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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันการอาชี วศึกษาภาคเหนือี1 
ส านักงานคณะกรรมการการอาช วศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วี ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม่ 

ชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร : 25562831103303 
ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลย บัณฑ ต 
  สาขาว ชาเทคโนโลย การผล ตพืชี(ต่อเนื่อง) 
ชื่อภาษาอังกฤษีี  Bachelor of Technology Program in Plant Production 

Technology (Continuing Program)  

ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลย บัณฑ ตี(เทคโนโลย การผล ตพืช) 
ชื่อย่อี(ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลย การผล ตพืช) 
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ)           : Bachelor of Technologyี(Plant Production Technology)                     
ชื่อย่อี(อังกฤษ) : B.Tech. (Plant Production Technology) 

วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่ม  

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยก ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าี75ีหน่วยก ตี 

รูปแบบของหลักสูตร  
1. รูปแบบ  

 ีีหลักสูตรระดับปร ญญาตร ี(ต่อเนื่อง)ี 
2. ประเภทของหลักสูตร 

ีีีีีีีีีีีีีีหลักสูตรปร ญญาตร ทางว ชาช พหรือปฏ บัต การ 
3. ภาษาที่ใช้ 

ีีีีีีีีีีีีีีภาษาไทย 
4. การรับผู้เข้าศึกษา 

ีีีีีีีีีีีีีีีรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ท ่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด  
 
 
 



 
 

5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาช วศึกษาภาคเหนือี1ีส่งเสร มให้ผู้เร ยนสามารถ

พัฒนาการเร ยนรู้จากทฤษฎ และปฏ บัต ีโดยการจัดการเร ยนการสอนร่วมกับสถานประกอบการีท ่ท า
ความร่วมมือกับว ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม่ร่วมกับสถานประกอบการท ่ท าความร่วมมือกับ
ว ทยาลัยฯีีได้แก่ีีบร ษัทสามเหล ่ยมเมล็ดพันธ์ีจ ากัดีบร ษัทเช ยงใหม่ซ ดส์ีจ ากัดีบร ษัทน ยมไทย
การเกษตรีจ ากัดีบร ษัทไทยนอร์ทเทร น์ซ ดส์ีจ ากัดีห้างหุ้นส่วนจ ากัดีน ยมไทยเมล็ดพันธุ์ีและห้าง
หุ้นส่วนสอยดาวก จเกษตรีเป็นต้น 

 

โครงสร้างรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/ทักษะชีวิต จ านวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศีจ านวน 6 หน่วยกิต 
กลุ่มว ชาภาษาไทยีจ านวนี3ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏ บัต งานอาช พ 

(Thai for Careers) 
3 (3-0-6) 

29-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 
(Thai for Communication and  Presentation) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1103 การเข ยนรายงานในงานอาช พ  
(Report Writing in Careers) 

3 (3-0-6) 

กลุ่มว ชาภาษาต่างประเทศีจ านวนี3ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเร ยนรู้ 

(English for Communication and Study Skills) 
3ี(3-0-6) 

29-4000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาช พ ี 
(English for Presentation in Careers) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1203 ภาษาอังกฤษทักษะว ชาช พ   
(English for Vocational Skills) 

3ี(3-0-6) 

1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
กลุ่มว ชาว ทยาศาสตร์ีจ านวนี3ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1301 ว ทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพช ว ต   

(Science for Quality of Life) 
3ี(3-0-6) 

29-4000-1302 ว ทยาศาสตร์เทคโนโลย ประยุกต์   
(Science for Applied Technology) 

3 (3-0-6) 

 



 
 

กลุ่มว ชาคณ ตศาสตร์ีจ านวนี3ีหน่วยก ต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1401 คณ ตศาสตร์เพ่ือการตัดส นใจ 
(Mathematics for Decision Making) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1402 สถ ต เพ่ืองานอาช พ 
(Statistics for Careers) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1403 สถ ต เพ่ือการว จัย 
(Statistics for Research)   

3 (3-0-6) 

 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 

กลุ่มว ชาสังคมศาสตร์ีจ านวนี3ีหน่วยก ต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000-1501 การบร หารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
(Modern Management and Leadership) 

3 (3-0-6) 

29-4000-1502 หลักจร ยศาสตร์เพื่อการพัฒนาในงานอาช พีีีีีี 
(Ethics for Moral Development in Careers) 

3 (3-0-6) 

 

กลุ่มว ชามนุษย์ศาสตร์ีจ านวนี3ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

(Human Relations in Organization) 
3ี(3-0-6) 

29-4000–1602 เศรษฐก จและการวางแผนช ว ต 
(Economy and Life Planning) 

3ี(3–0–6) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวน 18 หน่วยกิต 
2.1.1) กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางว ทยาศาสตร์และคณ ตศาสตร์ีจ านวนี6 หน่วยก ต 

กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางว ทยาศาสตร์ จ านวนี3ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2105ี สร รว ทยาการผล ตพืช 

(Physiology for plant Production) 
3 (3-0-6) 

กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางคณ ตศาสตร์ีจ านวนี3ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4000-2201 ระเบ ยบว ธ ว จัยเพื่องานอาช พ 

(Research Methodology for Careers) 
3 (3-0-6) 



 
 

2.1.2) กลุ่มว ชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ีจ านวนี12 หน่วยก ต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4000 – 2301 การใช้เทคโนโลย สารสนเทศ 
Information Technology Using 

3ี(3-0-6) 

29-4000 – 2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 
Personal Development and Training 

3 (3-0-6) 

29-4000 – 2303 การจัดการด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety Management) 

3 (3-0-6) 

29-4000 – 2308 การจัดการธุรก จและการบร หารคุณภาพส นค้าเกษตรี  3ี(3-0-6) 
 (Management business and administration qualify of products agricultural)

  
2.2) วิชาเฉพาะด้าน  จ านวน 30 หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มว ชาเทคโนโลย เฉพาะสาขาีีจ านวนี24ีหน่วยก ต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4501-2401 หลักการผล ตพืชเช งธุรก จ 
(Principle of plant production for commercial) 

2 (2-0-4) 

29-4501-2402 ปฏ บัต การผล ตพืชเช งธุรก จ 
(Plant production for commercial Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2403 การจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืช 
(Soil and Water Management for Plant 
Production) 

2 (2-0-4) 

29-4501-2404 ปฏ บัต การจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืช 
(Soil and Water Management for Plant 
Production Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2405 ปุ๋ยและเทคน คการใช้ปุ๋ย 
(Fertilizer andีUtilization Techniques) 

2 (2-0-4) 

29-4501-2406 ปฏ บัต การการใช้ปุ๋ยและเทคน คการใช้ปุ๋ย 
(Fertilizer and UtilizationีTechniques Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2407 เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการผล ตพืช 
(Farm Machineryีfor Plant Production) 

2 (2-0-4) 

29-4501-2408 ปฏ บัต การใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือการผล ตพืช 
(Farm Machinery for Plant ProductionีPractice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2409 ศัตรูพืชและเทคน คการป้องกันก าจัด 
(Pest and pest ControlีTechniques) 

2 (2-0-4) 

29-4501-2410 ปฏ บัต การก าจัดศัตรูพืชและเทคน คการป้องกันก าจัด 
(Pest and pest ControlีTechniques Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2411 เทคน คการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชเช งธุรก จ 
(Plant Breeding and Propagation Technique for 
Business) 

2 (2-0-4) 



 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4501-2412 ปฏ บัต การปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชเช งธุรก จ 

(Plant Breeding and Propagation Technique for 
Business Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2413 เทคโนโลย การจัดการหลังการเก็บเก ่ยวผลผล ต 
(Postharvest ManagementีTechnology) 

1 (1-0-2) 

29-4501-2414 ปฏ บัต การจัดการเทคโนโลย หลังการเก็บเก ่ยวผลผล ต 
(Postharvest ManagementีTechnology Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-2415 เทคโนโลย การผล ตพืชเพ่ืออุตสาหกรรม 
(Technology of plant production for industry) 

3 (0-9-0) 

29-4501-2416 สัมมนา 
(Seminar) 

1 (0-2-1) 

2.2.2) กลุ่มว ชาโครงงานีีจ านวนี6ีหน่วยก ต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4501-2501 โครงการพ เศษี1 

(Special Project 1 ) 
1ี(1-0-2) 

29-4501-2502 ปฏ บัต การโครงการพ เศษี1 
(Special Project 1 Practice) 

1ี(0-3-0) 

29-4501-2503 โครงการพ เศษี2 
(Special Project 2 ) 

1ี(1-0-2) 

29-4501-2504 ปฏ บัต การโครงการพ เศษี2 
(Special Project 2 Practice) 

3ี(0-9-0) 

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4501-2601 งานฟาร์มผล ตพืช 

(Plant Production Farm ) 
3ี(0-9-0) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

ให้เลือกเร ยนจากรายว ชาต่อไปน ้ีหรือรายว ชาใดีๆีในหลักสูตรของสถาบันการ
อาช วศึกษาภาคเหนือี1ีโดยไม่ซ้ ากับรายว ชาท ่เคยเร ยนมาแล้วีและต้องไม่เป็นรายว ชาท ่ก าหนดให้
เร ยนโดยไม่นับหน่วยก ตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน ้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
29-4501-3001 การผล ตผักเช งธุรก จ 

(Vegetable Production for Business) 
2 (2-0-4) 

29-4501-3002 ปฏ บัต การผล ตผักเช งธุรก จ 
(Vegetable Production for Business Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-3003 การผล ตไม้ผลเช งธุรก จ 
(Fruit Crops Production Business) 

2 (2-0-4) 



 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 

29-4501-3004 ปฏ บัต การผล ตไม้ผลเช งธุรก จ 
(Fruit Crops Production Business Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-3005 การผล ตไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ 
(Floriculture and Ornamental Production 
Business) 

2 (2-0-4) 

 29-4501-3006 ปฏ บัต การผล ตไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ 
(Floriculture and Ornamental Production Business 
Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-3007 การผล ตพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 
(Organics Crops Production) 

2 (2-0-4) 

29-4501-3008 ปฏ บัต การผล ตพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 
(Organics Crops Production Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-3009 เทคโนโลย การผล ตเมล็ดพันธุ์ 
(Seed Production Technology)  

2 (2-0-4) 

29-4501-3010 ปฏ บัต การผล ตเมล็ดพันธุ์ 
(Seed Production Practice)  

1 (0-3-0) 

29-4501-3011 เทคโนโลย การเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture Technique) 

2 (2-0-4) 

29-4501-3012 ปฏ บัต การเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture Technique Practice) 

1 (0-3-0) 

29-4501-3013 การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
(Modern agricultural entrepreneurship) 

3 (3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
       1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
29-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 3 (3-0-6) 
 (Thai for Communication and Presentation)ีี  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังีดูีอ่านีจับใจความีและสรุปความีจากสื่อสารสนเทศ 
2.  ว เคราะห์ีสังเคราะห์ีประเม นค่าสารีและน าไปประยุกต์ใช้ 
3.  เข ยนโครงการีรายงานทางว ชาการีและีงานว จัยในงานอาช พ 
4.  พูดน าเสนอผลงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับ การฟังีการดูและการอ่านจับใจความีสรุปความีว เคราะห์และประเม นค่าสารี

การเข ยนค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัต ีเข ยนโครงการีการสืบค้นข้อมูลีการเข ยนรายงานเช งว ชาการี
งานว จัยในงานอาช พีและการพูดน าเสนอผลงานีหรือบรรยายสรุป 
 
       1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
29-4000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (English for Presentation in Careers)  
 วิชาบังคับก่อน (ไม่มี)  
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีฟังีพูดีอ่านีเข ยนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาช พ 
2.ีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเร ยนรู้ท ่หลากหลาย 
3.ีน าเสนอขั้นตอนการปฏ บัต งานในงานอาช พ 
4.ีประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศ เพ่ือน าเสนองานอาช พและสรุปผล 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับ การฟังีการพูดีการอ่านีการีเข ยนีการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอีีีีีีีีีีี

การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเร ยนรู้ท ่หลากหลายีเตร ยมข้อมูลและข้ันตอนการน าเสนอีโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลย สารสนเทศท ่เก ่ยวข้องีเพื่อน าเสนองานอาช พและสรุปผลีีีีี 

 
 
 



 
 

 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

29-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3 (3-0-6) 
 (Science for Applied Technology)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก ่ยวกับีสารและสมบัต ของสารีปร มาณสารสัมพันธ์ีกรดีเบสและเกลือี

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนีสารเคม ในช ว ตประจ าวันและงานอาช พ สารช วโมเลกุลเทคโนโลย ช วภาพี
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

2. ตรวจสอบเก ่ยวกับีสารและสมบัต ของสารีปร มาณสารสัมพันธ์ีกรดีเบสีและเกลือี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนีสารเคม ในช ว ตประจ าวันและงานอาช พ สารช วโมเลกุลเทคโนโลย ช วภาพี
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

3.ประยุกต์ใช้กระบวนการว ทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ีและการแก้ปัญหา 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับีสารและสมบัต ของสารีปร มาณสารสัมพันธ์ีกรดีเบสีและเกลือี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนีสารเคม ในช ว ตประจ าวันและงานอาช พ สารช วโมเลกุลเทคโนโลย ช วภาพี
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  
 

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 
 
29-4000–1402 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 (Statistics for Careers)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีด าเน นการเก ่ยวกับการค ดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาช พโดยใช้ความรู้พ้ืนฐาน 
ทางสถ ต ี 

2.ีด าเน นการเก ่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   
3.ีด าเน นการเก ่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมต ฐาน 
4.ีเลือกใช้ว ธ การทางสถ ต เพ่ือการว จัยในงานอาช พ 
5.ีด าเน นการเก ่ยวกับการรวบรวมีว เคราะห์ีสังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
6. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการว เคราะห์ข้อมูลทางสถ ต ในงานอาช พ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการค ดค านวณและการแก้ปัญหาในงานอาช พโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถ ต ี
ประชากรและการสุ่มตัวอย่างีการตั้งสมมต ฐานและการทดสอบสมมต ฐานีการเลือกใช้ว ธ การทางสถ ต 
เพ่ือการว จัยในงานอาช พีการรวบรวมีว เคราะห์ีสังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการว เคราะห์ข้อมูลทาง
สถ ต ีีและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการว เคราะห์ข้อมูลทางสถ ต ในงานอาช พ ี 



 
 

 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

29-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับองค์ประกอบของการบร หารจัดการ 
2.ีว เคราะห์แนวค ดการบร หารจัดการยุคใหม่ 
3.ีแสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบร หารจัดการยุคใหม่ 
4.ีน าหลักการบร หารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างีๆ 
5.ีบูรณการการใช้เทคโนโลย สารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาบร หารจัดการ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับีหลักการบร หารจัดการต่อการเปล ่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันี
องค์ประกอบของการบร หารจัดการีการวางแผนีการจัดองค์กรีการควบคุมีการตัดส นใจีการสื่อสารี
การจูงใจีบร หารจัดการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามีการปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ีการจัดการระบบสารสนเทศีความรับผ ดชอบต่อสังคมีตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างีๆ 

 
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 
29-4000–1602     เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต 3 (3–0–6) 
 (Economy and Life Planning)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการวางแผนและการท างานีการจัดล าดับีรูปแบบกระบวน 
ีีีีการท างานีการปรับตัวและสร้างสัมพันธ์อันด กับผู้ร่วมงาน 
2. ม ทักษะในการจัดล าดับและรูปแบบกระบวนการการท างานตามหลักการและแนวค ด 
ีีีีด้านเศรษฐก จ 
3. ม ทักษะในการวางแผนและปรับตัวในภาวะท ่เศรษฐก จท ่เปล ่ยนแปลงตามหลักการและ 
ีีีีแนวค ดด้านเศรษฐก จ 
4. ม ทัศนคต ท ด ในการแสดงพฤต กรรมต่อผู้ร่วมงานตามหลักมนุษยสัมพันธ์ท ่ด  

 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับีแนวความค ดเก ่ยวกับหลักการและแนวค ดด้านเศรษฐก จีการตั้งเป้าหมายของ

ช ว ตและการท างานีการจัดล าดับและการจัดรูปแบบกระบวนการท างานีการสร้างสัมพันธ์อันด กับ
ผู้ร่วมงานีการค ดว เคราะห์และวางแผนทางการเง นีและการปรับตัวในภาวะเศรษฐก จท ่เปล ่ยนแปลง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน     
  2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 

29-4000–2105   สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 (3-0-6) 
 (Physiology for plant Production)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการและกระบวนการทางสร รว ทยาเพ่ือการผล ตพืช 
2.ีว เคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางสร รว ทยาท ่ตอบสนองต่อปัจจัยต่างีๆี 

ีีีีในการเจร ญเต บโตของพืช 
3.ีบันทึกข้อมูลการศึกษาว เคราะห์เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นและน าไปใช้ 
4.ีประยุกต์ใช้ความรู้ทางสร รว ทยาในการผล ตและปรับปรุงผลผล ตพืช 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับ สร รว ทยาในการเจร ญเต บโตของพืชท ่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมีการเขต
กรรมีธาตุอาหารีน้ าีสารควบคุมการเจร ญเต บโตของพืชีีกระบวนการเมแทบอล ซึมีการสังเคราะห์
แสงี การหายใจีวัฏจักรไนโตรเจนและปัจจัยอื่นๆีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสร รว ทยาในการผล ตและ
ปรับปรุงผลผล ตพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   -กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
 
29-4000–2201   ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานอาชีพ  3 (3-0-6) 
 (Research Methodology for Careers)   
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
1. เข ยนความส าคัญีวัตถุประสงค์ีประเภทของการว จัย 
2. ออกแบบงานว จัย 
3. เข ยนเค้าโครงงานว จัย 
4. ก าหนดตัวแปรงานว จัย 
5. สุ่มตัวอย่างตามหลักการว จัย 
6. ออกแบบเครื่องมือท ่ใช้ในงานว จัย 
7. เลือกใช้สถ ต งานว จัย 
8. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการว เคราะห์ข้อมูล 
9. ด าเน นการตามระเบ ยบว ธ การทางสถ ต  
10. เข ยนรายงานการว จัยเพ่ืองานอาช พ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะเก ่ยวกับการเข ยนความส าคัญีวัตถุประสงค์ีประเภทของการว จัยีการ
ออกแบบงานว จัยีการเข ยนเค้าโครงงานว จัยีตัวแปรประเภทต่างๆีว ธ การสุ่มตัวอย่างีเครื่องมือท ่ใช้ใน
งานว จัยีสถ ต ท ่ใช้ในงานว จัยีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการว เคราะห์ข้อมูลีระเบ ยบว ธ การทางสถ ต 
และการเข ยนรายงานการว จัยเพื่องานอาช พ 
 
  2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 
29-4000–2301  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Information Technology Using)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก ่ยวกับเทคโนโลย สารสนเทศท ่ทันสมัยในงานอาช พ 
2. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับสารสนเทศท ่ใช้งาน บนแพลตฟอร์มและ 
ีีีีระบบสื่อสารโทรคมนาคมท ่หลากหลาย 
3. สืบค้นีและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศีเพ่ือใช้ในงานอาช พี 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจัดการีการแสวงหาความรู้ี 
ีีีและการแก้ปัญหา 

 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ีท ่เก ่ยวข้องในงานอาช พีบนแพลตฟอร์มและ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมท ่หลากหลายีการสืบค้นและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ด าเน นการกับ
สารสนเทศตามลักษณะงานอาช พีีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลย สารสนเทศในี การบร หารจัดการี 
    
29-4000–2302 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 3 (3-0-6) 
 (Personal Development and Training)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรีการวางแผนและบร หารการฝึกอบรม 
ีีีีตามสายอาช พ 
2. ส ารวจและว เคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
3. เข ยนโครงการีจัดท าสื่อีด าเน นการฝึกอบรมีประเม นผล และสรุปรายงาน 
4. ปฏ บัต การเป็นผู้สอนงานตามสายอาช พ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏ บัต เก ่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรีการวางแผนและบร หารการฝึกอบรม

ตามสายอาช พีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนการฝึกอบรมีจัดท าสื่อการฝึกอบรมีเทคน คการน าเสนอการประเม นผลีสรุปผลีการ
ฝึกอบรมและปฏ บัต การเป็นผู้สอนงาน 

 
29-4000–2303 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (3-0-6) 
 (Occupational Health and Safety Management)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เก ่ยวกับีหลักการจัดการด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัยีระเบ ยบปฏ บัต 

และกฎหมายท ่เก ่ยวข้องี 
2. แสดงความรู้เก ่ยวกับระบบมาตรฐานสากลท ่เก ่ยวข้องกับอาช วอนามัยีความปลอดภัย 

และส ่งแวดล้อม 
3. แสดงความรู้เก ่ยวกับเทคโนโลย ท ่เก ่ยวกับความปลอดภัยีการควบคุมีการป้องกันอันตรายและ
ผลกระทบจากการปฏ บัต งาน  
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย เพ่ือความปลอดภัยในการปฏ บัต งาน  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับหลักการจัดการด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัยีระเบ ยบปฏ บัต และ
กฎหมายีด้านอาช วอนามัยและความปลอดภัยีีระบบมาตรฐานสากลท ่เก ่ยวข้องกับอาช วอนามัยีความ
ปลอดภัยและส ่งแวดล้อมีประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เก ่ยวกับความปลอดภัยีการควบคุมี 
การป้องกันอันตรายและผลกระทบจากการปฏ บัต งาน  



 
 

29-4000–2308 การจัดการธุรกิจและการบริหารคุณภาพสินค้าเกษตร  3 (3-0-6) 
 (Management business and administration qualify of  

products agricultural) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้พื้นฐานการบร หารจัดการีโครงสร้างองค์กรีการก าหนดนโยบายี 
ีีีีการวางแผนีการควบคุมีการต ดตามและการประเม นผลในงานธุรก จเกษตร 
2. ควบคุมด้านงบประมาณและการเง นีต้นทุนีค่าใช้จ่ายและการบร หารความเส ่ยงของ 
ีีีีส นค้าเกษตร 
3. วางแผนกลยุทธ์ีโดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมี 
ีีีีการด าเน นงานธุรก จเกษตรตามแผนท ่วางไว้ี 
4. บร หารจัดการส นค้าเกษตรได้ 
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ในการจัดการธุรก จเกษตร 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการบร หารธุรก จเกษตรีโครงสร้างองค์กรีการก าหนดนโยบายีการควบคุมีการ
ต ดตามและการประเม นผลีการควบคุมด้านงบประมาณและการเง นีต้นทุนีการวางแผนธุรก จและ
โมเดลทางธุรก จในส นค้าเกษตร (Business Model Canvas: BMC) การบร หารความเส ่ยงทางธุรก จ
เกษตรี(Risk management) แนวโน้มท ศทางของธุรก จีกลยุทธ์ทางการตลาดีส่วนประสมทาง
การตลาดีส่วนแบ่งการตลาดในรูปแบบ Segmentation Targeting Positioning:ีSTP-Marketingี
การควบคุมคุณภาพผล ตผลทางการเกษตรีเพื่อท าให้ผล ตผลทางการเกษตรคงคุณภาพีในต้นน้ าีกลาง
น้ าีของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ส นค้าเกษตรีการจัดการภาคการผล ตก่อนและหลังการเก็บ
เก ่ยวีการจัดการโลจ สต กส์ในส นค้าเกษตรีการบร หารคุณภาพด้วยสายโซ่ความเย็นี(Cool-Chain) การ
บร หารความสูญเปล่าในการผล ตส นค้าเกษตร 

 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน     
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
 
29-4501–2401 หลักการผลิตพืชเชิงธุรกิจ   2 (2-0-4) 
 (Principle of plant production for commercial) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการผล ตพืชเช งธุรก จีว วัฒนาการของการผล ตพืช รูปแบบของ 
ีีีีการผล ตพืชเช งธุรก จ 
2.ีวางแผนและออกแบบกระบวนผล ตพืชในลักษณะของการท าการเกษตรท ่ด  
3.ีเข้าใจปัจจัยท ่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการเจร ญเต บโตของพืชีทั้งก่อนและ 
ีีีีหลังเก็บเก ่ยว 



 
 

4.ีศึกษาสถานการณ์แนวโน้มห่วงโช่อุปทานของโลก 
5.ีเข้าใจการบร หารความเส ยงในการผล ตส นค้าเกษตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับหลักการผล ตพืชเช งธุรก จีว วัฒนาการของการผล ตพืชีรูปแบบของการผล ตพืช

เช งธุรก จีโดยมุ่งหลักการและแนวทางของการผล ตพืชท ่ปลอดภัยีในลักษณะของการท าการเกษตรท ่ด ี
(Good Agricultural Practice)ีเพ่ือกระจายผล ตผลเข้าสู่อุตสาหกรรมีเน้นการผล ตพืชให้เก ดผลส าเร็จี
โดยการวางแผนออกแบบกระบวนการผล ตี(Product Design) รวมทั้งการศึกษาปัจจัยท ่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพและการเจร ญเต บโตของพืชีทั้งก่อนและหลังการเก็บเก ่ยวีภายใต้สถานการณ์แนวโน้มห่วง
โซ่อุปทานของโลกี(Global Supply Chain Trends) โดยบร หารความเส ่ยงของการผล ตี(Risk 
management) ส นค้าเกษตรเพื่อให้ม ความเส ่ยงต่ าและม ความแม่นย าสูง 

 
29-4501–2402 ปฏิบัติการผลิตพืชเชิงธุรกิจ   1 (0-3-0) 
 (Plant production for commercial ีPractice)  
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีด าเน นการวางแผนและออกแบบกระบวนผล ตพืชในเช งธุรก จตามลักษณะของการท า 
ีีีีการเกษตรท ่ด  
2.ีผล ตพืชเช งธุรก จีโดยใช้การบร หารความเส ยงการผล ตส นค้าเกษตร ภายใต้ความเส ่ยงต่ า 
ีีีีและม ความแม่นย าสูง 
 
3.ีสังเกตและบันทึกปัจจัยท ่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการเจร ญเต บโตของพืชทดลอง 
ีีีทั้งก่อนและหลังเก็บเก ่ยว 
4.ีว เคราะห์และสรุปผลการผล ตพืชเช งธุรก จ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ผล ตพืชเช งธุรก จอย่างน้อยี1ีชน ดีโดยมุ่งแนวทางของการผล ตพืชท ่ปลอดภัยีในลักษณะของ

การท าการเกษตรท ่ด ี(Good Agricultural Practice)ีเพ่ือกระจายผล ตผลเข้าสู่อุตสาหกรรมีเน้นการ
ผล ตพืชให้เก ดผลส าเร็จีโดยการวางแผนออกแบบกระบวนการผล ตี(Product Design) ว เคราะห์ปัจจัย
ท ่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการเจร ญเต บโตของพืชีทั้งก่อนและหลังการเก็บเก ่ยวีภายใต้สถานการณ์
แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานของโลกี(Global Supply Chain Trends) โดยบร หารความเส ่ยงของการผล ตี
(Risk management) ส นค้าเกษตรเพ่ือให้ม ความเส ่ยงต่ าและม ความ 
แม่นย าสูง 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-2403 การจัดการดินและน้ าเพื่อการผลิตพืช       2 (2-0-4) 
 (Soil and Water Management for Plant Production) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับด นีน้ าีหลักการและกระบวนการจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืชีีีีีี 
2. วางแผนการจัดการด นและน้ าตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตร ยมพื้นท ่ีเครื่องมือีวัสดุีอุปกรณ์ีและปัจจัยท ่เก ่ยวข้องในการจัดการด นและน้ าตาม

หลักการและกระบวนการ 
4. จัดการด นตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
5. จัดการน้ าตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการจัดการด นและน้ า 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับีหลักการจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืชีการใช้ประโยชน์ท ่ด นและแหล่งน้ า
เพ่ือการผล ตพืชีการพังทลายของด นและความเสื่อมโทรมของด นีการอนุรักษ์ด นีแนวทางการจัดการ
ด นเพื่อการผล ตพืชีีระบบน้ าและการจัดการน้ าเพ่ือการผล ตพืชีีและระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับ
การจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืช 

 
                
29-4501-2404 ปฏิบัติการจัดการดินและน้ าเพื่อการผลิตพืช 1 (0-3-0) 
 (Soil and Water Management for Plant ProductionีPractice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนการจัดการด นและน้ าตามหลักการและกระบวนการ 
2.ีเตร ยมพื้นท ่ีเครื่องมือีวัสดุีอุปกรณ์ีและปัจจัยท ่เก ่ยวข้องในการจัดการด นและน้ าตาม

หลักการและกระบวนการ 
3.ีจัดการด นตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
4.ีจัดการน้ าตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
5.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการจัดการด นและน้ า 
6.ีปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน ีสนใจใฝ่รู้ีีและม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับการจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืชีการใช้ประโยชน์ท ่ด นและแหล่งน้ าเพ่ือ

การผล ตพืชีการอนุรักษ์ด นีีการจัดการด นระบบน้ าและการจัดการน้ าเพื่อการผล ตพืชีีและจัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการจัดการด นและน้ าเพ่ือการผล ตพืช 
 



 
 

29-4501-2405   ปุ๋ยและเทคนิคการใช้ปุ๋ย    2 (2-0-4) 
 (Fertilizer ีandี Utilization ีTechniques) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับปุ๋ยีหลักการและเทคน คกระบวนการผล ตและใช้ปุ๋ยให้เก ด
ประส ทธ ภาพและไม่ม ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

2.ีวางแผนการผล ต/บร การ/ใช้ปุ๋ยตามหลักการและกระบวนการ 
เตร ยมพื้นท ่ีีเครื่องมือีวัสดุีีอุปกรณ์และปัจจัยท ่เก ่ยวข้องในการผล ต/บร การ/ใช้ปุ๋ยตาม

หลักการและกระบวนการ 
3.ีผล ตปุ๋ยตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
4.ีจัดการปุ๋ยหลังการผล ตตามหลักการและกระบวนการทดสอบีบรรจุภัณฑ์ีเก็บรักษา ขนส่ง

และจ าหน่าย 
5.ีใช้ปุ๋ยตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
6.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการผล ตและใช้ปุ๋ยเพ่ือการผล ตพืช 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับีปุ๋ยและบทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาการผล ตพืชีีประเภทและชน ดของปุ๋ยีี

พ.ร.บ.ีและกฎหมายท ่เก ่ยวข้องกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยีีกระบวนการผล ตปุ๋ยีีการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพีีการบรรจุภัณฑ์ีเก็บรักษาีขนส่งและจัดจ าหน่ายีีเทคน คการใช้ปุ๋ยีีปัญหาและความเส ยหาย
เก ่ยวกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและว ธ การแก้ไขปัญหาีีและระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับ
การผล ตและใช้ปุ๋ยเพื่อการผล ตพืช 
 
29-4501-2406   ปฏิบัติการใช้ปุ๋ยและเทคนิคการใช้ปุ๋ย   1 (0-3-0) 
 (Fertilizer ีandี Utilization ีTechniques Practice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีวางแผนการผล ต/บร การ/ใช้ปุ๋ยตามหลักการและกระบวนการ 
2ี.เตร ยมพื้นท ่ีเครื่องมือีวัสดุีีอุปกรณ์และปัจจัยท ่เก ่ยวข้องในการผล ต/บร การ/ใช้ปุ๋ยตาม

หลักการและกระบวนการ 
3.ีผล ตปุ๋ยตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
4.ีจัดการปุ๋ยหลังการผล ตตามหลักการและกระบวนการทดสอบีบรรจุภัณฑ์ีเก็บรักษา ขนส่ง

และจ าหน่าย 
5.ีใช้ปุ๋ยตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
6.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการผล ตและใช้ปุ๋ยเพ่ือการผล ตพืช 
7. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้และม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับวางแผนการผล ต/บร การ/ใช้ปุ๋ยตามหลักการ เตร ยมพื้นท ่ีีเครื่องมือีวัสดุีี

อุปกรณ์และปัจจัยท ่เก ่ยวข้องในการผล ต/บร การ .ผล ตปุ๋ยตามหลักการและเทคน คกระบวนการ  จัดการ
ปุ๋ยหลังการผล ตตามหลักการและการทดสอบีบรรจุภัณฑ์ีเก็บรักษา ขนส่ง และจ าหน่ายีีใช้ปุ๋ยตาม
หลักการและเทคน คกระบวนการีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการผล ตและใช้ปุ๋ยเพ่ือการผล ตพืช 
 
29-4501-2007 เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการผลิตพืช 2 (2-0-4) 
 (Farm  Machinery ีfor  Plant  Production) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการท างานีการเลือกีเตร ยมีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
เกษตรเพ่ือการผล ตพืช 

2.ีวางแผนการเลือกีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการ 
3.ีเตร ยมเครื่องจักรกลเกษตรก่อนใช้งานตามคู่มือ 
4.ีใช้เครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5.ีบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการใช้งานและตามระยะเวลาท ่ก าหนดทางการเกษตร

ตามคู่มือ 
6.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการเลือกีเตร ยมีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร

เพ่ือการผล ตพืช 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับหลักการท างานีีการเลือกีการใช้งานีีการบ ารุงรักษาีีและความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือเตร ยมด นีีเครื่องปลูกีีเครื่องบ ารุงรักษาและเครื่องเก็บเก ่ยวในงานการผล ตพืชี
ผลกระทบท ่เก ดจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผล ตพืชและแนวทางป้องกันแก้ไขีีีีและระบบข้อมูล
สารสนเทศเก ่ยวกับการเลือกีเตร ยมีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 

 
29-4501-2408 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการผลิตพืช 1 (0-3-0) 
 (Farm  Machinery ีfor  Plant  Production Practice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีแสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการท างานีการเลือกีเตร ยมีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล
เกษตรเพ่ือการผล ตพืช 
2.ีวางแผนการเลือกีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการ 

3.ีเตร ยมเครื่องจักรกลเกษตรก่อนใช้งานตามคู่มือ 
4.ีใช้เครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5.ีบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการใช้งานและตามระยะเวลาท ่ก าหนดทางการเกษตร

ตามคู่มือ 



 
 

6.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการเลือกีเตร ยมีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร
เพ่ือการผล ตพืช 

7.ีปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีปลอดภัยีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจ 
ใฝ่รู้ีีและม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับีการเลือกการใช้งานีการบ ารุงรักษาีีและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
เตร ยมด นีีเครื่องปลูกีีเครื่องบ ารุงรักษาและเครื่องเก็บเก ่ยวในงานการผล ตพืชีผลกระทบท ่เก ดจากการ
ใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผล ตพืชและแนวทางป้องกันแก้ไขีและระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการ
เลือกีเตร ยมีใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 
 
29-4501-2409   ศัตรูพืชและเทคนิคการป้องกันก าจัด 2 (2-0-4) 
 (Pest ีand ีpest ControlีTechniques) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

              
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับศัตรูพืชีหลักการและเทคน คว ธ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยีีผลกระทบต่อระบบน เวศและส ่งแวดล้อม 

2. ส ารวจการระบาดและความเส ยหายท ่เก ดจากศัตรูพืชีี 
3. วางแผนการบร หารและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามหลักการและกระบวนการ 
4. เตร ยมพื้นท ่ีีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องก าจัดศัตรูพืชตามหลักการและ

กระบวนการ 
5. ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ 
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับีหลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืชีีประเภทและชน ดของศัตรูพืชการส ารวจและการ
ระบาดของศัตรูพืชีีว ธ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชีีการบร หารศัตรูพืชีีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชการ
เลือกใช้ว ธ การในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยค านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อส ่งแวดล้อมีทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวีภายใต้มาตรฐานการปฏ บัต การทางการเกษตรท ่ด ส าหรับพืชีและมาตรฐาน
ผลผล ตทางการเกษตรีีและระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-2410   ปฏิบัติการศัตรูพืชและเทคนิคการป้องกันก าจัด 1 (0-3-0) 
 (Pest ีand ีpest ControlีTechniques Practice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

           
 สมรรถนะรายวิชา 
1.ีส ารวจการระบาดและความเส ยหายท ่เก ดจากศัตรูพืชีี 

2.ีวางแผนการบร หารและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตร ยมพื้นท ่ีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องก าจัดศัตรูพืชตามหลักการและ 
ีีีีกระบวนการ 
4.ีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามหลักการและขั้นตอนกระบวนการ 
5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
6.ีปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีีปลอดภัยีีม ว นัยีซื่อสัตย์ ประหยัดีขยันีอดทน  
ีีีีสนใจใฝ่รู้ีีและม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับีการส ารวจและการระบาดของศัตรูพืชีีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชีีการบร หาร
ศัตรูพืชีีสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชีการเลือกใช้ว ธ การในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบต่อส ่งแวดล้อมีีและระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับศัตรูพืชและการป้องกัน
ก าจัด 

 
29-4501-2411 เทคนิคการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชเชิงธุรกิจ   2 (2-0-4) 
 (Plant Breeding and Propagation Technique  for Business) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการและเทคน คกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชีการขยายพันธุ์พืช
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้อง 

2. วางแผนการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตร ยมพื้นท ่ีีเครื่องมือีีวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชตาม

หลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงพันธุ์พืชตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
5. คัดเลือกและทดสอบพันธุ์พืชหลังการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักการและกระบวนการ 
6. ขยายพันธุ์พืชตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
7. จัดการผล ตผลีการบร การีการขนส่งพันธุ์พืชเพ่ือการจ าหน่ายตามหลักการและ

กระบวนการ 
8. จัดระบบข้อมูลการด าเน นงานีีเอกสารการเง นการบัญช ในธุรก จการปรับปรุงและ

ขยายพันธุ์พืชตามหลักการและกระบวนการ 
9. ม ความรับผ ดชอบีีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน ีสนใจใฝ่รู้ีีและม ความค ดร เร ่ม

สร้างสรรค์ 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับีหลักการและว ธ การปรับปรุงพันธุ์พืชีีหลักการและว ธ การขยายพันธุ์พืชีีีีการ

ปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างีๆีีเทคน คว ธ การขยายพันธุ์พืชีีวัสดุและอุปกรณ์ในการปรับปรุงและ
ขยายพันธุ์พืชีีการเตร ยมสถานท ่ีีสภาพแวดล้อมและปัจจัยท ่เก ่ยวข้องกับการปรับปรุงและขยายพันธุ์
พืช ีีการวางแผนการผล ตพันธุ์พืชเพ่ือการค้าีีกระบวนการผล ตและปฏ บัต ดูแลรักษาีีีการจัดการ
ผล ตผลีการบร การและการขนส่งเพ่ือจ าหน่ายเช งธุรก จีีและระบบข้อมูลและสารสนเทศในการ
ด าเน นงานธุรก จปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช 
 
29-4501-2412 ปฏิบัติการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชเชิงธุรกิจ 1 (0-3-0) 
 (Plant Breeding and Propagation Technique  for  

Business Practice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีวางแผนการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชตามหลักการและกระบวนการ 
 2. เตร ยมพ้ืนท ่ีีเครื่องมือีีวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชตาม

หลักการและกระบวนการ 
3. ปรับปรุงพันธุ์พืชตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
4. คัดเลือกและทดสอบพันธุ์พืชหลังการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักการและกระบวนการ 
5.ีขยายพันธุ์พืชตามหลักการและเทคน คกระบวนการ 
6.จัดการผล ตผลีการบร การีการขนส่งพันธุ์พืชเพ่ือการจ าหน่ายตามหลักการและกระบวนการ 
7. จัดระบบข้อมูลการด าเน นงานีีเอกสารการเง นการบัญช ในธุรก จการปรับปรุงและขยายพันธุ์

พืชตามหลักการและกระบวนการ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชตามหลักการและ
กระบวนการีการขยายพันธุ์พืชีีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างีๆีีเทคน คว ธ การขยายพันธุ์พืชีีการ
เตร ยมวัสดุและอุปกรณ์ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชีีการเตร ยมสถานท ่ีีสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ท ่เก ่ยวข้อง ีีการวางแผนการผล ตพันธุ์พืชเพ่ือการค้าีีการผล ตและปฏ บัต ดูแลรักษาีีการจัดการ
ผล ตผลีการบร การและการขนส่งเพ่ือจ าหน่ายเช งธุรก จีีและระบบข้อมูลและสารสนเทศในการ
ด าเน นงานธุรก จปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-2413           เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต                1 (1-0-2) 
 (Postharvest  ManagementีTechnology) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

        
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เก ่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวผลผล ตและเทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้อง       
2.  ว เคราะห์การเปล ่ยนแปลงทางสร รว ทยาของพืชหลังการเก็บเก ่ยว 
3. ว เคราะห์ดัชน การเก็บเก ่ยวผลผล ตพืช 
4. วางแผนการจัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวตามหลักการและกระบวนการ 
5.  เตร ยมพื้นท ่ีเครื่องมือีและวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเก ่ยวผลผล ตและการจัดการหลังการเก็บ

เก ่ยวผลผล ตตามหลักการและกระบวนการ 
6. เก็บเก ่ยวผลผล ตตามหลักการและกระบวนการ 
7.  จัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษาีีบรรจุห บห่อีี

ขนส่งีีและจ าหน่ายีโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เหมาะสม 
8.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการเก็บเก ่ยวีการจัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวและ

เทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้อง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับีหลักการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวผลผล ตีีการเปล ่ยนแปลงทางสร รว ทยาของ
ผล ตผลพืชหลังการเก็บเก ่ยวีดัชน การเก็บเก ่ยวีีว ธ การเก็บเก ่ยวีีการปฎ บัต กับผล ตผลหลังการเก็บ
เก ่ยวีีการเก็บรักษาีีการบรรจุห บห่อีีการขนส่งีีการจ าหน่ายและการตลาดีีและระบบข้อมูล
สารสนเทศเก ่ยวกับการเก็บเก ่ยวีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวและเทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้อง 
 
29-4501-2414 ปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต          1 (0-3-0) 
 (Postharvest  ManagementีTechnologyีPractice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  วางแผนการจัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวตามหลักการและกระบวนการ 
2.  เตร ยมพื้นท ่ีเครื่องมือีและวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเก ่ยวผลผล ตและการจัดการหลังการเก็บ

เก ่ยวผลผล ตตามหลักการและกระบวนการ 
3. เก็บเก ่ยวผลผล ตตามหลักการและกระบวนการ 
4.  จัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษาีีบรรจุห บห่อีี

ขนส่งีีและจ าหน่ายีโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เหมาะสม 
5.  จัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษาีีบรรจุห บห่อีี

ขนส่งีีและจ าหน่ายีโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เหมาะสม 
6. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีซื่อสัตย์ ประหยัดีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ีและม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับการวางแผนการจัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวีการเตร ยมพ้ืนท ่ีเครื่องมืและ

วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเก ่ยวผลผล ตและการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวผลผล ตตามหลักการีีการเก็บเก ่ยว
ผลผล ตีีการจัดการผลผล ตหลังการเก็บเก ่ยวีีการเก็บรักษาีีบรรจุห บห่อีีขนส่งีีและจ าหน่ายีโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ท ่เหมาะสมตามหลักการและกระบวนการ  

 
 

29-4501 – 2415 เทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม 3 (0-9-0) 
 (Technology of plant production for industry) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีน าเทคโนโลย มาบร หารจัดการในงานผล ตพืชได้ี 
2.ีด าเน นการผล ตพืชในโรงเรือน 
3.ีด าเน นการปลูกพืชไร้ด นในวัสดุปลูกได้ 
4.ีต ดตั้งระบบการให้น้ าพร้อมปุ๋ยได้ 
5.ีประยุกต์ใช้อุปกรณ์อ เล็กทรอน กส์ไร้สายี(IOT) ท ่ใช้ในการผล ตพืชได้ 
6.ีว เคราะห์และสรุปผลการใช้เทคโนโลย ผล ตพืชผ่านอุปกรณ์อ เล็กทรอน กส์ไร้สายี(IOT) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ผล ตพืชในโรงเรือนี(Green house production) เพ่ืออุตสาหกรรมอย่างน้อยี1ีชน ดี

ด าเน นการปลูกพืชไร้ด นในวัสดุปลูกี(Substrate culture) โดยน าเทคโนโลย มาบร หารจัดการในงาน
ผล ตพืชีผ่านอุปกรณ์อ เล็กทรอน กส์ไร้สายี(IOT)ีระบบสมองกลสั่งงานให้เป็นระบบอัตโนมัต ี
(Automation) ม การเฝ้าต ดตามี(Monitoring) สนับสนุนงานผล ตีให้เป็นลักษณะของการท า
การเกษตรแบบสมัยใหม่ี(Digital farm) ซึ่งเป็นการท าฟาร์มท ่ม ความแม่นย าสูงี(Precision farming) 
ท าให้เก ดความสะดวกสบายี(Facility) ในการปฏ บัต งานีลดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานฟาร์มผล ตพืช 

 
29-4501-2416   สัมมนา 1 (0-2-1) 
 (Seminar) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏ บัต เก ่ยวกับกระบวนการจัดการและเข้าร่วมสัมมนา 
2. ส ารวจีค้นคว้าีรวบรวมข้อมูลผลงานว จัย/ว ทยาการใหม่ีๆีท ่เก ่ยวข้องกับงานทางด้าน

เทคโนโลย การผล ตพืชีตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนการจัดสัมมนาตามหลักการและกระบวนการ 
4. เตร ยมสถานท ่ีสื่อโสตทัศน์ีเอกสารการพ มพ์ท ่เก ่ยวข้องกับการสัมมนาทางด้านพืชตาม

ขั้นตอนและว ธ การ 
5. น าเสนอผลงานตามขั้นตอนและว ธ การ 



 
 

6. ประเม นผลการจัดสัมมนาตามหลักการและกระบวนการ 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการสัมมนา 
5. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีจรรยาบรรณีซื่อสัตย์ีประหยัดีขยันีอดทนีสนใจใฝ่

รู้ีและม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับกระบวนการจัดการและการเข้าร่วมสัมมนาีโดยการรวบรวมข้อมูลท ่เก ่ยวข้อง

กับงานและว ทยาการใหม่ีๆีทางด้านพืชีการวางแผนและเตร ยมการจัดสัมมนาีสื่อโสตทัศน์ท ่ใช้ในการ
สัมมนาีเทคน คว ธ การน าเสนอผลงานทางว ชาการในการสัมมนาีการประเม นผลการจัดสัมมนาีและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเก ่ยวกับการจัดสัมมนาทางพืช 

 
2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน  จ านวน  6  หน่วยกิต 

29-4501-2501 โครงการพิเศษ 1 1 (1-0-1) 
 (Specail  Project 1 ) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

  
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าร่างโครงการพ เศษเพ่ือพัฒนางาน
อาช พ 

2. ด าเน นการสืบค้นข้อมูลงานว จัยีนวัตกรรมต่างีๆีเพ่ือค้นหาทฤษฎ เอกสารและงานว จัยท ่
เก ่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ 

3.ีวางแผนการแก้ปัญหาและหรือพัฒนางานอาช พตามหลักการ     
4.  เข ยนร่างโครงการพ เศษตามหลักการและกระบวนการว จัย 
5.  น าเสนอร่างโครงการพ เศษด้วยรูปแบบว ธ การต่างีๆ ตามระยะเวลาท ่ก าหนด 
6.  ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ีและม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก ่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดท าร่างโครงการพ เศษีเพ่ือพัฒนาผล ตภัณฑ์
นวัตกรรมีเทคโนโลย การผล ตพืชีการบูรณาการความรู้ีทักษะและประสบการณ์เพ่ือวางแผนแก้ปัญหา
และหรือพัฒนางานในสาขาเทคโนโลย การผล ตพืชีีการส ารวจีรวบรวมีว เคราะห์ข้อมูลและสรุปสภาพ
ปัญหาีีการเลือกหัวข้อกรณ ศึกษาีีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลีีการเข ยนและน าเสนอโครงร่างส าหรับการ
ท าโครงการพ เศษ 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-2502 ปฏิบัติการโครงการพิเศษ 1 1 (0-3-0) 
 (Special Project 1 Practice ) 
   

                             
สมรรถนะรายวิชา 
1.  จัดเตร ยมโครงร่างตามหลักการและกระบวนการจัดท าร่างโครงการพ เศษเพ่ือพัฒนา

ผล ตภัณฑ์ีนวัตกรรมีเทคโนโลย การผล ตพืช 
2. ปฏ บัต การสืบค้นข้อมูลงานว จัยีนวัตกรรมต่างีๆีเพื่อค้นหาทฤษฎ เอกสารและงานว จัยท ่

เก ่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ 
3.ีวางแผนการแก้ปัญหาและหรือพัฒนางานอาช พตามหลักการ 
4. จัดพ มพ์ร่างโครงการพ เศษตามหลักการและกระบวนการว จัย 
5.  น าเสนอร่างโครงการพ เศษด้วยรูปแบบว ธ การต่างีๆ ตามระยะเวลาท ่ก าหนด 
6.  ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ีและม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับหลักการและกระบวนการีจัดท าร่างโครงการพ เศษเพ่ือพัฒนาีผล ตภัณฑ์ี

นวัตกรรมีเทคโนโลย ในงานอาช พีการบูรณาการความรู้ีทักษะและประสบการณ์ีเพ่ือวางแผน
แก้ปัญหาและหรือพัฒนางานในสาขาเทคโนโลย การผล ตพืชีีการส ารวจีรวบรวมีว เคราะห์ข้อมูลและ
สรุปสภาพปัญหาีีการเลือกหัวข้อกรณ ศึกษาีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลีการเข ยนและน าเสนอโครงร่าง
โครงการพ เศษ ด าเน นการผ่านโสตทัศน์ีด าเน นการโครงการพ เศษตามหัวข้อโครงร่างท ่เสนอ 
 
 
29-4501-2503 โครงการพิเศษ 2 1 (1-0-2)      
 (Specail  Project 2 ) 
 ว ชาบังคับก่อน :  

29-4501-2501ีีีโครงการพ เศษี1 
29-4501-2502ีีีปฏ บัต การโครงการพ เศษี1 

 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้ีเก ่ยวกับการวางแผนจัดท าโครงการพ เศษตามหัวข้อโครงร่างีโครงการพ เศษ 
2.  ด าเน นงานโครงการพ เศษตามแผนงานและกระบวนการว จัย 
3.  สรุปผลการด าเน นงานโครงการปัญหาพ เศษตามหลักการและกระบวนการว จัย เก็บข้อมูล

ว เคราะห์ แปลผลและสรุป 
4.  จัดท ารายงานโครงการพ เศษตามหลักการเข ยนเอกสารทางว ชาการจัดส่งรูปเล่มท ่สมบูรณ์ี

ภายในระยะเวลาท ่ก าหนดี 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ีีีศึกษาเก ่ยวกับีการวางแผนจัดท าโครงการพ เศษตามหัวข้อโครงร่างีโครงการพ เศษีด าเน น
โรงการพ เศษตามแผนงานและกระบวนการว จัยีการเก็บรวบรวมข้อมูลีีว เคราะห์และแปลผลีีีีีีีีีีีีีีี
การสรุปผลการด าเน นงานและจัดท ารายงานเป็นเอกสารทางว ชาการีการน าเสนอผลงานและการใช้สื่อ
โสตทัศนฯีประกอบการน าเสนอี 
 
 
29-4501-2504 ปฏิบัติการโครงการพิเศษ 2 3 (0-9-0) 
 (Specail  Project 2 Practiceี ) 
 ว ชาบังคับก่อน :  

29-4501-2501ีีีโครงการพ เศษี1 
ีีีีี29-4501-2502ีีีปฏ บัต การโครงการพ เศษี1 

 

                         
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ด าเน นงานโครงการพ เศษตามแผนงานและกระบวนการว จัยตามหัวข้อโครงร่างี 
โครงการพ เศษ 

2. สรุปผลการด าเน นงานโครงการปัญหาพ เศษตามหลักการและกระบวนการว จัย  
    เก็บข้อมูลว เคราะห์ แปลผลและสรุป 
3.  จัดท ารายงานโครงการพ เศษตามหลักการเข ยนเอกสารทางว ชาการจัดส่งรูปเล่มท ่สมบูรณ์ี

ภายในระยะเวลาท ่ก าหนดี 
4. น าเสนอผลการด าเน นงานด้วยสื่อโสตทัศน์ีและเอกสารประกอบการน าเสนอ 
ีีีีภายในระยะเวลาท ่ก าหนด 
5. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ี 

ีีีีีีีีีี ี ีีีและม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับการจัดท าโครงการพ เศษด้วยกระบวนการทดลองีีส ารวจีีประด ษฐ์ค ดค้นหรือ

การีีปฏ บัต งานเช งระบบีีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอ งีีการเข ยนรายงานีีีีีีีีีีีีการ
ด าเน นงานีการเก็บรวบรวมข้อมูลีีว เคราะห์และแปลผลีีการสรุปผลการด าเน นงานและจัดท ารายงาน
ในรูปแบบเอกสารทางว ชาการีีน าเสนอผลงานและการใช้สื่อโสตทัศณูปกรณ์ีประกอบการน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน  3  หน่วยกิต 
29-4501-2601  งานฟาร์มผล ตพืช 3 (-0-9-0) 
 (Plant Production Farm) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

       
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีปฏ บัต งานในฟาร์ม/สถานประกอบการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามข้ันตอนและกระบวนการ
ปฏ บัต งานอาช พด้านการผล ตพืช 
2.ีปฏ บัต งานอาช พในฟาร์ม/สถานประกอบการีจนเก ดความช านาญ ม ทักษะและประสบการณ์ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏ บัต งานอาช พีระดับเทคโนโลย  

3. สรุปีรายงานีและน าเสนอการฝึกปฏ บัต งานฟาร์มผล ตพืช 
4. ปฏ บัต งานอาช พีด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ีม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต งานในฟาร์ม/สถานประกอบการด้านการผล ตพืชีเก ่ยวกับการวางแผนการผล ตีเตร ยม

พ้ืนท ่ีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องีการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา การเก็บเก ่ยวและ
จัดการหลังการเก็บเก ่ยวีการเก็บรักษาีีการขนส่งและจ าหน่ายีีตามหลักการและกระบวนการีสรุปผล
การฝึกปฏ บัต งานีจัดท ารายงานและ น าเสนอผลการปฏ บัต งานี 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
29-4501-3001   การผลิตผักเชิงธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 (Vegetable  Production for Business) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการีีกระบวนการผล ตและการจัดการผล ตผลผักเช งธุรก จ 
2. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายผักเช งธุรก จ 
3. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืชผัก

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผล ตผักตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
5. จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการ

เพ ่มมูลค่าีการขนส่งและจ าหน่าย 
6. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลผักตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตผักเช งธุรก จ 

 
 
 
 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา เก ่ยวกับสถานการณ์การผล ตและการตลาดผักีีประเภทีชน ดและลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของผักีีพันธุ์ีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ีีหลักการผล ตผักเช งธุรก จีีการเลือก
และเตร ยมพ้ืนท ่ีีสภาพแวดล้อมและปัจจัยท ่เก ่ยวกับการผล ตผักีีเทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้องกับการผล ตีี
การวางแผนการผล ตีีกระบวนการปลูกีีปฏ บัต ดูแลรักษาีีเก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการ
ประเม นคุณภาพและจัดการผล ตผลเพื่อเพ ่มมูลค่าีขนส่งและจ าหน่าย  ีีีระบบข้อมูลสารสนเทศและ
การเง นการบัญช เก ่ยวกับการผล ตผักเช งธุรก จีี(ให้เลือกศึกษาผักไม่น้อยกว่าี3 ชน ด) 
 

29-4501-3002 ปฏิบัติการผลิตผักเชิงธุรกิจ 1 (0-3-2) 
 (Vegetable  Production for BusinessีPractice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายผักเช งธุรก จ 
2. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืช 

ีีีี ีีีผักตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผล ตผักตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
4.ีจัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีี 

ีีีี ีีีีการเพ ่มมูลค่าีการขนส่งและจ าหน่าย 
5. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลผักตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตผักเช งธุรก จ 
7.ีปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ี 

และม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับวางแผนการผล ตและจ าหน่ายผักเช งธุรก จีเลือกและเตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อม
และปัจจัยท ่เก ่ยวกับการผล ตผักีใช้เทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้องกับการผล ตีกระบวน 
การปลูกีปฏ บัต ดูแลรักษาีเก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีการประเม นคุณภาพและจัดการ
ผล ตผลเพ่ือเพ ่มมูลค่าีขนส่งและจ าหน่าย ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับ 
การผล ตผักเช งธุรก จี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

29-4501-3003 การผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 (Fruit Crops Production Business) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการีีกระบวนการผล ตและการจัดการผล ตผลไม้ผลเช งธุรก จ 
2. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายไม้ผล/ผล ตผลเช งธุรก จ 
3. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์ไม้ผล

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผล ตไม้ผลตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
5. จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการ

เพ ่มมูลค่าีีการขนส่งและจ าหน่ายีี 
6. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลไม้ผลตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตไม้ผลเช งธุรก จ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับสถานการณ์การผล ตและการตลาดไม้ผลและผลไม้ีีประเภทีชน ดและลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลีพันธุ์ีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ีีหลักการผล ตไม้ผลเช งธุรก จีี
การเลือกและเตร ยมพ้ืนท ่ีีสภาพแวดล้อมและปัจจัยท ่เก ่ยวกับการผล ตไม้ผลีีเทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้องกับ
การผล ตีีการวางแผนการผล ตีีกระบวนการปลูกีีปฏ บัต ดูแลรักษาีีเก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บ
เก ่ยวีีการประเม นคุณภาพและจัดการผล ตผลเพ่ือเพ ่มมูลค่า ีการขนส่งและจ าหน่าย  ระบบข้อมูล
สารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับการผล ตไม้ผลเช งธุรก จี(ให้เลือกศึกษาไม้ผลไม่น้อยกว่าี3 
ชน ด)ีี 
 
 
29-4501-3004 ปฏิบัติการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ 1 (0-3-2) 
 (Fruit Crops Production BusinessีPractice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

   
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีวางแผนการผล ตและจ าหน่ายไม้ผล/ผล ตผลเช งธุรก จ 
2.ีเตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์ไม้ผล 
ีีีตามหลักการและกระบวนการ 
3.ีผล ตไม้ผลตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
4. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลไม้ผลตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
5.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตไม้ผลเช งธุรก จ 
6.ีปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีซื่อสัตย์ ประหยัดีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ี 
ีีีีและม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต เก ่ยวกับการวางแผนการผล ตและจ าหน่ายไม้ผล/ผล ตผลเช งธุรก จีการเลือก การเตร ยม

พ้ืนท สภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์ไม้ผลีการปลูกและปฏ บัต 
ดูแลรักษาประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลไม้ผลตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีีจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตไม้ผลเช งธุรก จ 
 
29-4501-3005 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 (Floriculture and Ornamental Production Business) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการีีกระบวนการผล ตและการจัดการผล ตผลไม้ดอกไม้ประดับ
เช งธุรก จ 

2. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ 
3. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องมืออุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดับตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผล ตไม้ดอกไม้ประดับตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
5. จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีีีีีีี

การเพ ่มีมูลค่าีีการขนส่งและจ าหน่าย 
6. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลไม้ดอกไม้ประดับตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตไม้ดอกไม้ประดับเช ง

ธุรก จ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับีสถานการณ์การผล ตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับีีประเภทีชน ดและ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ดอกไม้ประดับีีพันธุ์ีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ีีหลักการ
ผล ตไม้ดอกีีไม้ประดับเช งธุรก จีีการเลือกและเตร ยมพ้ืนท ่ีีสภาพแวดล้อมและปัจจัยท ่เก ่ยวกับการ
ผล ตไม้ดอกไม้ประดับีีเทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้องกับการผล ตีีการวางแผนการผล ตีกระบวนการปลูกีี
ปฏ บัต ดูแลรักษาีเก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการประเม นคุณภาพและจัดการผล ตผลเพื่อ
เพ ่มมูลค่าีขนส่งและจ าหน่าย  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับการผล ตไม้ดอกไม้
ประดับเช งธุรก จีี(ให้เลือกศึกษาไม้ดอกไม้ประดับีไม่น้อยกว่าี3 ชน ด)ีี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-3006 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 (Floriculture and Ornamental Production BusinessีPracticeี) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม ) 

 
 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ 
2. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องมืออุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดับตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 
4. จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีการ

เพ ่มีมูลค่าีีการขนส่งและจ าหน่าย 
5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ 
6. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ีและม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับวางแผนการผล ตและจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ  การเตร ยมพ้ืนท ่
สภาพแวดล้อมีเครื่องมืออุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับตามหลักการและ
กระบวนการีการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษาีจัดการผลผล ตีการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวี
การเพ ่มีมูลค่าีีการขนส่งและจ าหน่ายีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการ
ผล ตไม้ดอกไม้ประดับเช งธุรก จ 

 
29-4501-3007 การผลิตพืชอินทรีย์เชิงธุรกิจ 2 (2-0-4) 
 (Organics Crops Production) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
 สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการีีกระบวนการผล ตและการจัดการผล ตผลพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 
2. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 
3. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืชตาม

หลักการและกระบวนการ 
4. ผล ตพืชอ นทร ย์ตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
5. จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการเพ ่ม

มูลค่าีีการขนส่งและจ าหน่ายี 
6. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลพืชอ นทร ย์ตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 

 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับสถานการณ์การผล ตและการตลาดพืชอ นทร ย์ีีีีประเภทีชน ดและลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของพืชท ่จะน ามาผล ตีีพันธุ์ีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ีีหลักการผล ตพืช
อ นทร ย์เช งธุรก จีีการเลือกและเตร ยมพ้ืนท ่ีีสภาพแวดล้อมและปัจจัยท ่เก ่ยวกับการผล ตพืชอ นทร ย์ีี
เทคโนโลย ท ่เก ่ยวข้องกับการผล ตีีการวางแผนการผล ตีีกระบวนการปลูกีีปฏ บัต ดูแลรักษาีี ีีีีีีีีีีีีี
เก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการประเม นคุณภาพและจัดการผล ตผลเพ่ือเพ ่มมูลค่าขนส่งและ
จ าหน่าย  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับการผล ตพืชอ นทร ย์เช งธุรก จี(ให้เลือก
ศึกษาพืชอ นทร ย์ไม่น้อยกว่าี3 ชน ด)ีี 
 
29-4501-3008 ปฏิบัติการผลิตพืชอินทรีย์เชิงธุรกิจ 1 (0-3-2) 
 (Organics Crops ProductionีPractice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 
2. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืชตาม

หลักการและกระบวนการ  
3.ีผล ตพืชอ นทร ย์ตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
4.ีจัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีี 

การเพ ่มมูลค่าีีการขนส่งและจ าหน่ายี 
5.ีประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลพืชอ นทร ย์ตามมาตรฐานส นค้าเกษตรีี 
6.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 
7. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีซื่อสัตย์ ประหยัดีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ีและม 

ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับการวางแผนการผล ตและจ าหน่ายพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ เตร ยมพ้ืนท ่ี
สภาพแวดล้อมีเครื่องจักอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืชีการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา 
จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการีีการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการเพ ่ม
มูลค่า การขนส่งและจ าหน่าย.ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพผล ตผลพืชอ นทร ย์ตามมาตรฐาน
ส นค้าเกษตรีีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตพืชอ นทร ย์เช งธุรก จ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-3009 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 (2-0-4) 
 (Seed ีProduction ีTechnology)       
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการีกระบวนการและเทคโนโลย การผล ตเมล็ดพันธุ์เช งธุรก จ 
2. วางแผนการผล ตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์เช งธุรก จ 
3. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืชตาม

หลักการและกระบวนการ 
4. ผล ตเมล็ดพันธุ์ตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา  
5. จัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีีการเก็บ

รักษาีการขนส่งและจ าหน่าย 
6. ประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการรับรองเมล็ดพันธุ์ 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตเมล็ดพันธุ์เช งธุรก จ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก ่ยวกับีสถานการณ์การผล ตีธุรก จและการตลาดเมล็ดพันธุ์ีหลักการผล ตีีเมล็ดพันธุ์
เช งธุรก จีองค์ประกอบของเมล็ดีพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมท ่เก ่ยวข้องกับการผล ตเมล็ดพันธุ์ีี
กระบวนการผล ตีีปฏ บัต ดูแลรักษาีีเก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีการประเม นคุณภาพและ
จัดการผล ตผลเพ่ือการจ าหน่าย  ีระบบข้อมูลสารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับการผล ตเมล็ด
พันธุ์เช งธุรก จการรับรองเมล็ดพันธุ์ีีพระราชบัญญัต พันธุ์พืชีและพระราชบัญญัต เมล็ดพันธุ์ 

 
29-4501-3010 ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 (2-0-4) 
 (Seed ีProduction ี Practice)       
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )   

  
สมรรถนะรายวิชา 

1.ีวางแผนการผล ตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์เช งธุรก จ 
2. เตร ยมพ้ืนท ่ีสภาพแวดล้อมีเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืช 
ีีีตามหลักการและกระบวนการ 
3.ีผล ตเมล็ดพันธุ์ตามหลักการและกระบวนการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา  
4.ีจัดการผลผล ตตามหลักการและกระบวนการีการเก็บเก ่ยวีีการจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีี 
ีีีการเก็บรักษา การขนส่งและจ าหน่าย 
5.ีประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการรับรองเมล็ดพันธุ์ 
6.ีจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในการผล ตเมล็ดพันธุ์เช งธุรก จ 
7.ีปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีีม ว นัยีีซื่อสัตย์ ประหยัดีีขยันีอดทน สนใจใฝ่รู้ี 
ีีีและม ความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 

 
 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏ บัต การเก ่ยวกับการวางแผนการผล ตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์เช งธุรก จีีเตร ยมพ้ืนท ่ี

สภาพแวดล้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ีปัจจัยการผล ตท ่เก ่ยวข้องและพันธุ์พืชีผล ตเมล็ดพันธุ์ตามหลักการ
และกระบวนการีการปลูกและปฏ บัต ดูแลรักษา การเก็บเก ่ยวและจัดการหลังการเก็บเก ่ยวีการเก็บ
รักษาีการขนส่งและจ าหน่ายีีการประเม นกระบวนการผล ตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการ
รับรองเมล็ดพันธุ์จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช เก ่ยวกับการผล ตเมล็ดพันธุ์เช ง
ธุรก จ 
 
29-4501-3011  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2(2-0-4) 
 (Plant Tissue Culture Technique) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2. วางแผนการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และจ าหน่าย 
3. แสดงความรู้เก ่ยวกับการเตร ยมสถานท ่ีเครื่องมือีวัสดุอุปกรณ์ีและเนื้อเยื่อพืชท ่จะน าไป 
ีีีเพาะเล ้ยงตามหลักการและกระบวนการ 
4. อธ บายขั้นตอนการจัดการผลผล ตหลังการเพาะเล ้ยงตามหลักการและกระบวนการ 
5. อธ บายเกณฑ์การประเม นกระบวนการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อและคุณภาพผล ตผลตามหลักการ 
6. เข้าใจการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในธุรก จการเพาะเล ้ยง 
ีีีเนื้อเยื่อพืช 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก ่ยวกับีหลักการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืชีเทคน คและว ธ การเพาะเล ้ยงเซลล์ีเนื้อเยื่อีและ

อวัยวะพืชีรูปแบบของการเจร ญและพัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบร โอและอวัยวะีเครื่องมือีวัสดุ
อุปกรณ์ีสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างีๆีท ่ม ผลต่อการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืชีการน าเทคน คการ
เพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืชีปรับปรุงพันธุ์พืชและประยุกต์ใช้ทางการเกษตรีธุรก จการ
เพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืชีการประเม นคุณภาพและจัดการผล ตผลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และจ าหน่ายีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับธุรก จการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29-4501-3012 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1(0-3-2) 
 (Plant Tissue Culture Operation Technique Practice) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

    
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตร ยมสถานท ่ีเครื่องมือีวัสดุอุปกรณ์ีและเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการเพาะเล ้ยงตามหลักการ 
ีีีีและกระบวนการ 
2. เพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืชและปฏ บัต ดูแลรักษาตามหลักการและว ธ การ 
3. จัดการผลผล ตหลังการเพาะเล ้ยงตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเม นกระบวนการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อและคุณภาพผล ตผลตามหลักการ 
5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการเง นการบัญช ในธุรก จการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืช 
6. ปฏ บัต งานด้วยความรับผ ดชอบีม ว นัยีซื่อสัตย์ีประหยัดีขยันีอดทนีความสนใจใฝ่รู้ี 
ีีีีความค ดร เร ่มสร้างสรรค์ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏ บัต เก ่ยวกับีการเตร ยมเครื่องมือีวัสดุอุปกรณ์ีสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างีๆีให้เหมาะต่อ
การเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืชีน าเทคน คการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อไปขยายพันธุ์พืชีปรับปรุงพันธุ์พืชและ
ประยุกต์ใช้ทางการเกษตรีประเม นคุณภาพและจัดการผล ตผลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และจ าหน่ายี
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการเง นการบัญช เก ่ยวกับธุรก จการเพาะเล ้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 
29-4501 – 3013 การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
 (Agricultural Modern- entrepreneurship) 
 ว ชาบังคับก่อนี(ไม่ม )  

  
สมรรถนะรายวิชา          

1. แสดงความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเกษตรีการวางแผนีการจัดการทางการเง นีการ
บร หารงานคุณภาพและเพ ่มผลผล ตีโดยใช้การบร หารผล ตภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลย  

2. เข้าใจหลักการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
3. สร้างและพัฒนาโมเดลธุรก จี 
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ในการประกอบการธุรก จเกษตร 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเก ่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเกษตรีการวางแผนีการจัดการทางการเง นีการ
บร หารงานคุณภาพและเพ ่มผลผล ตีโดยใช้การบร หารผล ตภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลย ีสนับสนุนการ
ท าการเกษตรสมัยใหม่ี(Smart Farm) การเข ยนโมเดลธุรก จและสร้างเสร มความเป็นผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ี 


