
 

คําอธิบายรายวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ง 33101  พรรณไมกับชีวิต  (Plant  for  Life)                1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค                                     

 ศึกษาบทบาทความสําคัญของพรรณไมท่ีมีตอชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม  ความหมายของคําท่ี

เกี่ยวของกับพรรณไม  การแบงประเภทของพรรณไมออกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร การแบงประเภทของ

พรรณไมออกตามลักษณะการเจริญเติบโต  การใชประโยชนและตามลักษณะภูมิอากาศ  การศึกษาพรรณไม

เฉพาะอยาง  การเก็บตัวอยาง พรรณไม  การทําประวัติพรรณไม  การศึกษาประโยชนและโทษของพรรณไม  

การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรณไมท่ีศึกษา   การนําเสนอขอมูลพรรณไม  การรูจักอนุรักษ

และหวงแหนพรรณไมและใชประโยชนอยางคุมคา 

 

ง 33102  การปลูกไมดอก (Floriculture Production)      1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค               

 ศึกษาบทบาทและความสําคัญของไมดอก  การแบงประเภทของไมดอก  การเจริญเติบโตของไมดอก  

อิทธิพลท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต  เครื่องปลูกและภาชนะปลูก พันธุและเมล็ดพันธุ การปลูกไมดอกบาง

ชนิด  การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการปลูกไมดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  การปฏิบัติดูแลรักษา  การ

เก็บเกี่ยว  การจําหนาย การคัดเลือกพันธุและการเก็บเมล็ดพันธุ  การมีเจตคติท่ีดีและมีคุณธรรมในอาชีพ 

 

ง 33103  การปลูกผักท่ัวไป (General Vegetable Production)      

   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค              

 ความสําคัญของผักท่ีมีตอชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ประเภทของการปลูกผัก การศึกษา

ขอมูลและวางแผนการปลูกผัก การเตรียมพันธุผัก การเตรียมอุปกรณ การเตรียมดิน และวัสดุปลูก 

กระบวนการข้ันตอนการปลูกผัก การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในกระบวนการปลูกผัก การปลูก

ผักอินทรีย การปลูกผักเคมี การปลูกผักโดยไมใชดิน การดูแลรักษาพืชผัก การเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ และ

การจัดจําหนาย 

 

ง 33104  การจัดตูพรรณไมน้ํา (Aquatic Plant Layout)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค              

 ศึกษาประวัติและความเปนมาของการจัดตูพรรณไมน้ํา พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูก  ความสําคัญและ

ประโยชนของการจัดตูพรรณไมน้ํา ประเภทและชนิดของตูพรรณไมน้ํา การเลือกชนิดของตูพรรณไมน้ํา 

องคประกอบของตูพรรณไมน้ําอุปกรณในการจัดตูพรรณไมน้ํา หลักการในการจัดตูพรรณไมน้ํา  ฝกปฏิบัติการ

จัดตูพรรณไมน้ํา และขยายพันธุพรรณไมน้ําท่ีนาสนใจ 

 

 

 



ง 33105  ขนมไทย (Thai Dessert)                             1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค                     

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทขนมไทย  ความรูพื้นฐานและทักษะในการทําขนมไทย  การเลือกใชวัสดุในการ

ทําขนมไทย  เทคนิคในการทําขนมไทยชนิดตางๆ  ลักษณะของขนมไทยชนิดตางๆ  การบรรจุ  วิธีการเก็บ

รักษาขนมไทยท่ีถูกสุขลักษณะ  สามารถปฏิบัติขนมไทยประเภทตางๆ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  สืบ

สานศิลปวัฒนธรรมไทย  มีเจตคติท่ีดีตอขนมไทย 

 

ง 33106  อาหารวาง (Snacks & Refreshments)           1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค                     

 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของอาหารวาง  ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการประกอบอาหาร การนํา

เทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาหารวางประเภทตาง ๆ การอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอมมีจิตสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอครอบครัว การพึ่งตนเอง การใชทรัพยากรอยางคุมคา มีเจตคติท่ีดีตองานอาหาร 

 

ง 33107  ดอกไมใบตองและแกะสลัก (Banana  Leaf  Flowers  and  Craft) 

    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ศึกษาการรอยมาลัยและงานใบตอง  รวมท้ังการแกะสลักผักสดและผลไม  การจัดถาดผักสดและผลไม

แกะสลัก  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย    สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย  เปนคนมีคุณภาพท่ีดีในสังคมท้ังในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

ง 33108  สรางสรรคงานฝมือ (Manual - Work)              1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค                      

 ศึกษาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการนําวัสดุอุปกรณตาง ๆ มาตกแตงช้ินงานใหมีความสวยงาม  รูจัก

เลือกสรรวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ  รูจักเทคนิคการตัด  การติดกาว  การสรางแบบช้ินงาน  และรูจักคิด

สรางสรรคผลงาน  ทํางานอยางเปนกระบวนการ  และแกไขปญหาไดเปนอยางดี 

 ฝกปฏิบัติในการใชอุปกรณ  การศึกษาเทคนิคในการสรางสรรคช้ินงานใหสรางสรรค       การ

ประดิษฐช้ินงานโดยกระบวนการ  ข้ันตอน  และนิสัยรักการทํางาน 

 

ง 33109  ความรูเร่ืองบัญชี (Basic Accounting)           1.0  หนวยกิต 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะหรายการคา  สมุดรายวัน    สมุด

แยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทําการ  งบการเงินและการปดบัญชีของกิจการเจาของคนเดียวประเภท

การใหบริการโดยใหฝกปฏิบัติทําบัญชีรานคาตาง ๆ ตามท่ีกําหนด  เพื่อใหนําความรูไปปรับใชในการทําธุรกิจ

ขนาดเล็ก และเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาบัญชีในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



ง 33110  คอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ (Computer  for  Business)  

          1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด การจัดทําจดหมายธุรกิจบนคอมพิวเตอร  การ

สรางตาราง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล  การคํานวณขอมูลทางธุรกิจในตารางทํางาน 

การรายงานผลขอมูลโดยใชแผนภูมิ  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟทพาวเวอรพอย  การนําเสนอ

แผนงานทางธุรกิจ  โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ  เพื่อใหนักเรียนประยุกตใชทักษะความรูทาง

คอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจ  เพื่อเปนเครื่องอํานวยความสะดวก  และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

 

ง 33111  เคร่ืองปนดินเผาอุณหภูมิสูง (High Temperature Ceramics  Making) 

1.0  หนวยกิต  2   คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาลักษณะเครื่องปนดินเผาอุณหภูมิสูง  แหลงดิน และสมบัติของดินปนเนื้อสโตนแวร      ชนิดกึ่ง

พอรสเลน  การผสมเนื้อดิน  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน            การ

ออกแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑ  การข้ึนรูปผลิตภัณฑดวยวิธีตางๆ การตกแตงพื้นผิว            การ

ออกแบบลวดลายประดิษฐ  ลวดลายธรรมชาติและลงสี  สมบัติน้ําเคลือบ  สวนผสมชนิดอุณหภูมิสูง  การเคลือบใน

อุณหภูมิสูง  เตาเผาผลิตภัณฑอุณหภูมิสูง และการควบคุมอุณหภูมิเตา   

 ปฏิบัติเตรียมดินผสมเนื้อสโตนแวรชนิดกึ่งพอรสเลน  ออกแบบ และสรางสรรคผลิตภัณฑใหมข้ึนรูป

ผลิตภัณฑตามแบบ  ออกแบบและเขียนลวดลายประดิษฐ  ลวดลายธรรมชาติและลงสี  เตรียมน้ําเคลือบและ

ชุบน้ําเคลือบในอุณหภูมิสูง  เรียงผลิตภัณฑเขาเตาเผา  การควบคุมอุณหภูมิท้ังกอนเคลือบและหลังเคลือบ   

การนําผลิตภัณฑออกจากเตาเผา  สํารวจแหลงวัสดุ รานจําหนายผลิตภัณฑในทองถ่ิน  คํานวณคาใชจาย   

กําหนดราคาขาย   การทําบัญชีรายรับ – รายจาย   

 

ง 33112  ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาในบาน  (Electricity Service )     

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาลักษณะ  ประเภท  หลักการทํางาน  สวนประกอบ  วิธีใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาใน

บาน  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบหาขอบกพรอง การถอด

ประกอบ  การซอมเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด  ปฏิบัติงานฝกทักษะในการถอดเครื่องใชไฟฟา  บัดกรี  อานคา

จากเครื่องใชวัดไฟฟาและอุปกรณบางชนิด  เชน  ตัวตานทาน  คอนเดนเซอร  ไดโอด ฯลฯ  ตรวจสอบหา

ขอบกพรอง  ใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟาชนิดตางๆ  สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถ่ิน คํานวณ

คาใชจาย  กําหนดราคาคาบริการ  ทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
 

 

 

 

 

 



ง 33113  การออกแบบสิ่งประดิษฐจําลอง (Model  Design)    

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาลักษณะของการออกแบบส่ิงประดิษฐจําลอง  ความหมาย  ชนิดของการออกแบบ  วัสดุ  

อุปกรณ  เครื่องมือ  การรางแบบ  การเขียนแบบ  ชนิดของแบบ  มาตราสวนท่ีใชในการเขียนแบบ  จิตวิทยา

ของสี  หลักของการออกแบบ  หุนจําลอง  แบบของหุนจําลอง  ความสัมพันธสัดสวนของมนุษยกับการ

ออกแบบ  มาตรฐานอุตสาหกรรมงานโลหะ  ปฏิบัติการสืบคนราคาจริงในทองตลาด  การประมาณราคา  การ

ทําโครงงานอุตสาหกรรม 

 

ง 33114  การออกแบบครุภัณฑ (Durable  Goods  Design)        

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค      

 ศึกษาพื้นฐานเขียนแบบเบ้ืองตน เรื่องเกี่ยวกับภาพดาน ภาพ 3 มิติ ภาพตัด การบอกขนาด การใช

มาตราสวน การบอกรายละเอียด ( Detail) ในแบบ นําความรูความเขาใจในการเขียนแบบออก แบบวาง

แนวคิดรวบยอดของงาน ( Concept) ครุภัณฑและการใชเสนมาสรางภาพสเกตดีไซน (Sketch Design)  

ศึกษาโครงสรางและสัดสวนของงานครุภัณฑท่ัวไป  พรอมกับการสรางรูปแบบงานจําลอง (Model) 

 

ง 33115  การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม (Marine  Fish  Culture)    

                   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

ศึกษาประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงปลาทะเลสวยงาม   อุปกรณและเครื่องมือในการเล้ียง

ปลาทะเลสวยงาม  หลักการและองคประกอบของการจัดตูเล้ียงปลาทะเล ข้ันตอนในการจัดตูเล้ียงปลาทะเล  

การเลือกชนิดปลาเพื่อเล้ียงในตูเล้ียงปลาทะเล วิธีเลือกซื้อปลาทะเลเพื่อนํามาเล้ียง วิธีการเล้ียงปลาทะเล 

อาหารและการใหอาหารปลาทะเล โรคและศัตรูปลาทะเล การปองกันกําจัดโรคและศัตรู การดูแลรักษาเมื่อ

ปลาปวย ฝกการจัดตูปลาทะเลใหสวยงามและเหมาะสมกับประเภทของปลาทะเลท่ีนํามาเล้ียง การคัดเลือก

ชนิดปลาทะเลลงเล้ียงในตู   ฝกนิสัยใหโอบออมอารี มีทัศนคติและความรูสึกท่ีดีตอส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

 

ง 33121  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (Occupations and Technology 1)    

      0.5 หนวยกิต   1คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความสําคัญของพืชท่ีมีตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเภทของการปลูก

พืช  การศึกษาขอมูลและวางแผนการปลูกพืช การเตรียมพันธุพืช  การเตรียมดินและอุปกรณการปลูกพืช การ

เพาะเมล็ดพันธุ กระบวนการและข้ันตอนการปลูกพืช การปลูกผักอินทรีย การปลูกผักเคมี การปลูกผักโดยไม

ใชดิน การดูแลรักษาพืชโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การเก็บเกี่ยวผัก การเก็บรักษาผัก การจัดจําหนาย   การ

มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการจําหนาย 



               ศึกษาความสําคัญของการเล้ียงสัตว จุดประสงคของการเล้ียงสัตว ความสําคัญของการเล้ียงสัตวท่ี

มีตอมนุษย ประโยชนของการเล้ียงสัตว ประเภทของสัตวเล้ียงท่ีสําคัญในประเทศไทย แหลงเล้ียงสัตวใน

ประเทศ ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเล้ียงสัตว ระบบการผลิตสัตว สถานท่ีและอุปกรณการเล้ียงสัตว แบบของ

โรงเรือน ขอพิจารณาในการเลือกแบบโรงเรือน อุปกรณและเครื่องมือในการเล้ียงสัตว หลักการใชและการดูแล

รักษาเครื่องมือ การเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจของประเทศไทย หลักการเล้ียงสัตวเพื่อจําหนายตาม

ความตองการของตลาด สัตวท่ีมีจําหนายในทองถ่ิน ประเภทของสัตวเล้ียงเพื่อจําหนาย 

 

ง 33122  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (Occupations and Technology 2)    

      0.5 หนวยกิต   1คาบ/สัปดาห/ภาค  

 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิเคราะห อภิปราย การเลือกใชวัสดุการบํารุงรักษา เครื่องใชไฟฟาใน

บานและโรงเรียน การเขาสูอาชีพ เลือกใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับงาน   มีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ การ

ตัดสินใจแกปญหา ในการทํางาน เลือกใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ การบํารุงรักษา เครื่องใชไฟฟา เลือก

แนวทางการเขาสูอาชีพ คุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ  วิเคราะหเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมท่ีตนเองถนัดและ

สนใจสามารถตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะการทํางานชาง มีความคิดสรางสรรค ทํางานรวมกันอยางมี

วินัยใชพลังงานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษพลังงานทรัพยากร และส่ิงแวดลอมมีความซื่อสัตยในการ

ทํางาน อยูอยางพอเพียง ผูเรียนใฝเรียนรูส่ิงใหม ๆ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

ตลอดจนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได   
 

ง 33123  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (Occupations and Technology 3) 

 0.5  1 คาบ/สัปดาห/ภาคการศึกษา 

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ หนาท่ีและความสําคัญของธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  

การจัดทําแผนธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทอาชีพของการบัญชี ประโยชนของการบัญชี สมการบัญชี การจัดทํางบการเงิน งบดุล และวงจรบัญชี 

โดยใชการศึกษาผานทางการบรรยาย การฝกปฏิบัติ การหาขอมูลอินเตอรเน็ต เว็บไซต ส่ือออนไลน  เพื่อให

นักเรียนมีความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจตามความถนัดและสนใจ สามารถนําไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพไดในอนาคต  

 

ง 33124  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (Occupations and Technology 4) 

 0.5  1 คาบ/สัปดาห/ภาคการศึกษา 

จัดการเรียนรูเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว  ศึกษาวิธีการดูแลรักษาความสะอาด  การจัดตกแตงบาน  

การเลือกซื้อผาและเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับรูปรางและโอกาส  การดูแลรักษาเครื่องแตงกาย  เรียนรูและ



ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร  การตัดเย็บและประดิษฐส่ิงของเครื่องใชสําหรับ

จัดตกแตงบาน  เพื่อมุงเนนกระบวนการเรียนและการทํางานของนักเรียน  ใหเรียนอยางมีความสุข  ทํางาน

อยางมีข้ันตอนตามกระบวนการ  อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  

มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว 

 

ง 30201  อาหารไทย (Thai Food)       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาหลักการจัดอาหารประจําวัน การเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับชนิดของอาหาร การเลือกซื้อ

อาหารสด-แหง การประกอบอาหารดวยวิธีการท่ีสงวนคุณคาทางโภชนาการ การปฏิบัติอาหารไทยประเภท

แกงจืด แกงสม แกงค่ัว ตมยํา ยํา เครื่องจ้ิม และอาหารวาง การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ใชทรัพยากร

อยางคุมคาและประหยัด มีเจตคติท่ีดีตออาหารไทย 

 

ง 30202  การแตงกายและบุคลิกภาพ (Clothes and Personality)  

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาการแตงกายใหเหมาะสมกับรูปราง   บุคลิกภาพ   โอกาส  สถานท่ี  สมัยนิยม   การเลือกเครื่อง

ประกอบการแตงกาย  เชน  สรอยคอ  ตางหู  กระเปา  รองเทา  การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายนอกและภายใน   

มารยาทและสมบัติผูดี 

 

30203  การประดิษฐเคร่ืองประกอบการแตงกาย (Assembling  Materials  for  clothes) 

       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาวัสดุ – อุปกรณในการประดิษฐเครื่องประกอบการแตงกาย และรูจักการออกแบบเทคนิคการ

ทําเครื่องประกอบการแตงกายแบบตาง ๆ รูจักประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของเครื่องประกอบการแตง

กายในยุกตตาง ๆ การสรางและการออกแบบช้ินงาน และคิดสรางสรรค ผลงานอยางเปนกระบวนการและ

สามารถแกไขตกแตงจนไดช้ินงานเปนท่ีพอใจ 

 

ง 30204  ยอมผาบาติก (Batik  Dyeing)                       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความเปนมาและคุณสมบัติของผาบาติก  หลักการออกแบบลวดลาย การเขียนลวดลายบนผา

ดวยเทียน  วิธีการยอม   และมัดยอม  เครื่องมือวัสดุอุปกรณในการยอม มีความคิดสรางสรรค  และภาคภูมิใจ

ในผลงาน  ขอควรระมัดระวัง  อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน การนําเกลือ น้ําตาลมาใชรวมกับการลงสี  การมัดผา

ยอม 

 

ง 30205  งานบริการทองเท่ียว (Tourism Service)          1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความหมาย ความเปนมาของการทองเท่ียว การคมนาคมขนสงกับการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว

ท่ีสําคัญของประเทศไทย โครงการสงเสริมการทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 



ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม องคกรท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว โดยใชการศึกษาคนควา การ

แสดงความคิดเห็น การสืบคนขอมูล การอภิปราย การทํางานกลุม และจากประสบการณเพื่อใหมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับงานบริการทองเท่ียวตาง ๆ มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว และเปนแนวทาง

ในการประกอบอาชีพทางการทองเท่ียว 

 

ง 30206  ธุรกิจท่ัวไป (General Business)                    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ องคประกอบโดยรวมของธุรกิจ ธุรกิจกับสังคมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ รูปแบบองคกรธุรกิจ องคประกอบของการจัดธุรกิจ หลักการผลิต การตลาด การ

จัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารท่ัวไป โดยใชการศึกษาคนควา    การแสดงความคิดเห็น การสืบคนขอมูล 

การอภิปราย การทํางานกลุม การสังเกต วิเคราะห สังเคราะห จากสภาพเศรษฐกิจ การดําเนินธุรกิจใน

ปจจุบัน เพื่อนํามาประยุกตใชและปรับตัวใหเขากับสภาพธุรกิจ และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพทางธุรกิจ  

 

ง 30208  ธุรกิจการเกษตร (Agricultural Business)   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญ องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร โครงสรางธุรกิจและ

การบริหารงาน แนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหมในดานตางๆ ท้ังการผลิต การตลาด และ

พฤติกรรม สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอธุรกิจ ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร สถาบันการเงินและแหลง

ทุนท่ีเกี่ยวของ จริยธรรมในการจัดการธุรกิจเกษตร 

 

ง 30207  เศรษฐศาสตรเกษตร (Agricultural Economics)         

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโดยท่ัวๆ ไปของเศรษฐศาสตรการเกษตร โครงสรางของเศรษฐกิจการเกษตร

ของไทย เศรษฐศาสตรการผลิต การวิเคราะหการผลิตและการใชทรัพยากร เชน วิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยการผลิตและการผลิต ตลอดจนตนทุนการผลิต การจัดฟารมภายใตความเส่ียง และความไม

แนนอนในการผลิต อุปสงคและอุปทานสินคาเกษตร การกําหนดราคาสินคาเกษตร การตลาดสินคาเกษตร 

ธุรกิจการเงิน และสินเช่ือการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

 

ง 30208  ธุรกิจการเกษตร (Agricultural Business)   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญ องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร โครงสรางธุรกิจและ

การบริหารงาน แนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหมในดานตางๆ ท้ังการผลิต การตลาด และ

พฤติกรรม สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอธุรกิจ ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร สถาบันการเงินและแหลง

ทุนท่ีเกี่ยวของ จริยธรรมในการจัดการธุรกิจเกษตร 

 

 



ง 30209  การจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small  Business  Management) 

          1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาปญหาเกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม คุณลักษณะของธุรกิจขนาดยอมในดานการ

จัดองคการ การปฏิบัติงาน การเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดยอม การลงทุน เงินทุน การควบคุม การบริหาร

ตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และ

ความสัมพันธดานกฎหมายตอหนวยงานของรัฐบาล การประเมินผลการดําเนินงานและการจัดทํากลยุทธ

สําหรับธุรกิจขนาดยอม แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดยอมท่ีมีตอเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 

ง 30221  คอมพิวเตอรเพื่ออาชีพการเกษตร (Computer for Agriculture) 

          1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบ้ืองตน การติดต้ังเครื่อง

คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพื่องานอาชีพ 

โดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางทําการเพื่องาน

อาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใชโปรแกรมการนําเสนองาน  

เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคล่ือนไหว การใชอินเตอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการ

รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 

 

ง 30261  งานเช่ือมประสาน (Fusion Welding)              1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ประเภทของการเช่ือมโลหะ โดยวิธีการเช่ือมดวยไฟฟา การเช่ือมดวยแกส ความปลอดภัยในงาน

เครื่องมือ อุปกรณในงานเช่ือมโลหะ เทคนิคการปฏิบัติงานเช่ือมโลหะชนิดตาง ๆ ศึกษาการผลิตแกสอซิติลี

และออกซิเจนในการเช่ือมแกส คุณสมบัติ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีเช่ือมประสาน การตอช้ินงาน รอยเช่ือม

โลหะ ลักษณะรูปทรงโครงสรางของผลิตภัณฑแบบตาง ๆ และหลักการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

 

ง 30262  งานเขียนแบบเทคนิค (Technical   Drawing)   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาลักษณะการเขียนแบบดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม เครื่องกล การเขียนภาพไอโซเมตริกและ

ออบลิค และภาพฉาย การเขียนภาพเรขาคณิตประยุกต เชน วงรีไอโซเมตริกและออบลิค เสนสัมผัส วงกลม

ลักษณะตาง ๆ มาใชเขียนแบบงานเครื่องกล เกลียว สปริง นอต โบลท การเขียนแบบโลหะแผนรูปกรวย  การ

ใชมาตราสวน และสัดสวนในการสรางแบบประเภทตาง ๆ 

 

ง 30263  งานวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (Electric   Circuit)         

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาเบ้ืองตน หนาท่ีและสัญลักษณของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเครื่องมือแบบตาง ๆ 

ทางไฟฟา หลักการอานวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ปฏิบัติงานฝกทักษะเกี่ยวกับงานบัดกรี อานคา



คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในวงจร การใชและการบํารุงเครื่องมือทางไฟฟา อานวงจรและ

วิเคราะหการบกพรองของวงจรอิเล็กทรอนิกสทําการตรวจซอมและปรับแตงวงจร 

 

ง 30264  งานเขียนแบบกอสราง (Constructing  Blueprint)        

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาลักษณะอาชีพงานเขียนแบบกอสราง รูปแบบงานเขียนแบบท่ัวไป และงานเขียนแบบกอสราง 

การใชอุปกรณ วัสดุ เครื่องมือในการปฏิบัติงานเขียนแบบกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนภาพ 3 มิติ 

การเขียนภาพดานการอานแบบ รูปแบบของสัญลักษณวัสดุตาง ๆ การประมาณราคาและวัสดุในกอสราง การ

สรางแบบจําลอง 

 

ง 30265  การถายภาพเบื้องตน (Introduction to Photography)  

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการถายภาพเบ้ืองตนท่ัวไป  การใช  การควบคุมและการดูแลรักษากลอง

ถายภาพ  เทคนิคการใชและการเลือกอุปกรณถายภาพใหเหมาะสม  การถายภาพเฉพาะอยางแบบตางๆ  การ

จัดแสงเพื่อการถายภาพในหองถายภาพและการนําความรูเรื่องการถายภาพไปใชในชีวิตประจําวันและ

การศึกษาในรูปแบบตางๆ 

 

ง 30266  อาชีพศึกษา (Career  Education)     1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 เพื่อใหผูเรียนไดรูจักความหมายของอาชีพและโลกของอาชีพ ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อนําไปสูอาชีพระดับ 

ปวช. ปวส. มหาวิทยาลัย ตลอดจนระดับอาชีพพิเศษ และใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการสัมผัสกับ

ผูประกอบการและเยี่ยมชมสถานท่ีของผูประกอบการ ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสสํารวจจุดเดนและจุดดอย

ของตนเอง รวมท้ังสํารวจความสนใจในอาชีพ โดยใชแบบทดสอบ VIESA Cutris เพื่อวัดแววอัจฉริยะทางดาน

ตางๆ เพื่อนําไปสูการเลือกอาชีพในอนาคตของผูเรียนตอไป 

 

ง 30267  หลักพืชกรรม (Principle of Plant Science)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ความหมายของคําวา เกษตร หลักการศึกษาการเกษตร สาขาของการเกษตร ความหมายความสําคัญ

และการจําแนกพืชสวน ผัก ไมผล ไมดอกไมประดับ การจัดและตกแตงสวน การจัดการเรือนเพาะชํา ธุรกิจ

การเกษตร อวัยวะและสวนตางๆ ของพืช การเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะหแสงของพืช 

กระบวนการดูดน้ําและแรธาตุอาหาร กระบวนการคายน้ํา กระบวนการหายใจของพืช อิทธิพลของส่ิงแวดลอม

ท่ีมีตอการเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิ แสงสวาง น้ํา ดิน ศัตรูพืชและอื่นๆ ฮอรโมนพืช การผสมพันธุพืช และ

การขยายพันธุพืช 

 

 



ง 30268  การผลิตพืชไร (Field Crops Production)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ความหมายและความสําคัญของพืชไรท่ีมีตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะแก

การเจริญเติบโตของพืชไร ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชไร การแบงประเภทของพืชไร ประวัติและ

แหลงกําเนิด การปลูกและการปฏิบัติบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต และการจําหนาย พืชไรท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ถ่ัวเหลือง ละหุง ฝาย ถ่ัวลิสง และถ่ัวเขียว 

 

ง 30269  ชางเกษตร 1 (Farm Workshop 1)     1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบและการอานแบบเบ้ืองตน เชน เสน สัญลักษณ เครื่องมือ

อุปกรณในการเขียนแบบ การใชมาตราสวน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ     3 มิติ งานเขียน

แบบอาคารการเกษตรเบ้ืองตน เครื่องมือชางไม งานวัด รางแบบ ไส เจาะ ตัด ประกอบ และตกแตงช้ินงานไม

ท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร 

 

ง 30270 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดินและปุย (Introduction  to  Soil  Science)                       

            1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน กระบวนการผุพังสลายตัว การสรางตัว

ของดิน คุณสมบัติบางประการของดิน เชน โครงสรางของดิน เนื้อดิน ความพรุนของดิน ความช่ืนในดิน การ

ถายเทอากาศในดิน ความเปนกรดเปนดางของดิน การแกไขคุณสมบัติของดินใหเหมาะสมแกการปลูกพืช 

ส่ิงมีชีวิตในดิน อินทรียวัตถุในดิน แรธาตุอาหารพืช ความสําคัญของแรธาตุอาหารพืช แรธาตุอาหารหลัก แร

ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ปุยและการใชปุย ฝกปฏิบัติการ สังเกตคุณสมบัติของดิน การปรับปรุงดินใหเหมาะสม

แกการปลูกพืช  การอนุรักษทรัพยากรดิน 

 

ง 30271  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 (อาหารเพื่อสุขภาพ)   (Food  for  Health) 

        1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ความสําคัญของอาหารท่ีมีตอสุขภาพ การใชอาหารเพื่อเสริมสรางรางกายใหมีสุขภาพดี ขอเท็จจริง

และความเช่ือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการผลิตและบริโภคอาหาร การนําผลผลิตทางการ

เกษตรมาแปรรูปเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน น้ําผัก น้ําผลไม สลัด ฯลฯ 

 

ง 30272  การผลิตกลวยไม (Production  of  Orchids)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 บทบาทและความสําคัญของกลวยไม ประวัติกลวยไม ลักษณะรูปรางและธรรมชาติของกลวยไม 

ประเภทของกลวยไม ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของกลวยไม การเลือกภาชนะและวัสดุปลูก

กลวยไม การเริ่มตนปลูกกลวยไมจากการแยกลูกกลวยไมออกจากขวดและเล้ียงดู วิธีการปลูกกลวยไม การ

ขยายพันธุกลวยไมโดยวิธีการแยกลูกกลวยไม การเล้ียงดูและปฏิบัติบํารุงรักษากลวยไม โรคและศัตรูกลวยไม 

การนํากลวยไมไปใชประโยชน กลวยไมบางสกุลท่ีควรรูจัก 



ง 30273  ชางเกษตร 2 (Farm Workshop2)              1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนของไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา เครื่องมือและ

อุปกรณไฟฟาในฟารม การติดต้ังและเดินสายไฟฟาในอาคาร การเดินสายไฟฟาแบบตางๆ การใชและ

บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณไฟฟาภายในฟารม การคํานวณคากระแสไฟฟา และวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด 

การติดต้ังระบบประปาและทอสงน้ําเพื่อการเกษตร วัสดุและอุปกรณเกี่ยวกับระบบทอสงน้ํา หลักและวิธีการ 

ตลอดจนระบบการจัดการใชน้ําอยางประหยัด การติดต้ังระบบสุขภัณฑภายในอาคาร 

 

ง 30274  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2 (การถนอมอาหาร) (Food Preservation) 

       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ความหมายของคําท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บทบาทความสําคัญและประโยชน

ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเนาเสียของอาหาร จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร 

เอนไซมท่ีเกี่ยวของกับอาหาร วิธีการแปรรูปอาหาร การหมักดอง การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความช้ืน 

การใชน้ําตาล การใชสารเคมี และการใชรังสี ความปลอดภัยในการบริโภค การจัดการผลผลิต 

 

ง 30275 การผลิตผัก (Vegetable Crops Production)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ความสําคัญของผักท่ีมีตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเภทของการปลูกผัก ศึกษาขอมูล

และวางแผนการปลูกผัก การเตรียมพันธุผัก การเตรียมอุปกรณ การเตรียมดิน การเพาะเมล็ดพันธุ 

กระบวนการข้ันตอนการปลูกผัก การปลูกผักอินทรีย การปลูกผักเคมี การปลูกผักโดยไมใชดิน การปฏิบัติดูแล

รักษาพืชผักโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การเก็บเกี่ยว การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาผัก การจัดจําหนาย 

 

ง 30276  การผลิตพรรณไมน้ํา (Aquatic Plant Production)       

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ความหมายและความสําคัญของพรรณไมน้ํา การแบงประเภทของพรรณไมน้ํา พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูก

ในประเทศไทย พรรณไมน้ําท่ีมีตนกําเนิดในประเทศไทย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ํา น้ํา 

ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด อุณหภูมิ สารเคมี ธาตุอาหารพืช แสงสวาง โรคและศัตรู การขยายพันธุพรรณ

ไมน้ํา ศึกษาขอมูลและวางแผนการปลูกพรรณไมน้ํา เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกพรรณไมน้ํา เทคนิคใน

การปลูกพรรณไมน้ํา การปฏิบัติดูแลรักษาและเล้ียงดู เทคนิคในการจัดตูพรรณไมน้ําและการบํารุงรักษา 

 

ง 30277  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม (Fish Culture)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของสัตวน้ําสวยงามท่ีมีตอชีวิตประจําวัน อาชีพและเศรษฐกิจ

ของประเทศ ประเภทของสัตวน้ําสวยงาม ปลาสวยงาม กุงสวยงามและอื่นๆ ลักษณะทางชีววิทยาของสัตวน้ํา

สวยงาม วงจรชีวิตของสัตวน้ําสวยงาม ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ําสวยงาม อาหารและการให

อาหาร การเพาะขยายพันธุสัตวน้ําสวยงามบางชนิด เชน ปลาหมอสี ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาสอด  ปลา



ปอมปาดัวรและกุง การเล้ียงดูและอนุบาล การเล้ียงดูและบํารุงรักษา โรค ศัตรูและการปองกันกําจัด  การจัด

จําหนาย 

 

ง 30278  ชางเกษตร 3 (Farm Workshop 3)      1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาและปฏิบัติ หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเช่ือมช้ินงานดวยไฟฟาและแกส อุปกรณและเครื่องมือ

ในงานเช่ือม การผลิตเครื่องมือการเกษตรจากการเช่ือม เชน อุปกรณการใหน้ํา การเตรียมดิน หลักเบ้ืองตน

เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนตทางการเกษตร การใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตทางการเกษตร โดย

คํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 

 

ง 30279  การผลิตไมดอกและไมประดับ (Flowers and Ornamental Plant Production) 

         1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ความหมายและความสําคัญของไมตัดดอกและไมประดับ บทบาทของไมตัดดอกและไมประดับท่ีมีตอ

ชีวิตประจําวัน อาชีพและสังคมเศรษฐกิจของประเทศ การแบงประเภทของไมตัดดอกและไมประดับ ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเจริญเติบโต เครื่องมือและอุปกรณในการปลูก การผสมดินปลูก การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ

โดยวิธีอื่นๆ การปลูกไมตัดดอกและไมประดับบางชนิด เชน เบญจมาศ เยอบีรา ซอนกล่ินฝรั่ง ดาวเรือง แอ

สเตอร พิทูเนีย โกสน บอนสี มอส อโกรนีมา เปนตน การปฏิบัติดูแลรักษา การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการ

เพิ่มผลผลิต การปองกันกําจัดโรคและศัตรู การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต 

 

ง 30280  การจัดและดูแลสวน (Landscaping and Maintenance)  

       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ความหมายของคํา ประวัติ บทบาทและความสําคัญของการจัดและดูแลสวน ประเภทและรูปแบบ

ของการจัดสวน หลักการของการจัดสวน องคประกอบของการจัดสวน ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบ

การจัดสวน ส่ิงกอสรางประกอบในการจัดสวน การเลือกพันธุไมกับการจัดสวน การเตรียมพื้นท่ีในการจัดสวน 

วัสดุและอุปกรณในการจัดสวน การออกแบบจัดสวน การประเมินราคาในการจัดสวน ข้ันตอนและการวาง

แผนการจัดสวน การปฏิบัติดูแลรักษาสวน 

 

ง 30281  การผลิตพันธุไม (Plant  Propagation)            1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช ธรรมชาติของพืชกับการขยายพันธุ เครื่องมือและ

อุปกรณในการขยายพันธุพืช ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการขยายพันธุพืช หลักของการ

ขยายพันธุพืชโดยการใชเพศ วิธีการขยายพันธุพืชโดยการใชเพศ การเพาะสปอร หลักของการขยายพันธุพืช

โดยการไมใชเพศ การขยายพันธุพืชโดยวิธีการปกชํา การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอน การขยายพันธุพืชโดย

วิธีการติดตา การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอกิ่ง การขยายพันธุพืชโดยวิธีการทาบกิ่ง การขยายพันธุพืชโดย

วิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีตาง ๆท่ีใชในการขยายพันธุพืช การดูแลรักษาตนพืชท่ีไดจากการ



ขยายพันธุ การฝกปฏิบัติทดลองการขยายพันธุพืชดวยวิธีตาง ๆ การนําตนพืชท่ีไดจากการขยายพันธุไปใช

ประโยชน การมีเจตคติและทัศนคติท่ีดีตอการขยายพันธุพืช มีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดีตออาชีพ 

 

ง 30282  การเลี้ยงสัตวปก  (Poultry  Production)         1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตวปก  คุณลักษณะท่ีดีของสัตวปก  การเลือกสถานท่ี

เล้ียง  การคัดเลือกพันธุสัตวปก  โรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียงสัตวปก  วิธีการเล้ียงสัตวปก  โรคและการ

ปองกันสัตวปก  ฝกนิสัยใหโอบออมอารี  มีทัศนคติและความรูสึกท่ีดีตอส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 

 

ง 30283  เคร่ืองด่ืม  (Beverage)                                1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณในการทําเครื่องด่ืม เชน เครื่องปนน้ําผลไม เครื่องชงกาแฟ สวนผสมของ

เครื่องด่ืม ไดแก น้ําหวาน ผลไม นม โกโก ชา กาแฟ วิธีการประกอบเครื่องด่ืมท้ังรอนและเย็น พรอมการจัด

เสิรฟท่ีเหมาะสม คิดรายการเครื่องด่ืมใหม ๆ คํานวณราคาขายได 

 

ง 30284  ขนมอบ  (Bakery)                                      1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาประเภทขนมอบ เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ การช่ังตวงอาหาร ปฏิบัติขนมอบ เชน ขนมปง 

คุกกี้ เคก พาย ฯลฯ การบรรจุภัณฑและกําหนดราคาขาย 

 

ง 30285  งานฝกฝมือโลหะ  (Metalworking  Training)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษางานพื้นฐานโลหะ เชน งานตะไบโลหะ การตัดโลหะ เจาะโลหะ และบัตกีโลหะ สามารถ

ออกแบบงานโลหะไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย รูจักการปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานประเมินราคาขาย

ได 

 

ง 30286  ชางซอมบํารุงเคร่ืองใชไฟฟา  

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 
 
   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิเคราะห อภิปราย การเลือกใชวัสดุการบํารุงรักษา เครื่องใชไฟฟาในบาน

และโรงเรียน การเขาสูอาชีพ เลือกใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับงาน   มีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ การตัดสินใจ

แกปญหา ในการทํางาน เลือกใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ การบํารุงรักษา เครื่องใชไฟฟา เลือกแนวทางการเขา

สูอาชีพ คุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ  วิเคราะหเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมท่ีตนเองถนัดและสนใจสามารถ

ตัดสินใจแกปญหาการทํางานอยางมีเหตุผล 

            เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะการทํางานชาง มีความคิดสรางสรรค ทํางานรวมกันอยางมี

วินัยใชพลังงานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษพลังงานทรัพยากร และส่ิงแวดลอมมีความซื่อสัตยในการ



ทํางาน อยูอยางพอเพียง ผูเรียนใฝเรียนรูส่ิงใหม ๆ มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

ตลอดจนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

 ง 30287  การออกแบบภายใน  (Interior Design)                    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

ศึกษาพื้นฐานการออกแบบ หลักการออกแบบ การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉาย ภาพโครงสราง

สัดสวน วัสดุครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชภายในบาน การใชมาตราสวน การบอกขนาดตามมาตรฐานการ

ออกแบบ สรางช้ินงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน พัฒนาส่ิงของเครื่องใชตาม

กระบวนการเทคโนโลยี และใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงานได 

 

 


