
คําอธบิายรายวิชา 
รหัสวิชา อช33602 ชื่อรายวิชา เทคนคิการผลิตลําไย จํานวน  5   หน่วยกิต   

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพ่ือสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
ศึกษาและฝึกทักษะ 
 1. การผลิตลําไยนอกฤดู 
 2. การผลิตลําไยจัมโบ้ 
 3. การผลิตลาํไยคุณภาพ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 1. ศึกษาจากใบความรู้ 
 2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง  
 3. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การวัดผลประเมินผล 

1. ตรวจรายงาน 
2. ประเมินการสังเกตการเข้าร่วมของกิจกรรมของผู้เรียน 
3. ตรวจผลงานจากการปฏิบัติจริง 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อช33602   ชื่อรายวิชา  เทคนคิการผลิตลําไย จํานวน  5   หน่วยกิต      

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    
 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

ที่ หัวเรื่อง 
(บท) 

ตัวชี้วัด 
(ต้องวัดได้เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคล้องเน้ือหา) 

เน้ือหา 
(หัวเรื่องในแต่ละบท) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1 การผลิตลําไยนอกฤดู 1. อธิบายความสําคัญของการ
ผลิตลําไยนอกฤดูได้ 
2. อธิบายประวัติความเป็นมา 
ของการผลิตลาํไยนอกฤดูได้ 
3. ผลิตลําไยนอกฤดูได้  
 
 
 
4. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเพ่ือให้
ผลผลิตลําไยได้คุณภาพได้           
5. อธิบายการเก็บเก่ียว 
6. อธิบายการปฏิบัติหลังการเก็บ
เก่ียวได้ 
7. เก็บลําไยได้ถูกวิธี 
8. ปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว
ลําไยได้อย่างถูกวิธี 

1. ความสําคญัและประวัติความ
เป็นมา 
การผลิตลําไยนอกฤดู 
 
2. ขั้นตอนการผลิตลําไยนอกฤดู 
-การเตรียมต้น 
-การบังคับออกดอกด้วยสาร
โพแทสเซียมคลอเรต 
-การดูแลรักษาเพ่ือให้ผลผลติ
ลําไยได้คุณภาพ 
-การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเก่ียว 

100 

2 การผลิตลําไยจัมโบ้ 1. อธิบายความสําคัญของการ
ผลิตลําไยจัมโบ้ได้ 
2. อธิบายประวัติความเป็นมา
การผลิตลําไยจัมโบ้ได้ 
3. อธิบายเทคนิคการผลิตลําไย
จัมโบ้ได้  
4.ปฏิบัติการตัดแต่งก่ิงลําไยท่ี
เหมาะสมกับการผลิตลําไยจมัโบ้
ได้ 
 
5. เลือกวิธีการป้องกันกําจัดโรค  
แมลง  ศัตรูพืช  ศัตรูลําไย  ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 

1. ความสําคัญและประวัติความ
เป็นมาการผลิตลําไยจัมโบ้ 
 
 
2. เทคนิคการผลิตลําไยจัมโบ้ 
 
  - การตัดแต่งก่ิงลําไย 
  - การให้นํ้า 
  - การให้ปุ๋ย 
  
 - การป้องกันกําจัดโรค แมลง 
ศัตรูลําไย 
  - การปลิดผล และการตัดแต่ง
ช่อผล 
3. วิธีการทําลําไยจัมโบ้ 

60 
 



3 การผลิตลําไยคุณภาพ 1.บอกระบบการผลิตลําไยได้ 
2. อธิบายข้อกําหนด  เกณฑ์ที่
กําหนดและวิธีการตรวจประเมิน
ตามระบบการผลิตลําไยได้ 
3.กรอกแบบคาํร้องขอใบรับรอง
ฟาร์มตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP พืช ได้ 
4. อธิบายขั้นตอนระบบการผลิต
ลําไยคุณภาพและได้มาตรฐานได้ 
5. อธิบายข้อกําหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
เรื่องลําไยได้ 
 
 

 1.ระบบการผลิตลําไย 
 2.ข้อกําหนด   เกณฑ์ที่กําหนด 
และวิธีการตรวจประเมินตาม
ระบบการผลิตลําไย 
3.แบบคําร้องขอใบรับรองฟาร์ม
ตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืช 
4. คุณภาพลําไยตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
5. มาตรฐานลาํไยของประเทศ
ไทย  

40 
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แผนลาํไย 

1.เทคนิคการผลติลาํไย  

5 หน่วยกติ 

-การผลิตลาํไยนอกฤดู (100ชม.)  

- การผลิตลาํไยจมัโบ ้(60 ชม.) 

-การผลิตลาํไยคุณภาพ (40 ชม.)                    

ม.3.2 

 

4. การแปรรูปลาํไยและบรรจุภัณฑ์   

5 หน่วยกติ   

- หลกัการขายเบื้องตน้ ( 20 ชม) 

- เทคนิคการขาย ( 20 ชม.) 

- การส่งเสริมการขายและโฆษณา ( 20  ชม.)   

- หลกัการตลาด  (20 ชม.)   

- การตลาดลาํไย (20 ชม.) 

-การวเิคราะห์วางแผนการตลาดลาํไย(20 ชม.) 

 

                                    ม.3.2, ม.3.3,  ม.3.4      

3.โรคและแมลงศัตรูลาํไย 

5 หน่วยกติ 

-  แมลงศตัรูลาํไยระยะแตกใบอ่อน (30 ชม.                

 -  แมลงศตัรูทาํลายใบแก่  ( 30 ชม.)                  

 - แมลงศตัรูลาํไยในระยะออกดอก (30 ชม.)  

- แมลงที่เขา้ทาํลายระยะติดผล (30 ชม.)   

- แมลงศตัรูลาํไยที่เขา้ทาํลายกา้นช่อใบ      

  กิ่งและลาํตน้ (30 ชม.)  

- เห็ดหา้ เห็ดลาํไย และเพลี้ยแป้งรากลาํไย ( 25 ชม.) 

-โรคลาํไย  (25 ชม.)                                                                          ม.3.2 

2.การผลติปุ๋ยและนํา้สกดัชีวภาพ  5 หน่วยกติ 

- ปุ๋ยหมกั  ( 50 ชม) 

- ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  ( 50 ชม.) 

- ปุ๋ยคอก ( 20  ชม) 

- ฮอร์โมนพืช (50 ชม.) 

- สารสกดัชีวภาพกาํจดัแมลงศตัรูพืช (30  ชม) 

                        ม.3.2 

ผงัมโนทศัน์ 

แผนการเรียนรู้รายบุคคลลาํไย 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน  26 หน่วยกติ 

 -ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการแปรรูปลาํไย 

(5  ชม.) 

- การแปรรูปลาํไย  (115  ชม.) 

-การบรรจุภณัฑ ์  (80  ชม.) 

                                   ม.3.2, ม.3.3,  ม.3.4    

6.การพฒันาแผนและโครงการอาชีพจํานวน 

3 หน่วยกติ   อช32001   

-วเิคราะห์แผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายไดม้ีเงินออม  

และมีทุนในการขยายอาชีพ(5 ชม.) 

-การทบทวนองคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได ้

มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ (15 ชม.) 

-การระบุทกัษะในความรู้ที่จาํเป็นตอ้งฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได ้

 มีเงินออมและมีทุนการการขยายอาชีพ(10 ชม.) 

-การพฒันาระบบการผลิต (20 ชม.)    

-การวเิคราะห์การตลาด(30 ชม.) 

 -การพฒันาระบบบญัชี(20 ชม.)    

-การพฒันาแผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได ้มีเงินออม และ

มีทุนในการขยายอาชีพ(20ชม.) ชม.)            ม.3.4 

5.การขายและการตลาดของลาํไย 

 3 หน่วยกติ 


