัญของการเล้ียงสัตว    สภาวะการเล้ียงสัตวของประเทศไทยและ
ตางประเทศ    คุณลักษณะท่ีดีของผูเล้ียงสัตว    การเร่ิมตนเล้ียงสัตว    ชนิด ประเภทและพันธุสัตวมาตรฐาน  การ
เลือกท่ีต้ังฟารมเล้ียงสัตว  โรงเรือนและอุปกรณการเล้ียงสัตว  อาหารสัตว  วิธีการจัดการเล้ียงสัตวเบ้ืองตน 
 
 

2501-1006 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2) 
 (Introduction to Agro-Industry) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนการดําเนนิงานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบและมาตรฐาน 
3. เพ่ือใหมีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ีตองานอตุสาหกรรมเกษตร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

เขาใจหลักการเบือ้งตนในการวางแผนและดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคญั ประโยชน ประเภท หลักการวางแผนและดําเนินการอุตสาหกรรมเกษตร
เบื้องตน  มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
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2501-1007 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
 (Basic Farm Workshop) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานชางเกษตรเพ่ือสนับสนุนงานผลิตทางการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟา งานเช่ือมแกส งานทอสงน้ํา งานคอนกรีต งานใชและ
บํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กทางการเกษตร  งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัยและ มีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานชางเกษตร 
2. เช่ือมช้ินงานดวยไฟฟาและแกสตามหลักการและกระบวนการ 
3. ติดต้ังระบบทอสงนํ้าเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. วางผังงานกอสรางและงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
6. ติดต้ังวงจรไฟฟาอยางงาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การเช่ือมช้ินงานดวยไฟฟาและแกส การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตร 
การวางผัง การหลอคอนกรีตเสรมิเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กทางการเกษตร การเดินสายไฟฟาและ
ตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
 
 
2600-1001 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
 (General Fisheries) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ขอมูล  และสถานการณท่ีเก่ียวของกับการประมง  ทั้งในระดบัประเทศ
และระดับโลก 

2. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในการทําการประมง   โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ีตองานอาชีพประมง 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

เขาใจหลักการทําประมง    โดยคํานึงถึงกฎระเบียบ  นโยบายและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคญัของการประมง ทรัพยากรประมง  สถานการณประมงดานตาง ๆ  การ
อนุรักษทรัพยากรประมง   พระราชบัญญัติการประมง   สะพานปลา   ผลิตภัณฑสัตวนํ้าและการใชประโยชนจาก
สัตวนํ้า   นโยบายการประมงของประเทศไทย 
 
 
 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

33

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน 

 

สาขางานพืชศาสตร 
 
 

2501-2101 การผลิตพืชผัก 3 (6) 
 (Vegetable Crops Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับพืชผักและการผลิตพืชผัก  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตพืชผักอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการผลิตพืชผัก         และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชผัก 
2. เตรียมการผลิตพืชผักตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ผลิตพืชผักตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชผักตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชผัก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหการตลาดเก่ียวกับพืชผัก  การจําแนกประเภทพืชผัก  ปจจัยที่
เก่ียวของกับการผลิตพืชผัก  การวางแผนการผลิต  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและการจดัการ
หลังการเก็บเก่ียว  การเพ่ิมมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  การจดัจําหนายและการทําบญัชี 
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2501-2102 การผลิตพืชไร 3 (6) 
 (Field Crops Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับพืชไรและการผลิตพืชไร 
2.   เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตพืชไรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการผลิตพืชไร        และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชไร 
2. เตรียมการผลิตพืชไรตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ปลูกพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึผลกระทบตอระบบนเิวศวิทยา 
5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชไร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหการตลาดเก่ียวกับพืชไร  การจําแนกประเภทพืชไร   ปจจัยที่
เก่ียวของกับการผลิตพืชไร  การวางแผนการผลิตพืชไร  การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว   การเพ่ิมมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว   การจดัจําหนายและการทําบญัชี  
 
 
2501-2103 การผลิตไมผลไมยืนตน 3 (6) 
 (Fruit Crops and Trees Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับไมผลไมยืนตนและการผลิตไมผลไมยืนตน 
2.   เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตไมผลไมยืนตนอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการผลิตไมผลไมยืนตน       และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ- 
ผิดชอบ  รอบคอบ ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตไมผลไมยืนตน 
2. เตรียมการผลิตไมผลไมยืนตนตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ปลูกไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ    โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาไมผลไมยืนตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา 

5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายไมผลไมยืนตน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ     การวิเคราะหการตลาดเก่ียวกับไมผลไมยืนตน     การจาํแนกประเภทของ
ไมผลไมยืนตน  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตไมผลไมยืนตน  การวางแผนการผลิตไมผลไมยืนตน การขยายพันธุ   
การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา  วิธีการผลิตไมผลนอกฤดู  การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  การเพ่ิม
มูลคาของผลผลิตหลงัการเก็บเกี่ยว  การจดัจําหนายและการทําบญัชี  
 
 
2501-2104 การผลิตไมดอกไมประดับ 3 (6) 
 (Flowers and Ornamental Plant Production) 
     (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับไมดอกไมประดับและการผลิตไมดอกไมประดับ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจดัการผลิตไมดอกไมประดับอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนเิวศวิทยา 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการผลิตไมดอกไมประดบั   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ  รอบคอบ ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตไมดอกไมประดับ 
2. เตรียมการผลิตไมดอกไมประดับตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ปลูกไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา 
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4. ปฏิบัตดูิแลรักษาไมดอกไมประดับตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยา 

5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจาํหนายไมดอกไมประดับ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การวิเคราะหการตลาดเก่ียวกับไมดอกไมประดับ  การจาํแนกประเภทของ
ไมดอกไมประดับ   ปจจัยท่ีเก่ียวกับการผลิตไมดอกไมประดับ   การวางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ  โรงเรือน
และวัสดุอุปกรณ  การขยายพันธุ  การปลูกและการปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและ
การนําไปใชประโยชน  การเพ่ิมมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  การจดัจําหนายและการทําบญัชี  
 
 
2501-2105 การผลิตเห็ด 3 (6) 
 (Mushroom Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบื้องตนเก่ียวกับเห็ด การผลิตเห็ดและเช้ือเหด็ 
2.  เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตเหด็อยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึง
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการผลิตเห็ดและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตเห็ดและเช้ือเหด็ 
2. เตรียมการผลิตเหด็และเช้ือเห็ดตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ผลิตเห็ดและเช้ือเหด็ตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาเหด็และเช้ือเหด็ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบ  
นิเวศวิทยา 

5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายเห็ดและเช้ือเหด็ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    การวิเคราะหการตลาดเก่ียวกับเหด็  ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการผลิตเหด็และ
เช้ือเห็ด โรงเรือนและอุปกรณการเพาะและทําเช้ือเหด็ การวางแผนการผลิตเห็ดและเช้ือเหด็ การทําเช้ือเห็ด การเพาะ
เห็ดและการปฏิบตัิดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการเพ่ิมมูลคาของผลผลิตเห็ด  การ
จัดจําหนายและการทําบัญช ี 
 
 
2501-2106 การผลิตพืชสมุนไพร 3 (6) 
 (Herbal Plant Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับพืชสมุนไพรและการผลิตพืชสมุนไพร 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตพืชสมุนไพรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการผลิตพืชสมุนไพร   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชสมุนไพร 
2. เตรียมการผลิตพืชสมุนไพรตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบ  
นิเวศวิทยา 

5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชสมุนไพร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหการตลาดเก่ียวกับพืชสมุนไพร  การจําแนกประเภทพืชสมุนไพร    
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปลูกพืชสมุนไพร   การวางแผนการปลูกพืชสมุนไพร   การปลูกและการปฏิบติัดูแลรักษา  
การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว สรรพคุณของพืชสมุนไพรและการนําไปใชประโยชน  การเพ่ิมมูลคา
ของผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  การจดัจําหนายและการทําบญัชี  
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2501-2107 การปลูกหมอนเล้ียงไหม 3 (6) 
 (Mulberry Cultivation and Sericulture) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับหมอน ไหม และการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม 
2.  เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการปลูกหมอน-เลี้ยงไหมอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา และผลกระทบตอระบบนเิวศวิทยา 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ  รอบคอบ ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและปลูกหมอน-เลี้ยงไหม 
2. เตรียมการปลูกหมอน-เล้ียงไหมตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. ปลูกหมอน-เล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา 

4. ปฏิบตัิดูแลรักษาหมอน-ไหมตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานงึถึงผลกระทบตอระบบ  
นิเวศวิทยา 

5. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายหมอน-ไหม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหการตลาด  พันธุของหมอน-ไหม  ปจจัยที่เกี่ยวของกบัการปลูก
หมอน-เลี้ยงไหม  การวางแผนการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม การปลูกหมอนและการปฏบัิติดแูลรักษา การเล้ียงไหมและ
การปฏิบัตดิูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจดัการผลผลิต การเพ่ิมมูลคาผลผลิต การจําหนายและการทําบัญชี 
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2501-2108 การจัดและดูแลสวน      3 (6) 
 (Landscaping and Maintenance) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการจัดและดูแลสวนขั้นพื้นฐาน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและดําเนินการจัดและดูแลสวนอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพจัดและดูแลสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย  มีความคิดสรางสรรค  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและวิธีการวางแผน ออกแบบ และจัดดูแลสวน 
2. ออกแบบจดัสวนตามหลักการ 
3. จัดสวนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ-
วิทยา 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาสวนอยางมีระบบตามแผนงาน 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเพ่ือประเมินราคาและเสนอราคาการจัดและดูแลรักษาสวน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความตองการของตลาดการจัดสวน ธุรกิจที่เก่ียวกับการจัดสวน 
รูปแบบและองคประกอบของการจัดสวน การสํารวจพ้ืนท่ี ออกแบบและวางแผนการจัดสวน การประเมินราคาและ
การเสนอราคา  การจัดสวนและปฏิบัติดูแลรักษาสวน  และการทําบญัชี  
 
 
2501-2109 การผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 3 (6) 
 (Biological Sustance Production for Agriculture) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
 2. เพ่ือใหสามารถผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ซ่ือสัตย  มีความคิดสรางสรรค  ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
2. เตรียมการผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามความตองการของทองถ่ินและวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน 
3. ผลิตสารชีวภาพเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพ-
แวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

4. จัดการสารชีวภาพหลังการผลิต โดยการตรวจสอบคณุภาพและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ 

5. ใชสารชีวภาพตามหลักและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความสําคัญและพัฒนาการของผลิตภัณฑสารชีวภาพ   การจําแนกประเภท
ของสารชีวภาพ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสารชีวภาพเพ่ือการเกษตร การผลิตผลิตภัณฑสารชีวภาพเพ่ือ
การเกษตร  การเก็บรักษา  การนําไปใชประโยชน  การจัดจําหนายและทําบัญช ี
 
 
2501-2150 -99 โครงการผลิต … (ทางดานพืช) 2 (4) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004 หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิตพืชอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหาในการผลิต 
จัดการหลังการผลิตเพ่ือการยังชีพและการจําหนาย 

 2. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    ความรับ-
ผิดชอบ ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตพืชตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัตกิารผลิตและดูแลรักษาพืชตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการผลผลิตโดยการเก็บเก่ียว จัดการหลังการเก็บเก่ียว และจําหนายตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทาํโครงการ
ผลิต   การดําเนินการผลิตและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต   การจดัการผลผลิตและการจาํหนาย   การบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 
 
2501-41… งานพืชศาสตร …        *  (*) 
 (Plant Science Work …) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004  หลกัพืชกรรม กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับพืช 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการเก่ียวกับพืชอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
การวางแผน ดําเนินงาน ประเมนิผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับพืช 
2. วางแผนการผลิต/บริการเก่ียวกับพืชตามหลักการ 
3. ผลิต/บริการเก่ียวกับพืชตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการเก่ียวกับพืช 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  งานผลิต/บริการเก่ียวกับพืชในสถานประกอบการ/ฟารม/แหลงวิชาการ การ
วางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการเก่ียวกับพืช  การปรับปรุงและแกไขปญหาในงานผลิต/บริการเก่ียวกับพืช  
การจดัการผลผลิตและการจาํหนาย  การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและทาํบัญชี 
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สาขางานสัตวศาสตร 
 
 

2501-2201 การผลิตสตัวปก 3 (6) 
 (Poultry Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวปกและการเล้ียงสัตวปก  
2.  เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตสัตวปกอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการผลิตสัตวปก      และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
รอบคอบ  ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตสัตวปก 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารสัตวปกตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเล้ียงดูสัตวปกระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตสัตวปกตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสัตวปก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหการตลาดและวางแผนการผลิตสัตวปก โรงเรือนและอุปกรณ 
การคัดเลือกพันธุสัตวปก  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการเล้ียงดูสัตวปกระยะตาง ๆ   การสุขาภิบาล   การ
จัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย  การจดบนัทึกงานฟารมและทาํบญัชี   การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมใน
งานผลิตสัตวปก   
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2501-2202 การผลิตสกุร 3 (6) 
 (Swine Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสุกรและการเล้ียงสุกร 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตสุกรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

3.  เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการผลิตสุกรและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  
ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตสุกร 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเล้ียงดูสุกรระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสุกร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิตสุกร โรงเรือนและอุปกรณ การ
คัดเลือกพันธุสุกร อาหารและการใหอาหาร การจัดการเล้ียงดูสุกรระยะตาง ๆ การสุขาภิบาล การจดัการผลผลิตและ
การจดัจําหนาย   การจดบนัทึกงานฟารมและทําบญัชี   การอนุรักษพลังงานและ ส่ิงแวดลอมในงานผลิตสุกร 
 
 
2501-2203 การผลิตโค 3 (6) 
 (Cattle Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโคและการเลี้ยงโค 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตโคอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถงึ
ผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการผลิตโค  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ขยัน  และอดทน 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

44

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตโค 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ  และอาหารโคตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเลี้ยงดโูคระยะตาง ๆ  ตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตโคตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายโค 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิตโค  โรงเรือนและอุปกรณ  การ
คัดเลือกพันธุโค  อาหารและการใหอาหาร   การจัดการเลี้ยงดูโคระยะตาง ๆ    การสุขาภิบาล    การจดัการผลผลิต
และการจัดจําหนาย  การจดบนัทกึงานฟารมและทําบญัชี  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานผลิตโค 
 
 
2501-2204 การเพาะพันธุสัตวนํ้า 3 (6) 
 (Fish Breeding) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวนํ้าและการเพาะพันธุสัตวนํ้า 
2.  เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุสัตวนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

3.  เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการเพาะพันธุสัตวนํ้า  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
รอบคอบ  ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุสัตวนํ้า 
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุสัตวนํ้าสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เพาะพันธุสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ        โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ 
ส่ิงแวดลอม 

5. จัดการผลผลิตสัตวนํ้าหลังการเพาะพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุสัตวนํ้า 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการเพาะพันธุสัตวนํ้า โรงเพาะฟกและ
อุปกรณ   การคัดเลือกพันธุ   อาหารและการใหอาหาร  การจัดการเล้ียงดู   การผสมพันธุ  การอนุบาล   การจดัการ
ผลผลิตและจัดจําหนาย  การจดบนัทึกงานฟารมและทําบญัชี  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานเพาะพันธุ
สัตวนํ้า 
 
 
2501-2205 การเล้ียงสัตวนํ้า 3 (6) 
 (Fish Culture) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวนํ้าและการเล้ียงสัตวนํ้า 
2.   เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเล้ียงสัตวนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา      และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
รอบคอบ  ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงสัตวนํ้า 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวนํ้ากอนการเล้ียง  สอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายสัตวนํ้า 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหตลาดและประเภทสัตวนํ้า  การวางแผนเล้ียงสัตวนํ้า  การเลือก
ทําเล  การเตรียมบอและการจัดการคุณภาพนํ้า  การปลอยสัตวนํ้า  อาหารและการใหอาหาร  การปองกันกําจัดโรค
พยาธิศัตรูสัตวนํ้า ปญหาและวิธีการแกไข การจดัการผลผลิตและการจดัจําหนาย  การบนัทึกขอมูลและทําบญัชี  
การคํานวณตนทุนการผลิตและกําหนดราคาขาย 
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2501-2206 การฟกไขและการจดัการโรงฟก 3 (6) 
 (Incubation and Hatchery Management) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับการฟกไขและการจัดการโรงฟก 
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมตูฟกและอุปกรณ เตรียมไขฟก จัดการดูแลตูฟก และแกปญหาในการฟกไข
อยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการฟกไขและการจัดการโรงฟก      และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ฟกไขและการจัดการโรงฟกเบ้ืองตน 
2. เตรียมโรงฟก เครื่องมืออุปกรณ และไขสําหรับฟกตามหลักการและกระบวนการ 
3. ฟกไขตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการลูกไกหลังการเพาะฟกตามหลักการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะฟกลูกไกและจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหความสําคญั การตลาดและการวางแผนการฟกไข  วิธีการฟกไข 
ปจจัยท่ีสําคัญในการฟกไข การพัฒนาของตัวออน เคร่ืองมือและอุปกรณในการฟก โรงฟกและการจัดการโรงฟก  
การจัดการฟกไข  การจัดการผลผลิตและการจําหนาย  ปญหาและอุปสรรคในการฟกไข   การจดบนัทึกงานฟารม
และทําบัญชี 
 
 
2501-2207 การเล้ียงนกกระจอกเทศ 2 (3) 
 (Ostrich Raising) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับนกกระจอกเทศ และหลักการเล้ียงนกกระจอกเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการเล้ียงดนูกกระจอกเทศอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเลี้ยงนกกระจอกเทศ       และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงนกกระจอกเทศ 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเลี้ยงดนูกกระจอกเทศระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนรุักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายนกกระจอกเทศ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ สภาวะและความสําคัญของการเล้ียงนกกระจอกเทศ โรงเรือนและอุปกรณ 
พันธุและการคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเล้ียงดูนกกระจอกเทศระยะตาง ๆ การสุขาภิบาล  
การตลาดและการจําหนาย  การจดบันทึกและทําบัญชี  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพเล้ียง
นกกระจอกเทศ 
 
  
2501-2208 การเล้ียงกระตาย 2 (3) 
 (Rabbit Raising)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับกระตายและหลักการเล้ียงกระตาย 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการเล้ียงดกูระตายอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ        โดยคํานึงถงึ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเลี้ยงกระตาย    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงกระตาย 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารกระตายตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเล้ียงดูกระตายระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 
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4. จัดการผลผลิตกระตายตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายกระตาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  สภาวะและความสําคัญของการเล้ียงกระตาย  โรงเรือนและอุปกรณ  พันธุ
และการคัดเลือกพันธุ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการเล้ียงดูกระตายระยะตาง ๆ  การสุขาภิบาล  การตลาด
และการจําหนาย   การจดบนัทึกและทําบญัชี   การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพเล้ียงกระตาย 
 
   
2501-2209 การเลี้ยงแพะและแกะ     2 (3) 
 (Goat and Sheep Raising)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับแพะ-แกะ  และหลักการเล้ียงแพะและแกะ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการเล้ียงดแูพะและแกะอยางมีตามหลักการและกระบวนการ          โดยคํานึงถงึ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตองานอาชีพเล้ียงแพะและแกะ  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงแพะและแกะ 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเล้ียงดูแพะและแกะระยะตาง ๆ  ตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตแพะและแกะตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายแพะและแกะ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  สภาวะและความสําคัญของการเล้ียงแพะและแกะ   พันธุและการคัดเลือก
พันธุ   โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการเล้ียงดู  การสุขาภิบาล  ตลาดและการจําหนาย  
การจดบนัทึกและทําบญัชี   การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพเล้ียงแพะและแกะ 
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2501-2210 การเล้ียงกวาง 2 (3) 
 (Deer Raising) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับกวางและหลักการเล้ียงกวาง 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการเล้ียงดกูวางอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเลี้ยงกวาง         และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงกวาง 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารกวางตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเล้ียงดูกวางระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตกวางตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายกวาง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ    สภาวะและความสําคัญของการเล้ียงกวางในประเทศไทย     พันธุและการ
คัดเลือกพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร   การจัดการเล้ียงดู   การสุขาภิบาล  การตลาดและ
การจําหนาย   การจดบนัทึกและทําบญัชี   การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพเล้ียงกวาง 
 
 
2501-2211 การเล้ียงกระบือ 2 (3) 
 (Buffalo Raising)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบอืและหลักการเล้ียงกระบือ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการเล้ียงดกูระบืออยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ         โดยคํานึงถงึ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเลี้ยงกระบือ     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเลี้ยงกระบือ 
2. เตรียมโรงเรือน อุปกรณ พันธุ และอาหารกระบอืตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการเลี้ยงดูกระบือระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตกระบอืตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายกระบือ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  สภาวะและความสําคญัการเล้ียงกระบือ   โรงเรือนและอุปกรณ  พันธุและการ
คัดเลือกพันธุ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการเล้ียงดูกระบือระยะตาง ๆ   การสุขาภิบาล  การตลาดและการ
จําหนาย  การจดบนัทึกและทําบญัชี  การอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอมในงานอาชีพเล้ียงกระบือ 

 
 
2501-2212 การผลิตพืชอาหารสตัว      2 (3) 
 (Roughage Production)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชอาหารสัตวและหลักการผลิตพืชอาหารสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถผลิตพืชอาหารสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ           โดยคํานึงถงึ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตองานผลิตพืชอาหารสัตว    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตพืชอาหารสัตวเบ้ืองตน 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ พื้นที่ และพันธุพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปลูกและปฏบิัติดูแลพืชอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. จัดการผลผลิตพืชอาหารสัตวโดยการเก็บเก่ียว   จัดการหลังการเก็บเก่ียว และเก็บรักษาตามหลักการ
และกระบวนการ 

5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายพืชอาหารสัตว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   สภาวะและความสําคัญของการผลิตพืชอาหารสัตว    ชนิดและพันธุของพืช
อาหารสัตว  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การปลูกและการปฏิบัติดูแลพืชอาหารสัตว  การเก็บเก่ียวและการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว  การใชประโยชนและการเก็บรักษา  การตลาดและการจําหนาย   การจดบันทึกและทําบัญชี  การ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานผลิตพืชอาหารสัตว  
 
 
2501-2213 การผลิตอาหารสัตว     2 (3) 
 (Animal Feed Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับอาหารสัตวและหลักการผลิตอาหารสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ   
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานผลิตอาหารสัตว   และมีกิจนิสัยในการทาํงานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ  ประหยัด  ซ่ือสัตย  ขยนั และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตอาหารสัตวเบ้ืองตน 
2. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ พ้ืนท่ี และวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. คํานวณสูตรอาหารสัตวตามหลักการ 
4. ผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
5. เก็บรักษาอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายอาหารสัตว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวภายในประเทศ  ชนิดและประเภทของ
อาหารสัตว คุณภาพของวัตถุดิบที่ดี การคํานวณสูตรอาหารสัตว กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาอาหารสัตว 
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตอาหารสัตว  การคํานวณตนทุนการผลิต  การจําหนายและทําบัญชี 
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2501-2250 -99 โครงการผลิต ... (ทางดานสัตว)  2 (4) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิตสัตวอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหาในการ
ผลิต จัดการหลังการผลิตเพ่ือการยังชีพและการจําหนาย 

 2. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับ- 
ผิดชอบ ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตสัตวตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ปฏิบัตกิารผลิตและดูแลสัตวตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทาํโครงการ
ผลิต    การดําเนินการผลิตและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต   การจดัการผลผลิตและการจาํหนาย   การบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 

 
 

2501-42… งานสัตวศาสตร …        *  (*) 
 (Animal Science Work …) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1005 หลักการเลี้ยงสัตว  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับสัตว 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการเก่ียวกับสัตวอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
การวางแผน ดําเนินงาน ประเมนิผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับสัตว 
2. วางแผนการผลิต/บริการเก่ียวกับสัตวตามหลักการ 
3. ผลิต/บริการเก่ียวกับสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการเก่ียวกับสัตว 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    งานผลิต/บริการเก่ียวกับสัตวในสถานประกอบการ/ฟารม/แหลงวิชาการ 
การวางแผนงาน  การดําเนินการผลิต/บริการเก่ียวกับสัตว  การปรบัปรุงและแกไขปญหาในงานผลติ/บริการเก่ียวกับ
สัตว   การจัดการผลผลิตและการจาํหนาย   การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
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สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

2501-2301 ผลิตภัณฑพืช 3 (6) 
 (Plant Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑพืช  
2.   เพ่ือใหสามารถปฏบิัติงานแปรรูปผลผลิตจากพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ตามหลักการและกระบวน-
การ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑพืช 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑพืช 
3. ผลิตผลิตภัณฑพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน  ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑพืช   
สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต     การคัดเลือกวัตถุดิบ    เคร่ืองมือและอุปกรณ   การแปรรูปและการควบคุม
คุณภาพ    การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ   การบรรจุภัณฑ    การเก็บรักษา    การจดัจําหนาย    การสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑพืช 
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2501-2302 ผลิตภัณฑสตัว 3 (6) 
 (Animal Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑสัตว 
2.   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสัตวเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการและกระบวน-
การ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสัตว 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสัตว 
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑสัตว  
สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต   การคัดเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ  สารเคมีและเครื่องเทศ  การ
แปรรูปและการควบคุมคณุภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจดัจําหนาย  
การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตว 
 
 

2501-2303 ผลิตภัณฑนม 3 (6) 
 (Dairy Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑนม 
2.   เพื่อใหสามารถปฏบิัติงานแปรรูปน้ํานมเปนผลิตภัณฑตางๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑนม 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑนม 
3. ผลิตผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถงึการ
อนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน ชนิดของผลิตภัณฑนม องคประกอบ
ของน้ํานม    การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพนํ้านม  สภาวะการตลาดและการวางแผนการผลิต  เคร่ืองมือและ
อุปกรณ การแปรรูปนํ้านมและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา 
การจดัจําหนาย การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑนม พระราชบัญญัติเก่ียวกับผลิตภัณฑนม 
 
 
2501-2304 ผลิตภัณฑสตัวนํ้า 3 (6) 
 (Fishery Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
2.   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสัตวนํ้าเปนผลิตภัณฑตาง ๆ    ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานงึถึง
การอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพืช 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน    ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ
สัตวนํ้า  สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต  การคัดเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การแปรรูปและการ
ควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจดัจําหนาย  การสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
 
 
2501-2305 ผลิตภัณฑเห็ด 3 (6) 
 (Mushroom Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑเหด็ 
2.   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากเหด็เปนผลิตภัณฑตาง ๆ ตามหลักการและกระบวน-
การ  โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑเห็ด 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑเห็ด 
3. ผลิตผลิตภัณฑเหด็ตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถงึการ
อนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตโดยการบรรจุภัณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเห็ด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน  ประเภทและชนดิของผลิตภัณฑเห็ด   
สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต   การคัดเลือกวัตถุดิบ    เคร่ืองมือและอุปกรณ   การแปรรูปและการควบคุม
คุณภาพ     การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ    การบรรจุภัณฑ    การเก็บรักษา   การจดัจําหนาย   การสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑเห็ด 
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2501-2306 ผลิตภัณฑสมุนไพร 3 (6) 
 (Herb Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
2.   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากสมุนไพรเปนผลิตภัณฑตาง ๆ   ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
3. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคาํนึงถึง
การอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิต โดยการบรรจภัุณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน    ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ
สมุนไพร   สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต   การคัดเลือกวัตถุดิบ   เคร่ืองมือและอุปกรณ   การแปรรูปและ
การควบคุมคณุภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา การจดัจําหนาย  การสุขาภิบาล
และส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
 
 
2501-2307 ผลิตภัณฑธัญพืช 3 (6) 
 (Cereal Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 
2.   เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปผลผลิตจากธัญพืชเปนผลิตภัณฑตาง ๆ   ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 
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3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพอุตสาหกรรมเกษตร    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 
3. ผลิตผลิตภัณฑธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถงึการ
อนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิต โดยการบรรจภัุณฑและเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑธัญพืช 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การวิเคราะหความสําคญัและประโยชน    ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ
ธัญพืช  สภาวะตลาดและการวางแผนการผลิต  การคัดเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ   การแปรรูปและการ
ควบคุมคุณภาพ   การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ   การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจดัจําหนาย  การสุขาภิบาล
และส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑธัญพืช 
 
 

2501-2308 การจดัการผลผลิตเพ่ือการแปรรูป   2 (3) 
 (Product Management for Processing)  
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการจัดการผลผลิตเพ่ือการแปรรูป  
2. เพ่ือใหสามารถคัดเลือกและการเตรียมผลผลิตกอนการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรปู     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ  ประหยัด  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

 1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการผลผลิตเพ่ือการแปรรูป 
 2. จัดการผลผลิตท่ีนํามาแปรรูปตามมาตรฐาน 
 3. เตรียมผลผลิตเพ่ือการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญและประโยชนของการจัดการผลผลิตทางพืชและสัตว ปฏิกิริยา
ทางชีวเคมี สรีรวิทยา และปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บรักษา การปองกันการเส่ือมเสียของผลผลิต 
การจัดมาตรฐานของผลผลิตท่ีนํามาใชในการแปรรูป  การเตรียมผลผลิตกอนการแปรรูป  
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2501-2309 สารเจือปนในอาหาร 2 (3) 
  (Food additive)  
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับสารเจือปนในอาหาร  
2. เพ่ือใหสามารถเลือกและใชสารเจอืปนในอาหารไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในการใชสารเจือปนในอาหาร และมีกิจนิสัยละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตยและมีความ
รับผิดชอบตอผูบริโภค  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

 1. เขาใจหลักและกระบวนการในการใชสารเจือปนในอาหาร 
 2. เลือก/ใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหารตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญและประโยชนของสารเจือปนในอาหาร ประเภทและชนิดของ
สารเจือปนในอาหาร  คุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหาร  การตรวจสอบคุณสมบัติและผลของสารเจือปน
ในอาหาร   
 
 

2501-2310 การชําแหละสัตว 2 (4) 
  (Butchering)  
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการชําแหละสัตว  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการชําแหละสัตวชนิดตาง ๆ  ไดอยางถูกตองตามหลักการและกระบวนการ  
สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และไดคุณภาพซากท่ีดี  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชําแหละสัตว   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  มีความคดิ
ริเร่ิมสรางสรรค  และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

 1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละสัตว 
 2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และสัตวกอนการชําแหละตามหลักการและกระบวนการ 
 3. ชําแหละสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
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 4. ตรวจสอบคุณภาพซากตามมาตรฐาน 
 5. จัดการซากสัตวหลังการชําแหละโดยการตัดแตง เก็บรักษา บรรจภัุณฑ และจดัจําหนายตามหลักการ 
  และกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความสําคัญของการชําแหละสัตว การคัดเลือกและการเตรียมสัตวกอน
ชําแหละ   เคร่ืองมือและอุปกรณ   การชําแหละสัตว   การตรวจสอบคุณภาพซาก   การตัดแตงซาก   การเก็บรักษา 
การบรรจุภัณฑ   การตลาดและการจดัจําหนาย   การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานชําแหละสัตว 
 
 
2501-2350 –99 โครงการผลิต/แปรรูป ... (ดานอุตสาหกรรมเกษตร)        2  (4) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยางมีระบบ   โดยการวางแผน 
ดําเนินงาน แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพ่ือการยังชีพและการจําหนาย 

 2. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. วางแผนจัดทาํโครงการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิต/แปรรปูผลผลติเกษตรตามโครงการและแผนปฏบิตัิงาน 
3. ปฏิบตัิการผลิต/แปรรูปผลผลิตเกษตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการผลผลิตหลังการผลิต/แปรรูปและจําหนายตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทาํโครงการ
ผลิต/แปรรูป การดําเนินการผลิต/แปรรูปและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/แปรรูป การจดัการผลผลิตและการ
จําหนาย การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและทาํบัญชี 
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2501-43… งานอุตสาหกรรมเกษตร …        *  (*) 
 (Agro-industry Work …) 
 (ตองเรียนรายวิชา  2501-1006  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
อยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ 
3. ผลิต/บริการทางดานอตุสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  งานผลิต/บริการทางดานอตุสาหกรรมเกษตรในสถานประกอบการ/ฟารม/
แหลงวิชาการ  การวางแผนงาน   การดําเนินการผลิต/บริการในงานอุตสาหกรรมเกษตร การปรับปรุงและแกไข
ปญหาในงานผลิต/บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร    การจัดการผลผลิตและการจําหนาย     การบนัทึกรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและทําบัญชี 
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สาขางานชางเกษตร 
 
 

2501-2401 เคร่ืองยนตเล็ก 3 (6) 
 (Small Engines) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพื่อใหเขาใจพื้นฐานและหลักการทํางานของเครือ่งยนตเล็ก 
2.   เพ่ือใหสามารถเลือก  ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมเคร่ืองยนตเล็กเบ้ืองตนตามหลักการและ
กระบวนการ 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน  และบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองยนตเล็ก 
2. เลือกเคร่ืองยนตเล็กตามลักษณะงาน 
3. ใชงานเคร่ืองยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึความปลอดภัย 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กตามมาตรฐาน 
5. ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ 
6. แกไขขอขดัของเบือ้งตนของเครือ่งยนตเล็กตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประเภท โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก  การเลือก ใช
บํารุงรักษา  ตรวจสอบสภาพและแกไขขอขดัของเบือ้งตนของเคร่ืองยนตเล็ก   การถอดประกอบ ทําความสะอาด 
จัดวางช้ินสวน  พิจารณาช้ินสวนเพ่ือเปล่ียน  ปรับแตงและซอมบํารุงระบบตาง ๆ ของเครื่องยนต 
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2501-2402 เครื่องทุนแรงฟารม 3 (6) 
 (Farm Machinery) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองทุนแรงฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองทุนแรงฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ประหยดั  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน  การใชงาน  และบํารุงรักษาเคร่ืองทุนแรงฟารม 
2. เลือกเคร่ืองทุนแรงฟารมตามลักษณะงาน 
3. ใชเครื่องทุนแรงฟารมในงานตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงความปลอดภัย 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองทุนแรงฟารมตามมาตรฐาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและประเภทของเคร่ืองทุนแรงฟารม  หลักการทํางาน การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องเตรียมดิน   เครือ่งปลูก   เครื่องกําจัดวัชพืช   เคร่ืองฉีดพนสารเคมี   เคร่ืองหวานปุย   ปมนํ้าและ
เครื่องสบูน้ํา   เครื่องเก็บเกี่ยว  เคร่ืองแปรสภาพผลผลิต   เคร่ืองสงลําเลียงและไซโล 
 
 
2501-2403 ไฟฟาในฟารม 3 (6) 
 (Farm Electricity) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการติดตัง้  ใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารม      และเดินสายไฟฟาแบบตาง ๆ ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ประหยดั  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนของไฟฟาและการปฏิบัติงานไฟฟา 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือและอุปกรณไฟฟาในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการดวยความปลอดภัย 
3. เดินสายไฟในอาคารตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประหยัด 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณไฟฟาในงานฟารมตามมาตรฐาน 
5. คํานวณคากระแสไฟฟาตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  หลักการเบ้ืองตนของไฟฟา  ความปลอดภัยในงานไฟฟา  วงจรไฟฟาแบบ
ตาง ๆ   เคร่ืองมือและอุปกรณไฟฟาในงานฟารม  การเดินสายไฟฟาในอาคาร  การคาํนวณคากระแสไฟฟาและการ
ใชไฟฟาอยางประหยัด  การใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารม   และการเดินสายไฟฟาแบบตาง ๆ  
 
 
2501-2404 ชางเช่ือมโลหะ 3 (6) 
 (Welding) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007 ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเลือกใชโลหะและการใชเคร่ืองเช่ือมอยางปลอดภัย 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชงานโลหะและเคร่ืองเช่ือมอยางปลอดภัย บํารุงรักษาเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ
ท่ีเก่ียวกับการเช่ือมโลหะตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ประหยดั  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเช่ือมแกสและเช่ือมไฟฟา 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณ โลหะและเหล็กในงานเช่ือมตามมาตรฐาน 
3. เช่ือมโลหะดวยเคร่ืองเช่ือมแกสและเคร่ืองเช่ือมไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยและประหยัด 

4. ตรวจสอบคุณภาพงานเช่ือมโลหะตามมาตรฐาน 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองเช่ือมแกสและเคร่ืองเช่ือมไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของงานเช่ือม  หลักการทํางานของเคร่ืองเช่ือมแกส  เครื่องเชื่อม
ไฟฟา  คุณสมบัติพ้ืนฐานของโลหะ  การเลือกใชเหล็กใหเหมาะสมกับงาน  ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองเช่ือม 
การใชเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมโลหะ    งานพ้ืนฐานเก่ียวกับโลหะ   การปรับแตง   การใช
เคร่ืองเช่ือมแบบตาง ๆ   และการตรวจสอบคุณภาพของงานเช่ือม  
 
 
2501-2405 ชางสํารวจเบ้ืองตน 3 (6) 
 (Introduction to Surveying) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือสํารวจพ้ืนฐานในการวัดระยะทางและหาระดับ 
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือสํารวจ วัดระยะทางและวัดระดับตามหลักการและกระบวนการ  
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ประหยดั  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสํารวจรังวัด 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจรังวัดตามมาตรฐาน 
3. ปฏิบตัิงานสํารวจรังวัด  โดยการวัดระยะ  ทําวงรอบ   และหาคาระดบัพ้ืนทีต่ามหลักการและ
กระบวนการ 

4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจรังวัดและอุปกรณตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ชนิดและข้ันตอนของการสํารวจรังวัด  เคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ
รังวัด   การวัดระยะแบบตาง ๆ  การทําวงรอบและการหาคาระดับพ้ืนท่ี  การใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจ
รังวัดและอุปกรณ  
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2501-2406 ชางกอสรางเบ้ืองตน 3 (6) 
 (Introduction to Construction) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับงานกอสราง 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานกอสรางและบํารุงรักษาอาคารในฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ประหยดั  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานกอสราง 
2. อานและเขียนแบบอาคารเกษตรเบ้ืองตน 
3. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณและวัสดุกอสรางตามมาตรฐาน 
4. ปฏิบัตงิานกอสรางเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึความปลอดภัย 
5. บํารุงรักษาอาคารในงานฟารมตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การอานและเขียนแบบอาคารเกษตร วัสดุกอสราง งานกออิฐ งานคอนกรีต 
งานไม  งานสี  งานประปา   การวางผัง  และการบํารุงรักษาอาคารในฟารม 
 
 
2501-2407 เคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลัง 3 (6) 
 (Power Sources and Transmission) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานของเคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลัง 
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ใชงาน และบํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลังตามหลักการและ
กระบวนการ  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ประหยดั  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน  และบํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลัง 
2. เลือกใชเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ  และเคร่ืองตนกําลังตามลักษณะงาน 
3. คํานวณขนาดของเฟองและมูเลตามขนาดการใชงาน 
4. ติดต้ังเคร่ืองตนกําลังและระบบถายทอดกําลังตามหลักการและกระบวนการ     โดยคํานึงความ
ปลอดภัยและประหยัด 

5. ใชงานเคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลังตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึความปลอดภยั
และประหยดั 

6. บํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลังตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ชนิดของเครื่องตนกําลัง   เคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ   หนวยทีใ่ชวัดระบบ
ไฟฟา    มอเตอร    อุปกรณควบคุมกําลังไฟฟา     การสงกําลังวิธีตาง ๆ    การกําหนดขนาดและการเลือกใชเคร่ือง-
ตนกําลัง การคํานวณขนาดของเฟองและมูเล  การติดต้ัง ใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลังและการถายทอดกําลัง 
 
 
2501-2408 การชลประทานเพ่ือการเกษตร 3 (6) 
 (Irrigation) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานของการชลประทานเพ่ือการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกแหลงนํ้าท่ีเหมาะสม และใหนํ้าพืชดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย  
ประหยดั  ขยัน  อดทน และมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานในงานชลประทานเพ่ือการเกษตร 
2. หาความช้ืนและการอุมนํ้าของดินตามหลักการและกระบวนการ 
3. คํานวณปริมาณนํ้าท่ีพืชตองการและปริมาณนํ้าท่ีตองสงตามหลักการ 
4. วางแผนการปลูกพืชและใหนํ้าพืชแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณในงานชลประทานเพ่ือการเกษตรตามมาตรฐาน 
6. บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานชลประทานเพ่ือการเกษตรตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคญัของการชลประทานเพ่ือการเกษตร  วัฏจักรของน้ํา  ดินและ
โครงสรางของดิน   ชนิดและความหนาแนนของดนิ   ความสัมพันธระหวางดิน นํ้าและพืช   การหาความช้ืนและ
การอุมนํ้าของดิน  การแพรกระจายและการไหลซึมของนํ้าในดิน  ปริมาณนํ้าท่ีพืชตองการและปริมาณนํ้าท่ีตองสง 
การกําหนดเวลา   การวางแผนการปลูกพืชและใหนํ้าพืชแบบตาง ๆ  การสงนํ้าจากแหลงชลประทาน  การใชงาน
และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานชลประทานเพ่ือการเกษตร   
 
 
2501-2409 เคร่ืองมือการทํานา      3 (4) 
 ( Farm Machinery for Rice Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน  การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองมือทํานา 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองมือทาํนาตามหลักการและกระบวนการ  
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวทิยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํานา  การใชงาน  และบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองมือการทํานา 
2. เลือกเคร่ืองมือการทํานาตามลักษณะงาน 
3. ใชเครื่องมือ/เคร่ืองจกัรกลเกษตรทํานาตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

4. บํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลเกษตรในการทํานาและอุปกรณตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  วิธีการทํานา  เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการทํานา  การเลือก ใช บํารุงรักษาและ
ซอมแซมรถไถเดินตามพรอมอุปกรณ  เครื่องดํานา  เครื่องโรยเมล็ดขาว  เครื่องสูบน้ํา  เคร่ืองพนยา  เคร่ืองเก่ียวขาว  
เครื่องนวดขาว และยุงฉาง 
 
 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

70

2501-2410 รถไถเดินตาม      3 (4) 
 (Two-Wheel Tractors) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน  การเลือก ใช  ปรบัตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถเดินตาม 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก  ใช  ปรับตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถเดินตาม  ตามหลักการและ
กระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนเิวศวิทยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และบํารุงรักษาซอมแซมรถไถเดินตาม 
2. ปรับตัง้ระบบตาง ๆ ของรถไถเดินตามตามมาตรฐาน 
3. ใชรถไถเดินตามตามหลักการและกระบวนการ       โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอ 
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

4. บํารุงรักษาซอมแซมรถไถเดินตามและอุปกรณตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของรถไถเดินตาม   ประเภทและโครงสรางของรถไถเดนิตาม   
เครื่องยนตตนกําลัง  การถายทอดกําลัง  การปรับตั้ง  การใช บํารุงรักษาและซอมแซมรถไถเดินตาม  การปองกัน
อุบัติเหต ุ อุปกรณตอพวงและการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน 
 
 
2501-2411 เครื่องสูบน้ํา      3 (4) 
 (Water Pumps) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน  การเลือก ใช  ติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองสูบนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช  ติดตั้ง  บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองสูบนํ้าตามหลักการและกระบวน-
การ  โดยคํานึงถงึผลกระทบตอสิง่แวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน และการบํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองสูบนํ้าในงานเกษตร 
2. เลือกชนิดและขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าตามลักษณะงาน 
3. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองสูบนํ้าตามข้ันตอนวิธีการ 
4. ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชเคร่ืองสูบนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
6. บํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้าตามมาตรฐาน 
7. แกไขขอขดัของของเครือ่งสูบน้ําตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  หลักการเบื้องตนของเครือ่งสูบน้ํา  ชนิดของเครื่องสูบน้ําในการเกษตร  การ
เลือกและกําหนดขนาดของเครื่องสูบน้ํา   การถอดประกอบและพิจารณาช้ินสวนของเคร่ืองสูบนํ้า  การติดต้ังเคร่ือง- 
สูบน้ํา  การใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้า  ปญหาและการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบน้ํา 
 
 
2501-2412 การวางระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร      3 (4) 
 (Water Supply System for Agriculture Construction) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของการวางระบบนํ้าแบบตาง ๆ การคํานวณอุปกรณ การใช การบํารุงรักษา
และการประเมินราคา 

2. เพ่ือใหสามารถคํานวณพ้ืนท่ีและอุปกรณการติดต้ัง  การใชงาน บํารุงรักษา ซอมแซมและแกไข
ระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานงึถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ระบบนิเวศวิทยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนของการวางระบบน้ําเพ่ือการเกษตร 
2. คํานวณพ้ืนท่ี อุปกรณติดต้ัง และราคาในการวางระบบน้าํเพ่ือการเกษตรท้ังระบบ 
3. ติดต้ังระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และระบบนิเวศวทิยา 
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4. ใชงานระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และระบบนิเวศวทิยา 

5. บํารุงรักษาซอมแซมระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    หลักการและข้ันตอนของการวางระบบนํ้า   อุปกรณการติดต้ัง    ขั้นตอน
การติดตั้งระบบน้ําแบบตาง ๆ   การคํานวณพ้ืนท่ีและอุปกรณติดต้ังท้ังระบบ  การคํานวณแรงดัน  เครื่องตนกําลัง  
การติดต้ัง ใชงานและบํารงุรักษาระบบน้ําเพื่อการเกษตร   การซอมแซมและแกไขปญหา  และการประเมนิราคา 
 
 
2501-2413 การจดัการดิน 2 (3) 
 (Soil Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับดินและการจัดการดนิ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการดินในงานเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ    โดยคํานึงถงึ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจสวนประกอบ โครงสรางของดิน และหลักการเบื้องตนในการจัดการดิน 
2. เลือกใชเคร่ืองทุนแรงฟารมตามสภาพและคุณสมบัติของดิน 
3. จัดการดินตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงการอนุรกัษดิน  ส่ิงแวดลอม  และระบบ
นิเวศวิทยา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของดิน  ชั้นของดิน  สวนประกอบของดนิ  โครงสรางของดิน  
อากาศและนํ้าในดิน  ชนิดของดนิ  ความหนาแนนของดิน  ผลกระทบของการใชเคร่ืองทุนแรงฟารมตอคุณสมบัติ
ของดนิ  สภาพของดินที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงฟารม  การอนุรักษดิน 
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2501-2414 อุปกรณไฟฟาในฟารม      3 (4) 
 (Electric Machines in Farm) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ โครงสราง  ระบบการทํางาน การใชและติดต้ังอุปกรณไฟฟาในฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก  ใช  ติดตั้ง  บํารุงรักษา  ตรวจเช็คและซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารมตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพชางเกษตร        และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ประหยัด  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการ  การใชงาน และการตรวจเช็ค บํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารม 
2. เลือกอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐานและลักษณะงาน 
3. ใชอุปกรณไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประหยัด และ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4. บํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  โครงสรางและระบบการทํางานของอุปกรณไฟฟาในฟารม  การใชและ
บํารุงรักษา   การตรวจเช็คและซอมแซมอุปกรณไฟฟาในฟารม   มอเตอร   ระบบทําความเย็น  ระบบแสงสวาง และ
เครื่องปนไฟ 
 
 
2501-2415 เคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมเบ้ืองตน      3 (4) 
 (Introduction to Industrial Machines) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน  การเลือก ใช  และบํารุงรักษาเครื่องจกัรกลในอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก  ใช  และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรมเบ้ืองตนตามหลักการและ
กระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 
2. เลือกเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลในอุตสาหกรรมตามลักษณะงาน 
3. ใชเคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงความปลอดภัย ประหยดั
และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4. บํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองจกัรกลในอุตสาหกรรมและอุปกรณตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ชนิดและประเภทของเครือ่งจักรกลในอุตสาหกรรม  การใชและบํารุงรักษา
เครื่องจักร  เครื่องตนกําลัง  เครือ่งแปรรูป  เครื่องบรรจ ุ ระบบการขนสงและการลําเลียงในงานอุตสาหกรรม 
 
 
2501-2416 การสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร      3 (4) 
 (Farm Machinery Production and Reparation) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถสราง ทดสอบ และซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
2. ออกแบบอุปกรณการเกษตรตามลักษณะงาน 
3. เตรียมวัสดุ ช้ินสวนอุปกรณ และเคร่ืองมือในการสรางและซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
4. สรางอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. ทดสอบการใชงานอปุกรณการเกษตรตามมาตรฐาน 
6. ซอมแซมอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ชนิดและวัสดุท่ีใชในการทําอุปกรณการเกษตร  การออกแบบ  การกําหนด
วัสดุและช้ินสวนอุปกรณ  การสราง  การทดสอบ และการซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
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2501-2450 –99 โครงการผลิต/บริการ ... (ดานชางเกษตร)        2  (6) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิตและบริการงานชางเกษตรอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน 
แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพ่ือการยังชีพและการจําหนาย 

 2. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. วางแผนจัดทาํโครงการผลิต/บริการทางดานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิต/บริการทางดานชางเกษตรตามโครงการและแผนปฏบัิติงาน 
3. ปฏิบตัิการผลิต/บริการงานชางเกษตรตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการผลผลิตเพ่ือบริการและจาํหนายตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทาํโครงการ
ผลิต/บริการ การดําเนินการผลิต/บริการและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/บริการ การจดัการผลผลิตและการ
จําหนาย/คิดคํานวณคาบริการ  การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและทําบัญชี 
 
 
2501-44… งานชางเกษตร …        *  (*) 
 (Farm Mechanic Work …) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1007  ชางเกษตรเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับงานชางเกษตร 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการงานชางเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร    มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับงานชางเกษตร 
2. วางแผนการผลิต/บริการงานชางเกษตรตามหลักการ 
3. ผลิต/บริการงานชางเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการในงานชางเกษตร 
5. จัดการผลผลิต/บริการตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  งานผลิต/บริการเก่ียวกับงานชางเกษตรในสถานประกอบการ/ฟารม/แหลง
วิชาการ   การวางแผนงาน   การดําเนินการผลิต/บริการเก่ียวกับงานชางเกษตร   การปรับปรุงและแกไขปญหาใน
งานผลิต/บริการเก่ียวกับชางเกษตร   การจัดการผลผลิตและการจําหนาย   การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและ
ทําบัญชี 
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สาขางานเกษตรทั่วไป 
 
 
2501-2501 การเกษตรแบบผสมผสาน 3 (6) 
 (Integrated Farming System) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004  และ 2501-1005  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทาํการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการเกษตรแบบผสมผสานอยางเหมาะสมตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการ การวางแผนและจดัทาํการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. เตรียมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนทีแ่ละสภาพแวดลอม 
3. ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ     โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาตามแผนงานและหลักการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง-
แวดลอม 

5. จัดการผลผลิต โดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินงานและจาํหนายผลผลิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การสํารวจวิเคราะหพ้ืนท่ีและความตองการผลผลิตของตลาด ความสําคญัและ
รูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน   การวางแผนการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน   การจดัทําโครงการและ
กรณีศึกษาเก่ียวกับการเกษตรแบบผสมผสาน  การดําเนินการและแกไขปญหาในงาน  การบนัทึกขอมูลการ
ปฏิบตัิงานและทําบัญช ี
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2501-2502 การจดัการฟารม      2 (3) 
 (Farm Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการจัดการฟารม การตลาด การจดัจําหนาย การบนัทึกบญัชีฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถดําเนินการจดัการฟารมตามหลักการและกระบวนการ  โดยการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการแกปญหาการประกอบอาชีพอิสระ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ซ่ือสัตย  ประหยดั  มีความคิดสรางสรรค  ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจดัการฟารม 
2. เตรียมปจจัยการผลิตและการจัดการฟารมตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนที ่
3. จัดการฟารมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 
4. จัดทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายของฟารมตามหลักการ 
5. วัด/ประเมินผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ    การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับฟารม   การเลือกใชปจจัยการผลิต
ในการทําฟารม   วิถีการตลาดสินคาเกษตรที่สําคัญ   คนกลางในตลาด   ตนทุนการตลาด   ความเคล่ือนไหวและ
แนวโนมของราคาสินคาเกษตร   กลยุทธการตลาด   การจัดจําหนาย   การบันทึกและทําบัญชีฟารม   การตีราคา
ทรัพยสินและราคาผลิตผลคงเหลือ  สรุปผลการดําเนินงาน  แสดงฐานะการเงินของกิจการฟารม  การวัดผลสําเร็จ
ของการทําฟารม  
 
 

2501-45… งานเกษตรท่ัวไป …        *  (*) 
 (Agricultural Work …) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2501-1004  ถึง 2501-1005  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิตและบริการในงานเกษตร 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิตและบริการในงานเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพเกษตร     มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความรับ- 
ผิดชอบ ประณีต ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการผลิต/บริการเก่ียวกับงานเกษตร 
2. วางแผนการผลิต/บริการงานเกษตรตามหลักการ 
3. ผลิต/บริการงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการในงานเกษตร 
5. จัดการผลผลิต/บริการตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  งานผลิตพืช งานผลิตสัตว งานผลิต/แปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร และ/หรือ
งานชางเกษตรในสถานประกอบการ/ฟารม การวางแผนงาน การดําเนินการผลิต/บริการและปรับปรุงแกไขปญหา
ในการผลิต/บริการ   การจัดการผลผลิตและการจําหนาย   การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและทาํบัญชี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ  โครงการ 

 
 
2501-5001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจดัทําโครงการ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู  ทักษะ  และประสบการณในการสรางและพัฒนางานในสาขา
วิชาชีพตามขัน้ตอนกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิีดี่ตอการทําโครงการ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจดัทําโครงการ 
2. วางแผนจัดทาํโครงการตามลักษณะสาขางานอาชีพ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงานและข้ันตอนกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานประดิษฐ/คิดคนเพ่ือนําไปใชประโยชน หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางาน
อาชีพ  อยางนอย 1 โครงการ   โดยการวางแผน  นําเสนอแผนงานโครงการ  ดําเนนิงาน  ปรบัปรงุและแกไขปญหา
บันทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน   สรุปและนําเสนอผลงานโครงการ 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 ➁ คุณลักษณะอาชีพ 
 ➁ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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คุณลักษณะอาชีพ 
สาขางานพืชศาสตร 

 
งานอาชีพ : 1. เปนผูผลิตพืชเชิงธุรกิจ เชน ผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ พืชผัก ไมผลไมยืนตน 
  พืชไร พืชสมุนไพร เห็ด  เปนตน 
 2. เปนผูใหบริการทางพืชเชิงธุรกิจ   เชน  รับจัดตกแตงและดูแลสวนประดับ  สวนผลไม 
  รับจางขยายพันธุพืช  จําหนายพันธุพืชและอุปกรณการเกษตร เปนตน 
 3. เปนพนักงาน/เจาหนาท่ีในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน  ไดแก สถานีทดลอง
  ทางดานพืช  สถานท่ีพักผอนหยอนใจตาง ๆ  
 

ความรู : 1. หลักการผลิตพืช 
  1.1 การวางแผนการผลิต 
  1.2 การจัดการเพาะปลูก/ผลิต 
  1.3 การปฏิบัติดูแลรักษา 
  1.4 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 
  1.5 การจัดการหลังการผลิต  
   - การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
   - การตลาดและบริการ 
 2. หลักการใหบริการทางพืช 
  2.1 การวางแผนและใหบริการทางพืช 
  2.2 การคาํนวณคาใชจาย กําหนดราคา เสนอราคา 
 3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ พลังงานและส่ิงแวดลอมในงานการผลิตและบริการ
  ดานพืช 
 5. การจดบันทึกและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

ทักษะ : 1. การวางแผนการผลิตพืช 
 2. การเลือก ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 3. การเตรียมพ้ืนท่ี 
 4. การปลูก 
 5. การปฏิบัติดูแลรักษา  (การใหนํ้า   การใสปุย   การปองกันกําจัดศัตรูพืช   การตัดแตง 
  รูปทรง) 
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 6. การขยายพันธุพืช 
 7. การเก็บเก่ียวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 8. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการจัดจําหนาย 
 

ลักษณะนิสัย : 1. ตรงตอเวลา  
 2. ขยัน – อดทน 
 3. มีความรับผิดชอบ  
 4. มีระเบียบวินัย 
 5. มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
 6. ซ่ือสัตย 
 7. ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

83

คุณลักษณะอาชีพ 
สาขางานสัตวศาสตร 

 
งานอาชีพ : 1. เปนผูผลิตสัตวเล้ียงชนิดตาง ๆ เชิงธุรกิจ  เชน  ฟารมสุกร  ฟารมผลิตไกเน้ือ-ไกไข  
  เปนตน 
 2. เปนผูชวยนักสัตวบาลประจําฟารมเล้ียงสัตวของภาครัฐและเอกชน 
 3. คาขายผลผลิตจากสัตว เชน พันธุสัตว ไขไก  เปนตน 
 4. คาขายผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว เชน อาหารสัตว เคร่ืองมืออุปกรณในการ 
  เล้ียงสัตว 
 

ความรู : 1. หลักการเล้ียงสัตวปก/สัตวเล็ก/สัตวใหญ/สัตวนํ้า 
  1.1 การวางแผนการเล้ียง 
  1.2 การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ 
  1.3 พันธุและการคัดเลือกพันธุสัตว 
  1.4 อาหารและการใหอาหารสัตว 
  1.5 การจัดการเล้ียงดู  
  1.6 การสุขาภิบาล 
  1.7 การจดบันทึกงานฟารม 
 2. การจัดการผลผลิตสัตวปก/สัตวเล็ก/สัตวใหญ/สัตวนํ้า 
  2.1 การฆา ชําแหละ และเก็บรักษา 
  2.2 การจัดจําหนายสัตวและผลผลิตสัตว 
 3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานผลิตและบริการ 
  ดานสัตว 
 5. การจดบันทึกและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

ทักษะ : 1. การผสมอาหารสัตว 
 2. การเตรียมโรงเรือน/บอเล้ียงสัตว 
 3. การเลือก ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 4. การคัดเลือกพันธุสัตวท่ีจะเล้ียง 
 5. การปองกันโรคและพยาธิ 
 6. การจัดการเลี้ยงดูสัตวระยะตาง ๆ 
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 7. การจดบันทึกทะเบียนประวัติ 
 8. การเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการจัดจําหนาย 
 9. การประยุกตใชผลพลอยไดจากงานฟารม 
 

ลักษณะนิสัย : 1. ตรงตอเวลา 
 2. มีความรับผิดชอบ 
 3. ซ่ือสัตย 
 4. ขยัน - อดทน 
 5. มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 6. มีระเบียบวินัย 
 7. ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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คุณลักษณะอาชีพ 
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

 
งานอาชีพ : 1. เปนพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร เชน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ 
  พืช  โรงงานผลิตผลิตภัณฑสัตว  โรงงานผลิตผลิตภัณฑนม  เปนตน 
 2. เปนผูประกอบอาชีพอิสระในดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

ความรู : 1. หลักการอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 
 2. กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตร  
 3. การบรรจุภัณฑและการจัดจําหนาย 
 4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 5. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 6. การจดบันทึกและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

ทักษะ : 1. การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑเบ้ืองตน 
 2. การเลือก ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 3. การใชเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑและการบรรจุภัณฑ 
 4. การคัดเลือกวัตถุดิบ 
 5. การผลิตผลิตภัณฑ 
 6. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
 7. การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย 
 8. การจัดการดานสุขาภิบาล พลังงานและส่ิงแวดลอม 
 

ลักษณะนิสัย : 1. มีระเบียบวินัย 
 2. ขยัน - อดทน 
 3. ซ่ือสัตย 
 4. ตรงตอเวลา 
 5. มีความรับผิดชอบ 
 6. มีความประณีต สะอาด รอบคอบ และปลอดภัยในการทํางาน 
 7. มีมนุษยสัมพันธ และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 8. มีความกระตือรือรนในการทํางานและทํางานอยางมีความสุข 
 9. ไฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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คุณลักษณะอาชีพ 
สาขางานชางเกษตร 

 
งานอาชีพ : 1. เปนผูใช สราง บํารุงรักษา ซอมแซมและใหบริการเบ้ืองตนเก่ียวกับส่ิงกอสรางใน
  ฟารม  ไฟฟาในฟารม ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร เคร่ืองตนกําลัง แทรกเตอรใน
  ฟารม เคร่ืองทุนแรงฟารม 
 2. เปนพนักงาน/เจาหนาท่ีในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 
 

ความรู : 1. หลักการการทํางานของเคร่ืองตนกําลัง แทรกเตอร และเคร่ืองทุนแรงในงานฟารม 
 2. หลักการใช บํารุงรักษาและซอมแซมเบ้ืองตนเก่ียวกับเคร่ืองตนกําลัง แทรกเตอรและ 
  เคร่ืองทุนแรงในงานฟารม 
 3. หลักการปฏิบัติงานไฟฟา ส่ิงกอสราง และชลประทานในงานเกษตร 
 4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 5. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและส่ิงแวดลอมในงานชางเกษตร 
 6. การจดบันทึกและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

ทักษะ : 1. การใช บํารุงรักษาและซอมแซมเบ้ืองตนเคร่ืองตนกําลัง แทรกเตอร และเครื่องทุนแรง 
  ในงานฟารม 
 2. การปฏิบัติงานไฟฟา ส่ิงกอสราง และชลประทานในงานเกษตร 
 

ลักษณะนิสัย : 1. มีระเบียบวินัย 
 2. ขยัน - อดทน 
 3. มีความรับผิดชอบ 
 4. ตรงตอเวลา 
 5. มีมนุษยสัมพันธ และทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
 6. ซ่ือสัตย  
 7. มีความละเอียดรอบคอบและปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
 8. ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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คําส่ังกรมอาชีวศึกษา 
ที่  2208/2544 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 

----------------------------------- 
 
 ดวยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นสมควรจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง ที่เนนการเรียนภาคปฏิบัตินําสูภาคทฤษฎี มีลักษณะ
บูรณาการแบบตอเน่ืองครบวงจร สําหรับเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน  
 

 ในการดําเนินการดังกลาว   กรมอาชีวศึกษาจึงแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและมีนามตอไปน้ี  เปน
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรม และ
ประเภทวิชาประมง  ซ่ึงประกอบดวย 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 1. นายพยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 2. นายสงวน       บุญปยทัศน รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา   
 3. นายวิจิตร ติจันทึก รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  
 4. นายสมศักด์ิ สุหรายคิมหันต รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 5. นางสาวสมสุดา ผูพัฒน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 6. นายบุญชุม เปยแดง ผูอํานวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
 7. นางวราพรรณ นอยสุวรรณ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

  1. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 ประธานกรรมการ 
  2. นายทองบอ เดชสองชั้น กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
  3. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 

     / 4. นายปนชัย … 
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 4. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการ 
 5. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 
 7. นางทองพูล ทิพยเนตร ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะกรรมการกลุมพืชศาสตร 
 

 1. นายสุทธิพงษ จวนเย็น บริษัทนงนุช วิลเลจ จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 2. นายประเวศ ไชยวงศ บริษัทปยพฤกษแลนดสเคป จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นายอภิเทพ ตันติเสวี The Accent Hydroponics Thailand วิทยากรและที่ปรึกษา 
 4. นายสินชัย ศิริกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ประธานกรรมการ 
 5. นายสมศักด์ิ เจริญวัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กรรมการ 
 6. นายโกวิท ธีรวิโรจน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการ 
 7. นายพิเชฐ ศิรินรารตัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กรรมการ 
 8. นายอติชาติ สามนคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กรรมการ 
 9. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสุรีย   บุณยาภรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลุมสัตวศาสตร 
 

 1. นายภคัพงษ อยูทอง บริษัทอัลไลส เทคโนเว็ท จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 2. นายศิโรดม พานประเสริฐ P.F. ฟารม วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นายจงรกั วณิชาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ 
 4. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5  กรรมการ 
 5. นายบุญเร่ิม บุญนิธิ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการ 
 6. นายสมบุญ กาละพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กรรมการ 
 7. นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 
 

    / 8. นางรชัดา … 
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 8. นางรชัดา หมอยาดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
 9. นางสาวิตรี ศุภการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางศภุลักษณ ชูเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการกลุมประมง 
 

 1. นายสุวัจชัย ฉัตรชุมสาย บริษัทไฮ-โปรดักชั่น อินเตอรเนช่ันแนล วิทยากรและที่ปรึกษา 
 2. นายสิร ิ ทุกขวินาศ กรมประมง วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นายยุทธนา เทพอรุณรัตน ศูนยพัฒนาการประมงเอเซีย วิทยากรและที่ปรึกษา 
    ตะวันออกเฉียงใต 
 4. นายโชติรส ชลารักษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ประธานกรรมการ 
 5. นายศกัดา วงศวุฒิวัฒน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 6. นายไมตรี บุญสนอง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 7. นางประทีป รัดดี้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 8. นายสถิตย จันทรมณี วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ กรรมการ 
 9. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางวิไลรัตน น้ิมสันติเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลุมเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 1. นางสมถวิล พานิชยิ่ง องคการสงเสริมกิจการโคนม วิทยากรและที่ปรึกษา 
    แหงประเทศไทย 
 2. นางสรรเสริญ เพียรทําดี บริษัทสรรเสริญแอนดซันส จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นางมนรตัน สารภาพ ไรคุณมนต วิทยากรและที่ปรึกษา 
 4. นายวันชัย จารุพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี ประธานกรรมการ 
 5. นายธานินทร เพ่ิมพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กรรมการ 
 6. นางสาวสุกัญญา วงศวัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี กรรมการ 
 7. นายวิศักด์ิ วรรณสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 8. นายสุรินทร อองสุวรรณ ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
 9. นายชลิต บัวอุไร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กรรมการ 
 

    / 10. นางสาววัลลภา … 
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 10. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสิรินธร มหาพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 
 ใหคณะกรรมการดังกลาว รวมดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
ใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
สั่ง   ณ   วันท่ี   14  ธันวาคม    พ.ศ. 2544 

 
นายวิจิตร  ติจันทึก 

(นายวิจิตร  ติจันทึก) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
นางสาววัลลภา  อยูทอง 
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คําส่ังกรมอาชีวศึกษา 
ที่   152/2545 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง  (เพิ่มเติม) 

----------------------------------- 
 
 อนุสนธิคําส่ังกรมอาชีวศึกษา  ท่ี  2208/2544  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544  เรื่อง  แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ
ประเภทวิชาประมง  เนื่องจากไดมีการพิจารณาเพิ่มเติมสาขาวิชาซอมบํารุงเรือประมง ในประเภทวิชา
ประมง สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการของตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ินมากย่ิงข้ึน 
 

 กรมอาชีวศึกษาจึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง เพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะกรรมการกลุมประมง 
 

 1. นางสาวอัจฉริยา เชื้อชวยช ู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 
 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   24  มกราคม   พ.ศ. 2545 
 

นายสงวน  บุญปยทัศน 
(นายสงวน  บุญปยทัศน) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 
นางสาววัลลภา  อยูทอง 


