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หลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

สาขาวชิาเกษตรศาสตรแ์ละสหกรณ์ 

90307 การผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Crops Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจัดการการผลติพชืและผลผลติพชื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพชื ปัจจัยในการผลติ วทิยาการดา้นพชื และเทคโนโลยกีารผลติพชื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิการผลติพชืเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช ภูมิเกษตรที่เกี่ยวขอ้งกับพืช การปลูกและระบบการปลูกพืช 

การจัดการดนิ น ้า ปุ๋ ย และศัตรูพืช การปรับปรุงและขยายพันธุพ์ืช การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว

การผลติพชืทีส่ าคญั แนวทางการสง่เสรมิและพัฒนาการผลติพชืเศรษฐกจิในประเทศไทย 

93257 ศตัรูพชืเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Crop Pests 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัชนดิของศตัรูพชืทีส่ าคัญ 

 2. ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่ทีม่า การแพร่กระจาย การระบาดและการท าความเสยีหายกบัพชื 

 3. ใหม้คีวามสามารถวนิจิฉัยสาเหตคุวามเสยีหายจากศตัรูพชืขัน้ตน้ได ้

 4. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการควบคมุและป้องกนัก าจัดศตัรูพชื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ชนดิของศตัรูพชืในกลุม่ตา่งๆ ทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่แมลงศัตรูพชื สตัวศ์ตัรูพชื โรคพชื และวชัพชื แหลง่ทีม่า 

การแพร่กระจาย และการระบาดของศัตรูพชื การท าความเสยีหายกับพชืและกลไกการเขา้ท าลายพืช การวนิิจฉัย

สาเหตคุวามเสยีหายจากศัตรูพืชขัน้ตน้ หลักการควบคุมและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตลอดจนเครือ่งมอือปุกรณ์

และความรูเ้กีย่วกบัสารป้องกนัก าจัดศัตรูพชื 

93352 หลกัการจดัการการผลติพชื (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหลกัการจัดการทั่วไป และหลกัการจัดการการผลติพชื 

 2. ใหส้ามารถน าหลักการการจัดการทั่วไป และหลักการจัดการการผลติพชืมาปรับใชใ้นการผลติพชืให ้

มปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายการจัดการการผลติพืช หลักการจัดการทั่วไปและหลักการจัดการการผลติพชื ประกอบดว้ย

หลักการตลาดและหลักเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การจัดองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์

การสัง่การและควบคมุ การบัญชแีละการเงนิ หลักการจัดการกอ่นและหลงัปลกูพชื หลกัการจัดการเก็บเกีย่วและการ

ปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยว หลักการจัดการเครื่องจักรกล หลักการผลิตพืชภายใตร้ะบบนิเวศต่างๆ และการท าการเกษตร

ทางเลอืกรวมทัง้การน าหลักการจัดการทั่วไป และหลกัการจัดการการผลติพชืไปใชใ้นการผลติพชืใหม้ปีระสทิธภิาพ 

93456 การจดัการการผลติธญัพชืและพชือาหารสตัว ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Cereal and Forage Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัว ์

 2. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลติธัญพืช และพืชอาหารสัตวใ์หส้อดคลอ้งกับศักยภาพ 

และสภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติธัญพืชและพชือาหารสัตวไ์ดอ้ย่างเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติธัญพชืและพชือาหารสตัวอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของธัญพืชและพืชอาหารสัตว ์แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ

การจัดการในกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจผลิตและเลือกใช ้

เทคโนโลยีการผลติธัญพืชและพืชอาหารสัตวท์ี่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  

93457 การจดัการการผลติพชืไรอุ่ตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Crop Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพชืไร่อตุสาหกรรม 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลติพืชไร่อุตสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ

สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 4. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติพชืไร่อตุสาหกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 5. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติพชืไร่อตุสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของพืชไร่อุตสาหกรรม แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การ

จัดการในกระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว การตัดสนิใจผลติและเลอืกใชเ้ทคโนโลยี

การผลติพืชไร่อุตสาหกรรมทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทาง 

การผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ  
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93458 การจดัการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัเชงิธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Flowering and Ornamental Plant Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งไมด้อกไมป้ระดับ 

 2. ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการตัดสนิใจผลิตไมด้อกไมป้ระดับใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและ

สภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิ 

 3. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมด้อกไมป้ระดับไดอ้ย่างเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

 4. ใหม้คีวามสามารถในการจัดการการผลติไมด้อกไมป้ระดบัแตล่ะประเภทไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมด้อกไมป้ระดับแนวคดิเกีย่วกับการจัดการการผลติ การตลาด ปัจจัยการผลติ การจัดการ

ในกระบวนการผลติ เทคนิคการผลติและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การตัดสนิใจผลิตและเลือกใชเ้ทคโนโลย ี

การผลติไมด้อกไมป้ระดับที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทาง 

การผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มโดยใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93467 การจดัการการผลติไมผ้ลเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Fruit Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติไมผ้ลเชงิธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตัดสนิใจผลติไมผ้ลใหส้อดคลอ้งกับศกัยภาพและสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไมผ้ลไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของไมผ้ล แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน

กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติ และการปฏบิตัหิลังเก็บเกีย่ว การตัดสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไมผ้ล

ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

93468 การจดัการการผลติผกัเชงิธุรกจิ (6 หน่วยกติ)

 Vegetable Production Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติผักเชงิธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการตัดสนิใจผลติผักใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพและสภาพแวดลอ้ม

ในการประกอบธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความสามารถในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยีในการผลติผักไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของผัก แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการใน

กระบวนการผลติ เทคนคิการผลติและการปฏบิัตหิลังเก็บเกีย่ว การตดัสนิใจและเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารผลติผักทีม่ี

ความส าคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางการผลติและอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพในการประกอบธรุกจิ 

94330 การจดัการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Products and Processing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการผลติผลเกษตร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการแปรรูปผลติผลเกษตร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการจัดการผลติผลและแปรรูปผลติผลเกษตร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลติผลเกษตร การเก็บเกีย่ว

และวทิยาการหลังการเก็บเกีย่วพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว ์และสัตวน์ ้า การแปรรูปผลติผลเกษตรเป็นอาหารและเป็น

ผลติภัณฑท์ีไ่ม่ใชอ่าหารรวมทัง้พลังงาน บรรจุภัณฑผ์ลติผลเกษตรและอาหาร การจัดตัง้โรงงานแปรรูปผลติผล

เกษตร การลงทุนและการจัดการดา้นการเงนิส าหรับโรงงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การวางแผนการผลติและ 

การจัดการวัตถุดบิส าหรับโรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร การด าเนินการการผลติในโรงงานแปรรูปผลติผลเกษตร 

ตลอดจนกรณีตวัอยา่งการจัดการผลติผลและการแปรรูปผลติผลเกษตร 
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