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คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 พัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับผูชํานาญการท่ีมีความรู ความชํานาญ
ในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ีเหมาะสม สามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังใน
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาต ิ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน  สงเสริมการประสานความรวมมือในการจัด
การศกึษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชาติ 
ทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2546  สําเร็จลงไดดวยความ
รวมมืออยางดียิ่งจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละเวลา
มาชวยงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ  กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวม
ในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กระทรวงศกึษาธิการ 
                  2546 



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

3

สารบัญ 
หนา 

� คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  
� วิสัยทัศนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 1 
� หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  
  ➂ หลักการ 2 
  ➂ จุดหมาย 3 
� หลักเกณฑการใชหลักสูตร 4 
� รหัสวิชาหลักสูตร 8 
� สรุปโครงสรางหลักสูตร 10 
� โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  ➂ สาขาวิชาเกษตรศาสตร  11 
  ➂ สาขาวิชาพชืศาสตร 19 
  ➂ สาขาวิชาสัตวศาสตร 28 
  ➂ สาขาวิชาสัตวรักษ 37 
  ➂ สาขาวิชาชางกลเกษตร 45 
  ➂ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ 53 
  ➂ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 62 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร 71 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 79 
  ➂ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 87 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 95 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 103 
  ➂ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 111 
� คําอธิบายรายวิชา รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 122 
� คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 127 
� คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาชีพ 136 
  ➂ สาขาวิชาเกษตรศาสตร  137 
  ➂ สาขาวิชาพชืศาสตร 140 
  ➂ สาขาวิชาสัตวศาสตร 162 
  ➂ สาขาวิชาสัตวรักษ 185 
 



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

4

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

  ➂ สาขาวิชาชางกลเกษตร 193 
  ➂ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ 214 
  ➂ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 237 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร 251 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 263 
  ➂ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 274 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 283 
  ➂ สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 299 
  ➂ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 320 
� ภาคผนวก 348
  ➂ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ท่ี  271/2546 320 
  ➂ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ท่ี  909/2546 355



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

1

วิสัยทัศน 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

พุทธศักราช 2546 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546     เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเปน 
สหวิทยาการ  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพในระดับผูชํานาญการเฉพาะ
สาขาวิชาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง เขาใจชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม   เนนการฝกประสบการณ
และฝกอาชีพในสถานประกอบการ สามารถทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ัง
ศึกษาตอในระดับปริญญาสายเทคโนโลยี 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับตลาด-
แรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  สามารถเปนหัวหนางานหรือ
เปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ  ปฏิบัติไดจริงและ 
เขาใจชีวิต 

3. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ     สามารถ
ถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรูและประสบการณ
ได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชพี 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยุกตใชในงานอาชีพ  สอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชพี รักงาน รักองคกร  สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การตัดสินใจและ
การแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูในการสรางงานให
สอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 

6. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มีวินัย   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 

7. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาต ิ  อุทิศตนเพ่ือสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนักในปญหาและความสําคัญของส่ิงแวดลอม 

8. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลังสําคัญ
ในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 
 

1. การเรยีนการสอน 
 

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

  2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรยีนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามท่ีเห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน  
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
  2.3 เวลาเรียนตามปกติ     สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวชิา/สาขาวิชาที่
กําหนด  ประมาณ  3  ป 
 
3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน  100  หนวยกิต  การ
คิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี   1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง  มีคา 1 
หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน     กําหนด 
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 
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  3.3 รายวิชาท่ีนําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 
40  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวดวิชา
ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนในประเภทวิชาน้ัน ๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน    เปนกลุมวิชาชีพท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน 
    งานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
  4.4 ฝกงาน  
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสตูร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวชิา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ท้ังน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา 
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 
 

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

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ    อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. การเขาเรยีน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  7.1 พ้ืนความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน-วิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในแตละสาขาวิชา 
  7.2 คุณสมบัต ิ 
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 

9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง 
การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุ
บํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทํางาน  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
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10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี    ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามท่ีกําหนด 
  10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสตูร 
 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงและยกเลิก
ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช 2546 
  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพ่ิมเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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รหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ีรายวิชา  01 – 99

11   กลุมวิชาภาษา (ภาษาไทย) 
12   กลุมวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ) 
13   กลุมวิชาสังคมศาสตร 
14   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร (วิทย) 
15   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร (คณิต) 
16   กลุมวิชามนุษยศาสตร 
        ลําดบัที่วิชา 01-19  วิชาสามัญทัว่ไป 
        ลําดบัที่วิชา 20-99  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ 

00   วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
01   วิชาชีพพื้นฐาน (รวมประเภทวิชา) 
0X   วิชาชีพพื้นฐาน (รวมสาขาวิชา) 

หลักสูตร 
3    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

กลุมวิชา

ประเภทวิชา 
  1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 
  2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

3 X Y Y 

1 2 3 4 - 5 6 7 8  ชื่อวิชา  หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10 วิชาชีพพื้นฐาน 
20 วิชาชีพสาขาวิชา 
21-39 วิชาชีพสาขางาน 
40-59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน) 
60 โครงการ 

3 X 0 0 วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา)

01 กลุมบริหารงานคุณภาพ 
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
0X … 
20   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ)

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 

01  สาขาวิชา …… 
02  สาขาวิชา …… 
0Y  สาขาวิชา …… 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 
 

รหัส สาขาวิชา รหัส สาขางาน หนวยกิต 
01 เกษตรศาสตร 21 เกษตรศาสตร 86 

21 พืชไร 86 02 พืชศาสตร 
22 พืชสวน 86 
21 การจดัการผลิตสัตว 86 03 สัตวศาสตร 
22 อาหารสัตว 86 

04 สัตวรักษ 21 สัตวรักษ 86 
05 ชางกลเกษตร 21 ชางกลเกษตร 86 

21 ธุรกิจเกษตร 86 06 ธุรกิจเกษตรและสหกรณ 
22 สหกรณ 86 
21 ผลิตภัณฑพืช 86 07 อุตสาหกรรมเกษตร 
22 ผลิตภัณฑสัตว 86 

08 เทคโนโลยีสมุนไพร 21 เทคโนโลยีสมุนไพร 86 
09 เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 21 เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 85 
10 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 21 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 85 
11 เทคโนโลยีภูมิทศัน 21 เทคโนโลยีภูมิทศัน 85 
12 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 21 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 86 

21 เทคโนโลยีขาว 86 
22 เทคโนโลยีออย 86 
23 เทคโนโลยีมันสําปะหลัง 86 
24 เทคโนโลยียางพารา 86 

13 เกษตรอุตสาหกรรม 

25 เทคโนโลยีปาลมนํ้ามัน 86 
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สรุปโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 
 

สาขาวิชา 
 
 
 

  หมวดวิชา 

เกษ
ตร
ศาส
ตร
 

พืช
ศาส
ตร
 

สัต
วศ
าสต
ร 

สัต
วรัก
ษ 

ชาง
กล
เกษ
ตร

 
ธุร
กิจ
เกษ
ตร
แล
ะส
หก
รณ
 

อุต
สาห
กร
รม
เกษ
ตร

 
เทค
โนโ
ลยี
สมุ
นไ
พร

 
เทค
โนโ
ลยี
การ
ปลู
กห
มอ
นเลี้
ยงไ
หม

 
การ
จัด
การ
หลั
งกา
รเก็
บเกี่
ยว

 
เทค
โนโ
ลยี
ภูมิ
ทัศ
น 

เทค
โนโ
ลยี
สิ่ง
แว
ดล
อม

 
เกษ
ตร
อตุ
สาห
กร
รม

 

1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
 1.1 วิชาสามัญท่ัวไป 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 1.2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58 58 59 59 
 2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 25 25 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 2.4 โครงการ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. ฝกงาน       ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน      

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง      

รวมไมนอยกวา 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 86 86 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
จุดประสงค 

 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเกษตร การบริหารจัดการ และการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ  
4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางการเกษตร 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางการเกษตร 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางการเกษตรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ    ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางการเกษตร ตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางการเกษตร  โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม-
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา   86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

  1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
        2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา   (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
        2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวชิาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0002 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

         2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3 กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

  ใหเรียนรายวิชา  3501-2001  และ  3506-2001  จํานวน  4  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีก 
21 หนวยกิต  รวมจํานวน  25  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0102 หลักพันธุศาสตร 3 (4) 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
3500-0105 พฤกษศาสตร 3 (4) 
3502-2001 สรีรวิทยาของพืช 3 (4) 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3502-2004 สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 3 (4) 
3503-2001 โภชนศาสตรสัตว 3 (4) 
3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3 (4) 
3503-2004 อาหารและการใหอาหารสัตว 3 (4) 
3505-2111 เกษตรชลประทาน 3 (4) 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3512-2006 หลักการจัดการส่ิงแวดลอม 3 (4) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  สาขางานเกษตรศาสตร 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง       หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต  และ/หรือรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-4001 ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 1 *   (*) 
3501-4002 ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 2 *   (*) 
3501-4003 ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 3 *   (*) 
3501-4004 ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 4 *   (*) 
3501-40… ปฏิบัติการเกษตรศาสตร …               *   (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-6001 โครงการ 4 (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาพชืศาสตร 

 
จุดประสงค 

 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพืชศาสตร การบริหารจัดการ และ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานพืชศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานพืชศาสตร    ตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานพืชศาสตร ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานพืชศาสตร 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานพืชศาสตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

สาขางานพืชไร 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานพืชไร 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานพืชไรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ   ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานพืชไรตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดานพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานพืชไร โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานพืชสวน 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานพืชสวน 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบรกิารทางดานพืชสวนเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ   ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานพืชสวนตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดานพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานพืชสวน โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร   จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริม-
หลักสูตร   รวมไมนอยกวา  86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500–0001      หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500–0004  การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)   
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
 



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

24

2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3 กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3500-0102 หลักพันธุศาสตร 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0105 พฤกษศาสตร 3 (4) 
3502-2001 สรีรวิทยาของพืช 3 (4) 
3502-2002 การปรับปรุงพันธุพืช 3 (4) 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
3502-2004 สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 3 (4) 
3505-2112 เกษตรชลประทาน 3 (4) 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง     หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาพชืศาสตร   รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต   
 

  2.3.1  สาขางานพืชไร 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3502-2101 ธัญพืช 3 (4) 
3502-2102 พืชไรเฉพาะ 1 3 (4) 
3502-2103 พืชไรเฉพาะ 2 3 (4) 
3502-2104 ศัตรูพืชไรและการปองกันกําจัด  3 (4) 
3502-2105 ระบบการปลูกพืช 3 (4) 
3502-2106 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 (4) 
3502-2107 การจัดการดินและนํ้า 3 (4) 
3502-2108 การประกวดและตัดสินพืชไร 3 (4) 
3502-2109 ถึง 3502-2199 รายวิชาเกี่ยวกับพืชไรรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3505-2113 เคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการเกษตร 3 (4) 
3506-2007 การตลาดเกษตร 3 (4) 
3510-2004 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร 3 (4) 
3502-4001 ปฏิบัติการพืชศาสตร 1 *  (*) 
3502-4002 ปฏิบัติการพืชศาสตร 2 * (*) 
3502-4003 ปฏิบัติการพืชศาสตร 3 * (*) 
3502-4004 ปฏิบัติการพืชศาสตร 4 * (*) 
3502-40… ปฏิบัติการพืชศาสตร …               * (*) 
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  2.3.2 สาขางานพืชสวน 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3502-2201 การขยายพันธุพืช 3 (4) 
3502-2202 การจัดการสถานเพาะชาํ 3 (4)  
3502-2203 ไมตัดดอกเพ่ือการคา 3 (4) 
3502-2204 กลวยไม 3 (4) 
3502-2205 ไมกระถางเพ่ือการคา 3 (4) 
3502-2206 ไมประดับเพ่ือการคา 3 (4) 
3502-2207 การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 3 (4) 
3502-2208 พืชผักเพื่อการคา 3 (4) 
3502-2209 การจัดการสวนผลไม 3 (4) 
3502-2210 ไมผลเศรษฐกิจ 3 (4) 
3502-2211 เห็ดเพ่ือการคา 3 (4) 
3502-2212 ศัตรูพืชสวนและการปองกันกําจัด  3 (4) 
3502-2213 การปลูกพืชโดยไมใชดินเพื่อการคา 3 (4) 
3502-2214 การประกวดและตัดสินพืชสวน 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3502-2216 ถึง 3502-2299 รายวิชาเกี่ยวกับพืชสวนรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2107 การจัดการดินและนํ้า 3 (4) 
3506-2007 การตลาดเกษตร 3 (4) 
3510-2003 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 3 (4) 
3502-4001 ปฏิบัติการพืชศาสตร 1 * (*) 
3502-4002 ปฏิบัติการพืชศาสตร 2 * (*) 
3502-4003 ปฏิบัติการพืชศาสตร 3 * (*) 
3502-4004 ปฏิบัติการพืชศาสตร 4 * (*) 
3502-40… ปฏิบัติการพืชศาสตร …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3502-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 
จุดประสงค 

 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสัตวศาสตร การบริหารจัดการ และ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ  
4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานสัตวศาสตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิตและ
บริการทางดานสัตวศาสตร 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวศาสตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

สาขางานการจัดการผลิตสัตว 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการทางดานการจัดการผลิตสัตว 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการผลิตสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ  บริหารจัดการ  ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและเล้ียงดูสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการในการจัดการผลิตสัตวตามมาตรฐานฟารม โดยตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานอาหารสัตว 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานอาหารสัตว 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการ เลือกและตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการ
และกระบวนการ 

8. ดําเนินการ  บริหารจัดการผลิตอาหารสัตว ปรับปรุงคุณภาพ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิต
อาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการในการผลิตอาหารสัตวตามมาตรฐาน โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริม-
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา  86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
   1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0002 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน               2 (4) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

         2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
3503-2001 โภชนศาสตรสัตว 3 (4) 
3503-2002 การปรับปรุงพันธุสัตว 3 (4) 
3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3 (4) 
3503-2004 อาหารและการใหอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2005 การจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง 3 (4) 
3506-2107 บัญชีฟารม 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง     หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร  รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต   
 

  2.3.1  สาขางานการจัดการผลิตสัตว 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3503-2101 การผลิตไกเน้ือ 3 (4) 
3503-2102 การผลิตไกไข 3 (4) 
3503-2103 การผลิตไกพ้ืนเมือง 3 (4) 
3503-2104 การผลิตเปดและหาน 3 (4) 
3503-2105 การผลิตนกกระทา 3 (4) 
3503-2106 การผลิตนกกระจอกเทศ 3 (4) 
3503-2107 การผลิตสุกร 3 (4) 
3503-2108 การผลิตโคนม 3 (4) 
3503-2109 การผลิตโคเน้ือและกระบือ 3 (4) 
3503-2110 การผลิตโคขุน 3 (4) 
3503-2111 การผลิตแพะและแกะ 3 (4) 
3503-2112 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3 (4) 
3503-2113 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3 (4) 
3503-2114 การผสมเทียม 3 (4) 
3503-2115 พฤติกรรมสัตวเล้ียง 3 (4) 
3503-2116 เน้ือและการแปรรูปเน้ือสัตว 3 (4) 
3503-2117 ถึง 3503-2199 รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการผลิตสัตวรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
  ตามความตองการของทองถ่ิน 
3503-2207 สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว 3 (4) 
3504-2003 เวชภัณฑพ้ืนฐานในฟารมปศุสัตว 3 (4) 
3504-2103 การสงเสริมปศุสัตว 3 (4) 
3504-2104 กฎหมายเก่ียวกับปศุสัตว 3 (4) 
3504-2105 การประกวดและตัดสินสัตว 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3505-2117 อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม 3 (4) 
3507-2204 ผลิตภัณฑน้ํานม 3 (5) 
3503-4001 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 1 * (*) 
3503-4002 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 2 * (*) 
3503-4003 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 3 * (*) 
3503-4004 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 4 * (*) 
3503-40… ปฏิบัติการสัตวศาสตร … * (*) 
 

  2.3.2  สาขางานอาหารสัตว 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3503-2201 การผลิตอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2202 การจัดการอาหารหยาบ 3 (4) 
3503-2203 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2204 การวิเคราะหอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2205 สารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2206 ทุงหญาและการจัดการทุงหญา 3 (4) 
3503-2207 สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว 3 (4) 
3503-2208 เคร่ืองจักรกลโรงงานอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2209 ถึง 3503-2299  รายวิชาเกี่ยวกับอาหารสัตวรายวิชาอื่น ๆ  * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
3504-2103 การสงเสริมปศุสัตว 3 (4) 
3503-4001 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 1 * (*) 
3503-4002 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 2 * (*) 
3503-4003 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 3 * (*) 
3503-4004 ปฏิบัติการสัตวศาสตร 4 * (*) 
3503-40… ปฏิบัติการสัตวศาสตร … * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3503-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาสัตวรักษ 

 
จุดประสงค 

 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานสัตวรักษ  การบริหารจัดการ และการ
ใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวรักษใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานบริการทางดานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ  
4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานสัตวรักษใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานบริการ
ทางดานสัตวรักษ 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานสัตวรกัษ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานสัตวรักษ 
7. วางแผน/เตรียมการบริการทางดานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ  บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ 
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการจัดการเล้ียงดู  ตรวจสุขภาพ และใชเวชภัณฑพ้ืนฐานเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพปศุสัตว โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาสัตวรักษ 

 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวรักษ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวมกิจกรรมเสริม- 
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา  86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
        2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0002 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน               2 (4) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3503-2001 โภชนศาสตรสัตว 3 (4) 
3503-2002 การปรับปรุงพันธุสัตว 3 (4) 
3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3 (4) 
3503-2114 การผสมเทียม 3 (4) 
3504-2001 อายุรศาสตรเบื้องตน 3 (4) 
3504-2002 คลีนิค 3 (4) 
3504-2003 เวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตว 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี   จํานวน  3  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3503-2101 การผลิตไกเน้ือ 3 (4) 
3503-2102 การผลิตไกไข 3 (4) 
3503-2107 การผลิตสุกร 3 (4) 
3503-2108 การผลิตโคนม 3 (4) 
3503-2109 การผลิตโคเน้ือและกระบือ 3 (4) 
 

 และเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานสัตวรักษอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต   รวมไมนอยกวา 15 
หนวยกิต 
 

  สาขางานสัตวรักษ 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3504-2101 ศัลยศาสตรเบ้ืองตน 3 (4) 
3504-2102 ปาราสิตวิทยา 3 (4) 
3504-2103 การสงเสริมปศุสัตว 3 (4) 
3504-2104 กฎหมายเก่ียวกับปศุสัตว 3 (3) 
3504-2105 การประกวดและตัดสินสัตว 3 (4) 
3504-2106 ถึง 3504-2199 รายวิชาเกี่ยวกับสัตวรักษรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
3503-2004 อาหารและการใหอาหารสัตว 3 (4) 
3503-2005 การจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง 3 (4) 
3503-2115 พฤติกรรมสัตวเล้ียง 3 (4) 
3503-2116 เน้ือและการแปรรูปเน้ือสัตว 3 (4) 
3503-2206 ทุงหญาและการจัดการทุงหญา 3 (4) 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
3506-2108 บัญชีฟารม 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3504-4001 ปฏิบัติการสัตวรักษ 1 * (*) 
3504-4002 ปฏิบัติการสัตวรักษ 2 * (*) 
3504-4003 ปฏิบัติการสัตวรักษ 3 * (*) 
3504-4004 ปฏิบัติการสัตวรักษ 4 * (*) 
3504-40… ปฏิบัติการสัตวรักษ … * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4 หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3504-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาชางกลเกษตร 

 
จุดประสงค 

 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานชางกลเกษตร การบริหารจัดการ และ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานชางกลเกษตร การบริหารจัดการ และ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานชางกลเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานชางกลเกษตร ตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานชางกลเกษตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานชางกลเกษตร 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานชางกลเกษตร    โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและ/หรือบริการทางดานชางกลเกษตร 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและ/หรือบริการทางดานชางกลเกษตรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ    ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานชางกลเกษตร
เชิงธุรกิจ ตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิต การตลาด/ธุรกิจบรกิารในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและ/หรือบริการทางดานชางกลเกษตร  โดยตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาชางกลเกษตร 
 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช 2546   ประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาชางกลเกษตร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริม-
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา  86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
  

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001      หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500-0004  การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

49

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
3000-1425 วิทยาศาสตร 7 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1521 คณิตศาสตร 2 3 (3) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3505-1001 การเขียนแบบ 3 (4) 
3505-1002 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3505-2001 ชางกลโรงงานฟารม 3 (5) 
3505-2002 เคร่ืองยนตดีเซล 3 (4) 
3505-2003 ฟารมแทรกเตอร 1 3 (5) 
3505-2004 ฟารมแทรกเตอร 2 3 (5) 
3505-2005 เคร่ืองจักรกลกอนการเก็บเก่ียว 3 (5) 
3505-2006 เคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 3 (5) 
3505-2007 การสํารวจรังวัด 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานชางกลเกษตร  รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต     
 

  สาขางานชางกลเกษตร 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3505-2101 เทอรโมไดนามิกส 3 (3) 
3505-2102 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3505-2103 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3 (4) 
3505-2104 การวัดและเคร่ืองมือวัด 3 (4) 
3505-2105 การผลิตอุปกรณการเกษตร 3 (5) 
3505-2106 ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรกลเกษตร 3 (3) 
3505-2107 ไฟฟาในฟารม 3 (4) 
3505-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (4) 
3505-2109 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3 (4) 
3505-2110 เคร่ืองยนตแกซโซลีน 3 (4) 
3505-2111 ปฐพีวิทยา 3 (4) 
3505-2112 เกษตรชลประทาน 3 (4) 
3505-2113 ระบบการใหนํ้าแบบฉีดฝอยและนํ้าหยด 3 (4) 
3505-2114 เคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการเกษตร 3 (4) 
3505-2115 เครื่องสีขาว 3 (4) 
3505-2116 เคร่ืองมือสนามหญา 3 (4) 
3505-2117 อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม 3 (4) 
3505-2118 การจัดการโรงงานฟารม 3 (3) 
3505-2119 การวางแผนส่ิงกอสรางในฟารม 3 (4) 
3505-2120 ถึง 3505-2199 รายวิชาเก่ียวกับชางกลเกษตรรายวิชาอ่ืน ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3505-4001 ปฏิบัติการชางกลเกษตร 1 *   (*) 
3505-4002 ปฏิบัติการชางกลเกษตร 2 *   (*) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3505-4003 ปฏิบัติการชางกลเกษตร 3 *   (*) 
3505-4004 ปฏิบัติการชางกลเกษตร 4 *   (*) 
3505-40… ปฏิบัติการชางกลเกษตร …               *   (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3505-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาธรุกิจเกษตรและสหกรณ 
 

จุดประสงค 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานธุรกิจเกษตรและสหกรณ   การ
บริหารจัดการ     และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานบริการทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ ตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ และ
การอยูรวมกับผูอ่ืน 

4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานธุรกิจ-
เกษตรและสหกรณ 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

สาขางานธุรกิจเกษตร 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานธุรกิจเกษตร 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการบริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการดําเนินงานธุรกิจเกษตร  โดยตระหนักถึงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ  สังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานสหกรณ 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานสหกรณ 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการดําเนินงานสหกรณ โดยตระหนักถึงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ 
 
 

 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ   จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา   86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
        2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0002 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

         2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
3506-1003 สถิติและการวิจัยเบ้ืองตน 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
3506-2002 การจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร 3 (5) 
3506-2003 กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3506-2004 หลักการสหกรณ 3 (3) 
3506-2005 ธนกิจเกษตร 3 (4) 
3506-2006 การบัญชีธุรกิจ 3 (4) 
3506-2007 การตลาดเกษตร 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-2008 การจัดการฟารม 3 (4) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง     หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม   สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ   รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

  2.3.1  สาขางานธุรกิจเกษตร 
 

 ใหเรียนรายวิชา 3506-2101  ถึง 3506-2103  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ  จนครบหนวยกิต
ท่ีกําหนด 

 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-2101 ราคาผลิตผลเกษตร 3 (4) 
3506-2102 สินเชือ่การเกษตร 3 (3) 
3506-2103 นโยบายการเกษตรของประเทศไทย 3 (3) 
3506-2104 การเงินการธนาคาร 3 (4) 
3506-2105 การบริหารงานบุคคล 3 (4) 
3506-2106 การขายและการสงเสริมการขาย 3 (4) 
3506-2107 หลักการลงทุน 3 (3) 
3506-2108 บัญชีฟารม 3 (4) 
3506-2109 การภาษีอากรและการประกันภัย 3 (3) 
3506-2110 กฎหมายเกษตร 3 (3) 
3506-2111 การจัดการสาํนักงาน 2 (4) 
3506-2112 มาตรฐานสินคาเกษตร 3 (3) 
3506-2113 การคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3506-2114 ธุรกิจโรงสีและการคาขาว 3 (4) 
3506-2115 ถึง 3506-2199 รายวิชาเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
3506-4001 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 1 * (*) 
3506-4002 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 2 * (*) 
3506-4003 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 3 * (*) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-4004 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 4 * (*) 
3506-40… ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ … * (*) 
 

  2.3.2  สาขางานสหกรณ 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-2201 เศรษฐศาสตรสหกรณ 3 (3) 
3506-2202 การจัดต้ังและดําเนินงานสหกรณ 3 (4) 
3506-2203 การจัดการธุรกิจสหกรณ 3 (4) 
3506-2204 กฎหมายสหกรณ 3 (3) 
3506-2205 ขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ 3 (3) 
3506-2206 สถาบันการเกษตรและการจัดการ 3 (4) 
3506-2207 ระบบบัญชีสหกรณ 3 (4) 
3506-2208 ถึง 3506-2299 รายวิชาเกี่ยวกับสหกรณรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน  
3506-2104 การเงินการธนาคาร 3 (4) 
3506-2106 การขายและการสงเสริมการขาย 3 (4) 
3506-2111 การจัดการสาํนักงาน 2 (4) 
3506-2112 มาตรฐานสินคาเกษตร 3 (3) 
3506-2113 การคาระหวางประเทศ 3 (3) 
3506-2114 ธุรกิจโรงสีและการคาขาว 3 (4) 
3506-4001 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 1 * (*) 
3506-4002 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 2 * (*) 
3506-4003 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 3 * (*) 
3506-4004 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ 4 * (*) 
3506-40… ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ … * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา  40 ช่ัวโมง  
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

 
จุดประสงค 

 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร      การ
บริหารจัดการ       และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตรใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร   และการ
อยูรวมกับผูอ่ืน 

4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพดานอุตสาหกรรมเกษตร โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

สาขางานผลิตภัณฑพืช 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการในงานผลิตภัณฑพืช 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตผลิตภัณฑพืชเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ   บริหารจัดการ  ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตผลิตภัณฑพืชเชิงธุรกิจตามหลักการ
และกระบวนการ 

9. จัดการผลิตภัณฑพืชและการตลาดตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตผลิตภัณฑพืช    โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานผลิตภัณฑสัตว 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการในงานผลิตภัณฑสัตว 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตผลิตภัณฑสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ  บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการ
และกระบวนการ 

9. จัดการผลิตภัณฑสัตวและการตลาดตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัย และเทคนิควิธีการผลิตผลิตภัณฑสตัว    โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546      ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500-0004  การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
3500-0005 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน             2 (2) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห 3 (4) 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3507-2001 อินทรียเคมี 3 (4) 
3507-2002 ชีวเคมีเบ้ืองตน 3 (4) 
3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 3 (4) 
3507-2004 การบรรจุภัณฑ  3 (4) 
3507-2005 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
3507-2006 กฏหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
3512-2114 การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)  
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง       หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต  
 

  2.3.1 สาขางานผลิตภัณฑพืช 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3507-2101 ผลิตภัณฑผักและผลไม 3 (5) 
3507-2102 การแปรรูปธัญพืช 3 (5) 
3507-2103 การผลิตเคร่ืองด่ืม 3 (5) 
3507-2104 ผลิตภัณฑแปง 3 (5) 
3507-2105 ผลิตภัณฑชา กาแฟและโกโก 3 (5) 
3507-2106 ถึง 3507-2199 รายวิชาเกี่ยวกับผลิตภัณฑพืชรายวิชาอื่น ๆ  * (*) 
  ตามความตองการทองถ่ิน  
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3508-2003 ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 2 (3) 
3508-2106 นํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 2 (3) 
3507-4001 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 1 *   (*) 
3507-4002 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 2 *   (*) 
3507-4003 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 3 *   (*) 
3507-4004 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 4 *   (*) 
3507-40… ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร …               *   (*) 
 

  2.3.2 สาขางานผลิตภัณฑสัตว 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3507-2201 การฆาและการชําแหละสัตว 3  (5) 
3507-2202 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว 3 (5) 
3507-2203 ผลิตภัณฑสัตวปก 3 (5) 
3507-2204 ผลิตภัณฑน้ํานม 3 (5) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3507-2205 ผลิตภัณฑประมง 3 (5) 
3507-2206 ผลิตภัณฑไหม 3 (5) 
3507-2207 ถึง 3507-2299 รายวิชาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสัตวรายวิชาอื่น ๆ  * (*) 
  ตามความตองการทองถ่ิน  
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3503-2201 การผลิตอาหารสัตว 3 (4) 
3507-4001 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 1 * (*) 
3507-4002 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 2 * (*) 
3507-4003 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 3 * (*) 
3507-4004 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 4 * (*) 
3507-40… ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3507-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

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

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร 

 
จุดประสงค 

 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร การ
บริหารจัดการ      และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร  ตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรเชิงธุรกิจ ตามหลักการและกระบวน-
การ 

8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ และการตลาด/ธุรกิจบริการในงานเทคโนโลยีสมุนไพรตามหลักการและ
กระบวนการ 

10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพร โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีมุนไพร 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546      ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001      หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0004  การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
3500-0005 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3500-0105 พฤกษศาสตร 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3508-2001 การผลิตพืชสมุนไพร 3 (4) 
3508-2002 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม 2 (2) 
3508-2003 ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 2 (3) 
3508-2004 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสมุนไพร 2 (2) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-2106 การขายและการสงเสริมการขาย 3 (4) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร   รวมไมนอยกวา  15 หนวยกิต  
 

  สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3508-2101 การปองกันกําจัดศัตรูพืช 2 (3) 
3508-2102 สมุนไพรพื้นบาน 2 (3) 
3508-2103 ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพร 3 (4) 
3508-2104 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพร 3 (4) 
3508-2105 ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตร 3 (4) 
3508-2106 นํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 2 (3) 
3508-2107 การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 3 (4) 
3508-2108 เกษตรทฤษฎีใหม 2 (2) 
3508-2109 การอนุรักษพืชพรรณ 2 (2) 
3508-2110 ถึง 3508-2199 รายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีสมุนไพรรายวิชาอ่ืน ๆ * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
3512-2107 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย 3 (4) 
3508-4001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 1               * (*) 
3508-4002 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 2               * (*) 
3508-4003 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 3               * (*) 
3508-4004 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร 4               * (*) 
3508-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพร …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3508-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
 

จุดประสงค 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม  การบริหารจัดการ  และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการ
ปลูกหมอนเล้ียงไหมใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม
ตามหลักการและกระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพทางดาน
เทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานการปลูกหมอนเล้ียงไหม โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการปลูกหมอนเล้ียงไหมและแปรรูปเชิงธุรกิจ ตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ  บริหารจัดการ  ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีการ
ปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ และการตลาดในงานปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการปลูกหมอนเล้ียงไหม โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546      ประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม   จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ    
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001      หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500-0004  การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
3509-1001 กีฏวิทยาเบ้ืองตน 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3509-2001 การปลูกหมอนและการจัดการสวนหมอน 3 (5) 
3509-2002 การปลูกหมอนและการเล้ียงไหมเบ้ืองตน 3 (5) 
3509-2003 เทคนิคการเลี้ยงไหม 4 (6) 
3509-2004 การปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม 3 (4) 
3509-2005 การผลิตและการจัดการไขไหม 3 (5) 
3509-2006 การสาวไหม 4 (6) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
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 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต    
 

  สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3509-2101 การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม 3 (4) 
3509-2102 มาตรฐานรังไหมและเสนไหม 3 (4) 
3509-2103 เทคโนโลยีเสนใย 3 (5) 
3509-2104 เทคโนโลยีส่ิงทอ 3 (4) 
3509-2105 ระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม 3 (4) 
3509-2106 เคร่ืองจักรกลในการปลูกหมอนเล้ียงไหม 3 (4) 
3509-2107 ถึง 3509-2199 รายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีหมอนไหมรายวิชาอ่ืน ๆ * (*) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3506-2007 การตลาดเกษตร 3 (4) 
3506-2108 บัญชีฟารม 3 (4) 
3509-4001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม  1               * (*) 
3509-4002 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม  2               * (*) 
3509-4003 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม  3               * (*) 
3509-4004 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม  4               * (*) 
3509-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3509-6001 โครงการ 4 (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 

จุดประสงค 
 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
การบริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
ใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  ตาม
หลักการและกระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

88

มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานบริการ
ทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพเกษตรกรรมทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียวโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืช 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ    ประเมินผลและแกไขปญหาในงานจัดการผลผลิตพืชหลังการเก็บเก่ียว
เพ่ือจําหนายและ/หรือแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืช โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา   85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 



 

ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

91

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3502-2001 สรีรวิทยาของพืช 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3510-2001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช               3 (4) 
3510-2002 คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช 3 (4) 
3510-2003 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 3 (4) 
3510-2004 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร 3 (4) 
3510-2005 ศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 2 (3) 
3505-2006 เคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 3 (5) 
3506-2007 การตลาดเกษตร 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต  
 

  สาขางานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3510-2101 หองเย็นและการจัดการหองเย็น 3 (4) 
3510-2102 การบรรจุหีบหอและการขนสงผลิตผลพืช 3 (4) 
3510-2103 การจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืช 3 (4) 
3510-2104 ฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร 3 (4) 
3510-2105 การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 3 (4) 
3510-2106 ถึง 3510-2199 รายวิชาเก่ียวกับการจัดการหลังการเก็บเก่ียวรายวิชาอ่ืน ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3505-2105 การผลิตอุปกรณการเกษตร 3 (5) 
3505-2107 ไฟฟาในฟารม 3 (4) 
3506-2110 กฎหมายเกษตร 3 (3) 
3512-2002 มลพิษส่ิงแวดลอม 3 (3) 
3510-4001 ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 1 * (*) 
3510-4002 ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 2 * (*) 
3510-4003 ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 * (*) 
3510-4004 ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 4 * (*) 
3510-40… ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3510-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

 
จุดประสงค 

 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนใหเกิดประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน การ
บริหารจัดการ        และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานบริการทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนตามหลักการและกระบวน-
การ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานบริการ
ทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการบริการทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน 
7. วางแผน/เตรียมการบริการทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศนเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ   ประเมินผลและแกไขปญหาในงานจัดและดูแลภูมิทัศนเชิงธุรกิจ       ตาม
หลักการและกระบวนการ 

9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการจัดและดูแลภูมิทัศน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา 
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 64 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
3505-2113 ระบบการใหนํ้าแบบฉีดฝอยและนํ้าหยด 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3511-2001 หลักการจัดสวนเบ้ืองตน 3 (5) 
3511-2002 ภูมิสถาปตยเบ้ืองตน 3 (3) 
3511-2003 วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน 3 (3) 
3511-2004 การเขียนลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมิทัศน 3 (5) 
3511-2005 การสํารวจภูมิทัศน 3 (5) 
3511-2006 การออกแบบภูมิทัศน 1 3 (4) 
3511-2007 การจัดและตกแตงภูมิทัศน 3 (5) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3511-2008 ธุรกิจการจัดสวน 2 (2) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน   รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

   สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3511-2101 การจัดการสนามหญา 3 (4) 
3511-2102 การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  3 (4) 
3511-2103 การออกแบบภูมิทัศน 2 3 (4) 
3511-2104 การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1  3 (4) 
3511-2105 การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 2  3 (4) 
3511-2106 การวางผังพืชพรรณในอาคาร 3 (5) 
3511-2107 การดูแลรักษาสวนประดับ 3   (5) 
3511-2108 การจัดสวนสาธารณะ 3 (5) 
3511-2109 การจัดพ้ืนท่ีนันทนาการ 3 (5) 
3511-2110 การจัดสวนนํ้า 3 (5) 
3511-2111 การจัดสวนหิน 3 (5) 
3511-2112 การจัดสวนญ่ีปุน 3 (5) 
3511-2113 การดแูลสนามกอลฟ 2 (2) 
3511-2114 ถึง 3511-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิทัศนรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
  ตามความตองการของทองถ่ิน      
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3511-4001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 1 * (*) 
3511-4002 ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 2 * (*) 
3511-4003 ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 3 * (*) 
3511-4004 ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน 4 * (*) 
3511-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3511-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 

จุดประสงค 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม การ
บริหารจัดการ   และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ  
4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานบริการ
ทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
7. เก็บตัวอยางและวิเคราะหขอมูลดานส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตามหลักการและกระบวนการ 
8. วางแผน/เตรียมการจัดการดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ 
9. ดําเนินการ ประเมินผล พัฒนาและแกไขปญหาการจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในทองถ่ินตามหลักการ
และกระบวนการ 

10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางการเกษตร  โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอม 
 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546     ประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม     จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา   86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0002  หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
3500-0003  ชางเกษตรเบ้ืองตน                2 (4) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห 3 (4) 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
3506-1003 สถิติและการวิจัยเบ้ืองตน 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3512-2001 นิเวศวิทยาพ้ืนฐาน 3 (4) 
3512-2002 มลพิษส่ิงแวดลอม 3 (3) 
3512-2003 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3 (4) 
3512-2004 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 3 (4) 
3512-2005 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 3 (4) 
3512-2006 หลักการจัดการส่ิงแวดลอม 3 (4) 
3512-2007 การจัดการโรงงาน 3 (4) 
3512-2008 อาชีวอนามัย 3 (3) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา 15  หนวยกิต) 
 

  ใหเรียนรายวิชา 3506-2001 จํานวน  3  หนวยกิต     และเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอมอีกไมนอยกวา  12  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

  สาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
3512-2101 ระบบทอในโรงงาน 3 (4) 
3512-2102 พลังงานกับส่ิงแวดลอม 3 (3) 
3512-2103 กฎหมายส่ิงแวดลอม 2 (2) 
3512-2104 เคมีส่ิงแวดลอม 3 (3) 
3512-2105 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3 (4) 
3512-2106 เทคโนโลยีสะอาด 2 (3) 
3512-2107 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย 3   (4) 
3512-2108 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย 3 (4) 
3512-2109 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3 (4) 
3512-2110 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 3 (4) 
3512-2111  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับชนบท 2 (2) 
3512-2112 สารเคมีทางการเกษตรกับส่ิงแวดลอม 3 (4) 
3512-2113 มาตรฐานการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 2 (2) 
3512-2114 การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
3512-2115 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3   (4) 
3512-2116 หลักการจัดการลุมนํ้า 3 (4) 
3512-2117 สมุนไพรเพ่ือส่ิงแวดลอม 2 (2) 
3512-2118 การอนุรักษดินและนํ้า  3 (4) 
3512-2119 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3 (3) 
3512-2120 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2 (3) 
3512-2121 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 2 (2) 
3512-2122 ถึง 3512-2199 รายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมรายวิชาอ่ืน ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3505-2007 การสํารวจรังวัด 3 (4) 
3512-4001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 1 * (*) 
3512-4002 ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 2 * (*) 
3512-4003 ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 3 * (*) 
3512-4004 ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 4 * (*) 
3512-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4 หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3512-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรอตุสาหกรรม 

 
จุดประสงค 

 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเกษตรอุตสาหกรรม การ
บริหารจัดการ       และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชพีทางดานเกษตรอุตสาหกรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเกษตรอุตสาหกรรมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานเกษตรอุตสาหกรรม 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม  โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

สาขางานเทคโนโลยีขาว 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีขาว 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปขาวเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการบริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปขาวเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม
ตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมขาวตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปขาวตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานเทคโนโลยีออย 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีออย 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปออยเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปออยเชิงธุรกิจอุตสาห-
กรรมตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมออยตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปออยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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สาขางานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเชิงธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยกุตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานเทคโนโลยยีางพารา 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยียางพารา 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปยางพาราเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปยางพาราเชิงธุรกิจ        
อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปยางพาราตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานเทคโนโลยปีาลมน้ํามัน 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีปาลมนํ้ามัน 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปปาลมนํ้ามันเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปปาลมนํ้ามันเชิงธุรกิจ        
อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปปาลมนํ้ามันตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 
 
 
           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรอุตสาหกรรม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา   86  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0001      หลักพืชกรรม 2 (3) 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
3500-0004  การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2.  หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  59  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร 3 (4) 
3500-0102 หลักพันธุศาสตร 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3502-2001 สรีรวิทยาของพืช 3 (4) 
3502–2002 การปรับปรุงพันธุพืช 3 (4) 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
3505-2112 เกษตรชลประทาน 3 (4) 
3507-2003 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 3 (4) 
3507-2006 กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3) 
3512-2110 การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง     หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

  2.3.1 สาขางานเทคโนโลยีขาว 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-2101 การผลิตขาว 3 (4) 
3513-2102 การพัฒนาการขาว 3 (4) 
3513-2103 ระบบนิเวศในนาขาว 3 (4) 
3513-2104 เครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาว 3 (4) 
3513-2105 เคร่ืองจักรกลในโรงสี 3 (4) 
3513-2106 การตลาดขาวและองคการคาขาวระหวางประเทศ 3 (4) 
3513-2107 การแปรรูปขาว 3 (4) 
3513-2108 การจัดการโรงสีและการคาขาว 3 (4) 
3513-2109 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 3 (4) 
3513-2110 ถึง 3513-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขาวรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3513-4001 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1 *   (*) 
3513-4002 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2 *   (*) 
3513-4003 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3 *   (*) 
3513-4004 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4 *   (*) 
3513-40… ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …               *   (*) 
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 2.3.2 สาขางานเทคโนโลยีออย 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-2201 การผลิตออยเบ้ืองตน 3 (4) 
3513-2202 การจัดการวัชพืชในไรออย 3 (4) 
3513-2203 เคร่ืองจักรกลในไรออย 3 (4) 
3513-2204 การจัดการออยตอ 3 (4) 
3513-2205 การเก็บเก่ียวและขนสงออย  3 (4) 
3513-2206 การผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าในเชิงธุรกิจ 3 (4) 
3513-2207 การผลิตนํ้าตาลทรายเบ้ืองตน  3 (4) 
3513-2208 ผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย  3 (4) 
3513-2209 พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย  3 (3)  
3513-2210 ถึง 3513-2299 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีออยรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3513-4001 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1 *   (*) 
3513-4002 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2 *   (*) 
3513-4003 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3 *   (*) 
3513-4004 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4 *   (*) 
3513-40… ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …               *   (*) 
 

 2.3.3 สาขางานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-2301 มันสําปะหลัง 3 (4) 
3513-2302 เคร่ืองจักรกลเกษตรท่ีใชในการปลูกมันสําปะหลัง 3 (4) 
3513-2303 ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 3 (4) 
3513-2304 ธุรกิจมันสําปะหลัง 3 (4) 
3513-2305 มันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด 3 (4) 
3513-2306 แปงมันสําปะหลัง 3 (4) 
3513-2307 การซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานเบ้ืองตน 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-2308 ถึง 3513-2399 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันสําปะหลังรายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3513-4001 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1 * (*) 
3513-4002 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2 * (*) 
3513-4003 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3 * (*) 
3513-4004 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4 * (*) 
3513-40… ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …               * (*) 
 

 2.3.4 สาขางานเทคโนโลยียางพารา 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-2401 การปลูกสรางสวนยางพารา 3 (4) 
3513-2402 การขยายพันธุยางพารา 3 (4) 
3513-2403 การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 3 (4) 
3513-2404 การกรีดยางพารา 3 (4) 
3513-2405 การแปรรูปนํ้ายางพาราเพื่อจําหนาย 3 (4) 
3513-2406 การแปรรูปและผลิตภัณฑไมยางพารา 3 (4) 
3513-2407 ถึง 3513-2499 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยียางพารารายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3513-4001 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1 * (*) 
3513-4002 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2 * (*) 
3513-4003 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3 * (*) 
3513-4004 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4 * (*) 
3513-40… ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …               * (*) 
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 2.3.5 สาขางานเทคโนโลยีปาลมนํ้ามัน 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-2501 ปาลมนํ้ามัน 3 (4) 
3513-2502 เคมีของนํ้ามันปาลม 3 (4) 
3513-2503 การสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 3 (4) 
3513-2504 การกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ 3 (4) 
3513-2505 ผลิตภัณฑปาลมนํ้ามัน 3 (4) 
3513-2506 ธุรกิจปาลมนํ้ามัน 3 (4) 
3513-2507 ถึง 3513-2599 รายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีปาลมนํ้ามันรายวิชาอ่ืน ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
3513-4001 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1 * (*) 
3513-4002 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2 * (*) 
3513-4003 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3 * (*) 
3513-4004 ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4 * (*) 
3513-40… ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3513-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 
 

 



 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 
 

3500-0001 หลักพืชกรรม 2 (3) 
 (Principles of Plant Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและการปลูกพืช 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเก่ียวกับการปลูกพืชตามข้ันตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหเจตคตทิี่ดีตองานพืชกรรม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 
มีวินัย  ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและการปลูกพืช 
2. ปฏิบตัิงานปลูกพืชขัน้พื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ 
3. เลือก/ใชวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถ่ินความสําคัญของพืชในดานตาง ๆ  
การจาํแนกพืช    การเปรียบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ    ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของพืช  วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือทางพืชกรรม  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปลูกและปฏบัิติดูแลรักษา 
 
 
3500-0002 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3) 
 (Principles of Animal Husbandry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวและการเล้ียงสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานเก่ียวกับการเล้ียงสัตวตามข้ันตอนกระบวนการ เลือกและใช         
โรงเรือน-อุปกรณในการเล้ียงสัตว โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหเจตคตทิี่ดีตองานเลี้ยงสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 
มีวินัย ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสัตวและการเล้ียงสัตว 
2. วางผังฟารมเล้ียงสัตวตามหลักการเล้ียงสัตวแตละชนิด 
3. เลือก/ใชโรงเรือน  อุปกรณ  และอาหารสําหรับสัตวแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเล้ียงสัตวเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคัญของการเล้ียงสัตว    สภาวะการเล้ียงสัตวของประเทศไทยและ    
ตางประเทศ    คุณลักษณะท่ีดีของผูเล้ียงสัตว    การเร่ิมตนเล้ียงสัตว    ชนิด ประเภทและพันธุสัตวมาตรฐาน  การ
เลือกท่ีต้ังฟารมเล้ียงสัตว  โรงเรือนและอุปกรณการเล้ียงสัตว  อาหารสัตว  วิธีการจัดการเล้ียงสัตวเบ้ืองตน 
 
 
3500-0003 ชางเกษตรเบ้ืองตน 2 (4) 
 (Basic Farm Workshop) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานชางเกษตรเพ่ือสนับสนุนงานผลิตทางการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟา งานเช่ือมแกส งานทอสงน้ํา งานคอนกรีต งานใชและบํารุงรกัษา
เคร่ืองยนตเล็กทางการเกษตร  งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต  รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย   และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

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

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การเช่ือมช้ินงานดวยไฟฟาและแกส  การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตร 
การวางผัง การหลอคอนกรีตเสรมิเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กทางการเกษตร การเดินสายไฟฟาและ
ตอวงจรไฟฟาอยางงาย 
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3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 (Basic Business Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมคีวามเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ  บันทึกบัญชีเบื้องตน วางแผนการตลาด  
การขาย และการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการจดัการธุรกิจในงานอาชีพของตน       และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยนั และอดทน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีเบื้องตน 
3. วางแผนการตลาดและแผนการขาย 
4. วางแผนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิการจดัการธุรกิจเบือ้งตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการจดัการ
ธุรกิจ   การเขียนเอกสารธุรกิจ   การจัดทําบัญชี   การตลาดและแผนการตลาด   การขายและแผนการขาย  หลักการ
ดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
 
 
3500-0005 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2) 
 (Introduction to Agro-Industry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหเขาใจข้ันตอนการดําเนนิงานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบและมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการดําเนนิงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคญั  ประโยชน  ประเภท  หลักการวางแผนและดําเนินการอุตสาหกรรมเกษตร
เบื้องตน  มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 



 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 
วิชาชีพพ้ืนฐาน 

(เรียนรวมประเภทวิชา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 
วิชาชีพพื้นฐาน 

 
 
 

กลุมบริหารงานคุณภาพ 
 

3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต
ในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  หลักการบริหารงานคุณภาพ  
และเพ่ิมผลผลิต   กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต 
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือวางแผนและพัฒนางาน 
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3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในองคกร 

3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร  การจัด
องคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การส่ือสาร  การส่ังการ  การฝกอบรม  การสาธิตวิธี-
ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
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กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 

3000-0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 (Computer Package at Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสาร การจดัการฐานขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตส่ือ ในงานอาชีพ 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบือ้งตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร 
การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล     การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรส่ือผสมและการใชคอมพิวเตอร
เพ่ือการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
 

3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Programming) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 



 

หลักสูตร ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

130

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออ่ืน ๆ   Data Type, 
Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)  
การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Information Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
3. ประยุกตใชระบบอนิเทอรเนต็เพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและซอฟตแวร 
รูปแบบขอมูล   อุปกรณรับ-สงขอมูล   การวิเคราะหขอมูล    การสืบคนและการจัดการขอมูล   โปรแกรมระบบ-
ปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกตใชงาน  ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต     การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจดัการระบบฐานขอมูล 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบจดัการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  ระบบ
ฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database 
System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน 
(Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวย
คอมพิวเตอร 

 
 

3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
 (Computer Graphics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจเทคนคิพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบส่ือสารกราฟกส 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
3. เพ่ือใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส 
2. ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ เทคนิคพ้ืนฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัวประสาน
โปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองสี (Color Model), ระบบ
พิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Ratation), Translation, Viewing Transformation, Clipping, 
ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การส่ือสารกราฟกส (Graphic Communications), 
แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการใหแสงและเงา (Rendering)  พ้ืนฐานการทํา
ภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม (Visualization) ภาพเสมือนจริง  
(Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ   การใชชุดคําส่ังในการสรางภาพ 
2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline))  การใชคําส่ังในการแกไขปรับปรุง 
การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการไฟล การพิมพ (ตัวอยาง
โปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน)     การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ 
 

3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร  3 (4) 
 (Basic Science for Agriculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกประเภทสารเคมีพ้ืนฐาน เตรียมสารละลายท่ีใชในงานเกษตร  และตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมีของสารโปรตีน คารโบไฮเดรทและไขมัน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. มีเจตคติทีด่ตีอการศกึษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรเกษตร    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตรและการใชสารเคมีพ้ืนฐานในงานเกษตร 
2. เตรียมสารละลายที่ใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตรวจสอบคุณสมบัตทิางเคมีของสารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรท และไขมัน 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคมีภัณฑทางการเกษตรตามคุณลักษณะ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรเกษตร เคมีพ้ืนฐาน โครงสราง
อะตอม    ตารางธาตุ   สูตรและสมการทางเคมี   พันธะเคมี   ปฏกิิริยาและสมดุลเคมี    สารละลายกรด เบส เกลือ 
สารประกอบไฮโดรคารบอน      โครงสราง ประเภท คุณสมบัติ และเมตาโบลิซึมของโปรตนี คารโบไฮเดรท และ
ไขมัน  เอนไซมและการจัดประเภทของเอนไซม  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบจากการใชเคมีภัณฑในการเกษตร 
 
 
3500-0102 หลักพันธุศาสตร 3 (4) 
 (Principles of  Genetics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานความสามารถในการดํารงพันธุของส่ิงท่ีมีชีวิต การเกิดและการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมตาง ๆ  

2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอหลักพันธุศาสตร  และมีกิจนิสัยใฝรู  มีความคิดสรางสรรค  รอบคอบและขยนั  
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ  
2. ทํานายลักษณะของส่ิงมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล 
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ 
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิเก่ียวกับ   เซลและการแบงเซล  การสรางเซลสืบพันธุ  คําศัพทที่ใชทาง     พันธุศาสตร  
กฎของเมนเดล  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ   ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิต ิ    ทฤษฎี
โครโมโซม     ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน    การกลายพันธุ  และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกตเบ้ืองตน 
 
 
3500-0103 เคมีท่ัวไปและการวิเคราะห 3 (4) 
 (General Chemistry and Analysis) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับเคมีอินทรีย และอนินทรียเคมเีบื้องตน 
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร เตรียมสารละลาย และวิเคราะหเคมีเบื้องตน 
3. เพ่ือใหสามารถประยุกต ใชความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอหลักและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและกระบวนการเบ้ืองตนเก่ียวกับเคมีอินทรียและอนินทรียเคมี 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
3. จัดเตรียมสารละลายตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหคาความเขมขนของสารละลายโดยวิธีไตเตรต 
5. หาคาจดุเดอืดและการกล่ันตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  โครงสรางอะตอม  การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ตารางธาตุ  โมล  สูตรและสมการ
เคม ี พันธะเคมีในสารประกอบตางๆ  ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี  สารละลายกรด-เบส เกลือ  สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ  หลักการและวิธีใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สารละลายและการเตรียมสารละลาย  
การไตเตรต   การหาจุดเดือด และการกล่ัน 
 



 

หลักสูตร ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

135

3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
 (Microbiology) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3000-1401  วิทยาศาสตร 1 กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับรูปราง โครงสราง การเจริญเติบโต การจําแนกจุลินทรียและการนําจุลินทรียมาใช
ประโยชนในงานอาชีพ 

2.  เพ่ือใหสามารถเพาะเล้ียงเช้ือ แยกเช้ือ และยอมสีแกรม 
3.  เพื่อใหมีเจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ  และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยา 
 2. ใชกลองจุลทรรศนจาํแนกประเภทจุลินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
 3. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
 4. เพาะเล้ียงและแยกเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
 5. ยอมสีแกรมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิ เก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของจุลินทรีย ชนิดและประเภทจลิุนทรีย รูปราง 
โครงสรางและสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการแพรกระจายของจุลินทรีย การใชกลองจลุทรรศน การเตรียม
อาหารเล้ียงเช้ือ  การเพาะเล้ียงเช้ือ  การแยกถายเช้ือ  การยอมสีแกรม  การติดเช้ือและความตานทานของจลิุนทรีย 
 
 
3500-0105 พฤกษศาสตร 3 (4) 
 (Botany) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจาํแนกพืช องคประกอบของระบบและอวัยวะพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห สังเคราะหลักษณะพฤกษศาสตรของพืช 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานพฤกศาสตรอยางเปนระบบ  และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับพฤกศาสตร 
 2. จําแนกชนิดและประเภทของพืชตามหลักพฤกษศาสตร 
 3. วางแผนการปลูกพืชตามหลักพฤกษศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของวิชาพฤกษศาสตร  หลักการจาํแนกพืชทางพฤกษศาสตร  การ
จําแนกพืชทางพฤกษศาสตร  องคประกอบของระบบตาง ๆ ของพืช   และองคประกอบของอวัยวะพืช 
 
 
3500-0106 สถติิและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 (Statistics and Experimental Designs) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลอง  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย สรุป
และเขียนรายงานการทดลอง 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการคนควาทดลองเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานทางสถิติและการวางแผนการทดลอง 
2. วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ 
3. ดําเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   หลักการและพ้ืนฐานทางสถิติ  การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  หลักในการวาง
แผนการทดลองทางการเกษตร  แผนการทดลองแบบสุมตลอด  แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ  แผนการ
ทดลองแบบลาตินสแควร    การดาํเนินการทดลอง   การเก็บและวิเคราะหขอมูล   การตรวจสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย   การสรุปผลการทดลอง  และการเขยีนรายงานผลการทดลอง 
 
 



 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 

 
วิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 
 
 

3501-1001 หลักการสงเสรมิการเกษตร 3 (4) 
 (Principles of Agricultural Extension) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนคิวิธีการสงเสริมการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมนิผลการสงเสริมการเกษตร 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย
รอบคอบ  ขยัน  อดทน  มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนคิวิธีการสงเสริมการเกษตร 
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในทองถ่ินตามหลักการ 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตส่ือโสตทัศนในงานสงเสริมการเกษตร 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมการเกษตรในสถานการณตาง ๆ 
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและจดุมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิคการ
สงเสริมการเกษตร  การวางโครงการ  การดําเนินงานและการประสานงาน  วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบตาง ๆ  
ส่ือโสตทัศนเพ่ืองานสงเสริมการเกษตร   การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร   ปญหาและแนวทางแกไขในงาน
สงเสริมการเกษตร 
 
 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
 (Seminar) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการศกึษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการท่ีเปนสากล 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ        และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ    
รับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพ 
2. จัดทาํรายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณประกอบการสัมมนาตามหลักสากล 
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนปูกรณประกอบการนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ    การศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา  การเรียบเรียงและเขียนรายงาน   การจัดเตรียม
สถานท่ีและอุปกรณ  การนําเสนอ  การอภิปราย  และการใชโสตทัศนปูกรณประกอบการนําเสนอ 
 (ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาทีเ่ก่ียวของกับสาขาวิชาชีพเพ่ือนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง) 
 

สาขางานเกษตรศาสตร 
 
3501-40… ปฏิบัติการเกษตรศาสตร …         * (*) 
 (Agricultural Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานเกษตรในสถาน-
ประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพเกษตรกรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบ มีวินัย 
ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเกษตร 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏิบตัิการทางการเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเกษตรศาสตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  การวิเคราะห
งาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน    การสรุป จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลการปฏบิติังาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 

โครงการ 
 

3501-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพเกษตรอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม     และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพเกษตร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคิดคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ     การเลือก
หัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือ
โสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาพืชศาสตร 

 
 
3502-2001  สรรีวิทยาของพืช 3 (4) 
 (Plant Physiology) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0101  วิทยาศาสตรเกษตร  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอกระบวนการเหลาน้ัน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชเพ่ือการเพ่ิมและปรับปรุงผลผลิตพืช 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาและนําความรูทางสรีรวิทยาไปประยุกตใชในการ
ผลิตพืช 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการและปจจยัตาง ๆ  ทางสรีรวิทยาของพืช 
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการทางสรีรวิทยากับการเจริญเตบิโต และการใหผลผลิตของ
พืชตามหลักการ 

3. ประยุกตใชความรูทางสรีรวิทยาในการเพ่ิมและปรับปรุงผลผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของกระบวนการทางสรีรวิทยาตอการผลิตพืช   การเจริญเติบโต
และปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช    กระบวนการสังเคราะหแสง   การหายใจ   การคายนํ้า   การลําเลียง  
การเจริญเตบิโต   การออกดอก ติดผลและการสุกแกของพืช   การใชความรูทางสรีรวิทยาในการผลิตและปรับปรุง
ผลผลิตพืช 
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3502-2002  การปรับปรุงพันธุพืช 3 (4) 
                         (Plant  Breeding)  
 (ตองเรียนรายวิชา 3500-0102  หลักพันธุศาสตร  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุพืชและคัดเลือกพันธุพืชวิธีตาง ๆ  
2. เพ่ือใหสามารถคัดเลือกพันธุพืช  ปรับปรงุพันธุพืช  และใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุพืชแบบ
ตาง ๆ ในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการศึกษาคนควาและนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตพืช 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุพืช 
2. คัดเลือกพืชตามลักษณะของพืชมีดอก พืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม 
3. คัดเลือกพืชเพื่อปรับปรุงพันธุตามวัตถุประสงค 
4. เลือกวิธีการปรับปรุงพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของพืชและจุดประสงคของการปรับปรุงพันธุ 
5. ปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ  ตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุพืช   คําศัพทที่ใชในทางปรบัปรงุพนัธุพืช  
หลักการปรับปรุงพันธุพืชเบ้ืองตน   ลักษณะของพืชมีดอก พืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม  การถายทอดลักษณะ  
อิทธิพลของส่ิงแวดลอมตอการแสดงออกของพืช  การคัดเลือกพืช  การปรับปรุงพันธุพืชแบบตาง ๆ  การปรับปรุง
พืชท่ีผสมตัวเอง  การปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม  การปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือสรางพันธุลูกผสม  การปรับปรุงพันธุพืช
เพ่ือใหมีความตานทานตอโรคและแมลง   การปรับปรุงพันธุพืชตางสายพันธุ   การปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีพันธุ-
วิศวกรรม   การใชไซโตยีเนติก (Cytogenetic) เบื้องตน  และอ่ืน ๆ  
 
 
3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 3 (4) 
 (Soil and Soil Fertility) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับดนิ ความอุดมสมบูรณของดิน และหลักในการปรับปรุงดนิ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปรบัปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม       คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรดวยความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรงุความอุดมสมบูรณของดิน 
2. ประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน 
3. ใช/ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน 
4. วิเคราะห วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมาย  ความสําคญั  สถานการณความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบัน  
การกําเนิดดิน   ปจจยัท่ีควบคุมความอุดมสมบูรณของดิน   สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดนิที่มีผลตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน    สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช  การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน    หลักการ
จัดการดิน      การปรับปรงุแกไขดินที่มีปญหาความอุดมสมบูรณของดนิ      การประยุกตใชเทคโนโลยีและขอมูล  
สารสนเทศเก่ียวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน 
 
 
3502-2004 สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 3 (4)   
                     (Pesticides) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0101   วิทยาศาสตรเกษตร  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยปลอดภัยตอตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช     ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ซ่ือสัตย  ปลอดภัยและมีคุณธรรมจริยธรรม  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศตัรูพืช 
2. วิเคราะหองคประกอบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจากฉลาก เพ่ือจําแนกประเภทและจดัลําดับความ
เปนพิษ 

3. คํานวณปริมาณสารในการใชปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักการ 
4. ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   สถานการณการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช  ความสําคญัของสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช การจาํแนกประเภท ความเปนพิษและระดบัความเปนพษิของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ฉลากและรูปแบบ 
(Formulation)        คุณสมบัติของสารปองกันกําจัดแมลงศตัรูพืช โรคพืชและวัชพืช     หลักและวิธีการใชอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  การคํานวณปริมาณสารและการใชอยางถูกตองเหมาะสม  ผลตกคางของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในผลผลิตเกษตรและส่ิงแวดลอม   พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 

สาขางานพืชไร 
 

3502-2101 ธัญพืช 3 (4) 
 (Cereal Crops) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของธัญพืช  หลักและกระบวนการผลิตธัญพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการผลิตธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตธัญพืช 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการผลิตธัญพืช และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและกระบวนการวางแผนและผลิตธัญพืชตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม 
2. เตรียมพ้ืนที ่วัสดุอุปกรณ และพันธุในการผลิตธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผลิตธัญพืชตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. จัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญทางเศรษฐกิจของธัญพืช การวิเคราะหและวางแผน
การตลาด การผลิตและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการผลิต  ลักษณะพฤกษศาสตร พันธุ  และการปรับปรงุพันธุ
ธัญพืช  การปลูกและดูแลรักษาโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   การเก็บเก่ียวและการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว  การเพ่ิมมูลคาผลผลิตธัญพืช  และธุรกิจท่ีเก่ียวของกับธัญพืช  
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3502-2102 พืชไรเฉพาะ 1 3 (4) 
 (Specific  Field  Crops 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตพืชไร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการผลิตพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึง
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตพืชไร 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพผลิตพืชไร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ผลิตและจดัการหลังการผลิตพืชไร 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุพืชตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม 
3. ปลูกและดูแลรักษาพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลผลิตพืชไรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนายตามหลักการ กระบวนการ และคณุภาพมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและประโยชน  ชนิดและพันธุ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ปจจัย
และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการปลูก การวิเคราะหตลาดและวางแผนการผลิตพืชไรเฉพาะ การปลูกและปฏบิติั
ดูแลรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด  การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว   คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ   ตลาดและการจําหนายพืชไรเฉพาะ   
 (ใหเลือกศึกษาพืชไรเศรษฐกิจและพืชไรท่ีสําคัญในทองถ่ินไมนอยกวา  3  ชนิด) 
 

 
3502-2103 พืชไรเฉพาะ 2 3 (4) 
 (Specific  Field  Crops 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตพืชไร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการผลิตพืชไรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึง
การอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตพืชไร 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพผลิตพืชไร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน ผลิตและจดัการหลังการผลิตพืชไร 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุพืชตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม 
3. ปลูกและดูแลรักษาพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลผลิตพืชไรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนายตามหลักการ กระบวนการ และคณุภาพมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัและประโยชน   ชนิดและพันธุ   ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ปจจัย
และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการปลูก การวิเคราะหตลาดและวางแผนการผลิตพืชไรเฉพาะ การปลูกและปฏบิติั
ดูแลรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด  การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว   คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ   ตลาดและการจําหนายพืชไรเฉพาะ   
 (ใหเลือกศึกษาพืชไรเศรษฐกิจและพืชไรท่ีสําคัญในทองถ่ินไมนอยกวา  3  ชนิด โดยไมซํ้ากับพืชท่ีศึกษา
ในวิชาพืชไรเฉพาะ 1) 
 
 

3502-2104 ศัตรูพืชไรและการปองกันกําจัด 3 (4) 
 (Pests  of  Field  Crops  and  Their  Control) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ  เทคนิคและวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรท่ีสําคัญ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรตามหลักการและกระบวนการ  
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการปองกันกําจัดศตัรูพืช   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ   มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเทคนคิวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชไรที่สําคัญ 
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามลักษณะความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืช 
3. วินิจฉัยและเก็บตวัอยางศตัรูพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตกิารปองกันกําจัดศัตรูพืชไรตามหลักการและกระบวนการดวยความปลอดภัยตอตนเอง ชุมชน
และส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืช  การวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรู
ธรรมชาติ  การเก็บรักษาตัวอยางศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ  ศัตรูพืชไรท่ีสําคัญและศัตรูพืชในโรงเก็บเมล็ดพันธุ 
การจัดการปองกันกําจัดโดยคาํนึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมและอันตรายจากสารเคมี 
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3502-2105 ระบบการปลูกพืช 3 (4) 
 (Cropping  System) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและระบบการปลูกพืชแบบตาง ๆ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการปลูกพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใชระบบการ
ปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน   

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการปลูกพืช 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปลูกพืชเชิงระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดิน  มีความรับ-
ผิดชอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและระบบการปลูกพืชแบบตาง ๆ  
2. วางแผนการใชทีดิ่นเพ่ือการเกษตรตามหลักการ 
3. จัดระบบการปลูกพืชในสภาพแวดลอมตาง ๆ ตามหลักการ 
4. ประเมินประสิทธิภาพการใชท่ีดินตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ภาวะการใชที่ดินเพื่อการเกษตรในปจจบุัน  ความหมายและความสําคัญของ
ระบบการปลูกพืช  พัฒนาการของระบบการปลูกพืช  หลักการและวิธีการตาง ๆ  ในระบบการปลูกพืช    การเลือก
ระบบการปลูกพืชทีเ่หมาะสม   การจัดการศัตรูพืชในระบบการปลูกพืช   การประเมินประสิทธิภาพการใชท่ีดิน  
การปลูกพืชและประเมินประสิทธิภาพการใชท่ีดินในเชิงเปรียบเทียบ 
 
 
3502-2106 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 (4) 
 (Seed  Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของเมล็ดพันธุ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ 
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพของเมล็ดพันธุ และวางแผนและจัดการผลิตเมล็ดพันธุท่ีมี
คุณภาพตามหลักการและกระบวนการ  โดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและคํานึงถึงสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาทางดานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุเพ่ือพัฒนางานอาชีพ
เกษตรกรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและกระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ 
2. ตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดพันธุตามหลักการ 
3. ตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุตามหลักการ 
4. ตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุตามหลักการ 
5. วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุและการเก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดลําดับช้ันของเมล็ดพันธุตามคุณภาพมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเมล็ดพันธุ  การพัฒนาการและการสุกแกของ
เมล็ดพันธุ     การงอกของเมล็ดพันธุ   การผลิตเมล็ดพันธุ   การตรวจสอบและการวิเคราะหคุณภาพของเมล็ดพันธุ   
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ   การรับรองเมล็ดพันธุ   กฎหมายเมล็ดพันธุ     
 
 
3502-2107 การจัดการดินและนํ้า 3 (4) 
 (Soil  and Water Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้าํ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการดินและนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึง
หลักการอนุรักษดิน  น้ํา  และสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณเก่ียวกับการจัดการดินและนํ้าในงานอาชีพ
เกษตรกรรม 

4. เพื่อใหมเีจตคต ิและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการดินและนํ้าเพ่ือพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการดินและนํ้า 
2. วิเคราะหสมบตัิและปญหาของดนิในการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนและจัดการดินและนํ้าสําหรับพืชเฉพาะอยางตามหลักการอนุรักษ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    สมบัติทางกายภาพ   เคมีและชีวภาพของดิน   การชะลางพังทะลายของดิน 
การสูญเสียดิน  ดินท่ีมีปญหาในการเกษตรและการจัดการ  วัฏจักรของน้ํา การสูญเสียนํ้า  การคาดคะเนน้ําไหลบา
การใชนํ้าของพืช    การเก็บกักนํ้าและการระบายนํ้าเพ่ือการเกษตร    การจัดการอินทรียวัตถุในดิน    การคลุมดิน  
พืชคลุมดิน  การเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดินและนํ้า  การจัดการดินและนํ้าสําหรับพืชเฉพาะอยาง 
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3502-2108 การประกวดและตัดสนิพืชไร 3 (4) 
 (Field  Crop  Judging and Contest) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการประกวดและตัดสินพืชไร 
2.  เพ่ือใหสามารถวางแผน เตรียมการ จัดการประกวดและตัดสินพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการประกวดและตัดสินพืชไรเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรม 

4.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการประกวดและตัดสินพืชไร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  และความม่ันใจในการตัดสินพืชไร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการประกวดและตัดสินพืชไร 
2. เตรียมพืชไรเพ่ือสงเขาประกวด 
3. วางแผนและจดัการประกวดพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดําเนินการตัดสินพืชไรตามหลักเกณฑ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของการประกวดและตดัสินพืชไร  ชนิดและมาตรฐานของพืชไรท่ี
สงเขาประกวด  การเตรียมพืชไรเพ่ือสงเขาประกวด  หลักเกณฑในการประกวดและตัดสินพืชไร  การจดัการ
ประกวดและวิธีการตัดสินพืชไรชนิดตาง ๆ  ประกาศนียบตัรและการใชโบวรางวัล 
 
 

สาขางานพืชสวน 
 
3502-2201  การขยายพันธุพืช 3 (4) 
 (Plant Propagation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  เทคนคิวิธีการ และกระบวนการขยายพันธุพืชและการปฏิบัติดูแลรักษา 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการขยายพันธุพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีใหม ๆ และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการขยายพันธุพืช 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนางานอาชีพขยายพันธุพืช     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  รอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุพืช 
2. วางแผนการดําเนินการ สถานที ่ เคร่ืองมืออุปกรณสําหรับขยายพันธุพืชท่ีมีความสําคัญในทองถ่ินตาม
ความตองการของตลาด 

3. ขยายพันธุพืชดวยเทคนิควิธีตาง ๆ  ตามชนิด หลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตพืชท่ีขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการเพ่ือเพ่ิมมูลคาและจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการขยายพันธุพืช วิเคราะหตลาดและธุรกิจการ
ขยายพันธุพืช  ประเภทของการขยายพันธุพืช  โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ ปจจัยทีเ่ก่ียวของกับการขยายพันธุพืช  การ
วางแผน การเตรียมพันธุพืชเพ่ือการขยายพันธุ   เทคนิคการขยายพันธุพืชเฉพาะอยาง  การปฏิบัติดูแลรักษาพันธุพืช
ท่ีขยายพันธุแลว  การบรรจุหบีหอเพื่อจําหนาย     
 
 
3502-2202  การจดัการสถานเพาะชํา 3 (4) 
 (Nursery  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การสรางและการจัดการสถานเพาะชําเพ่ือการคา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ออกแบบ สราง และจัดการสถานเพาะชําเพ่ือการคาตามหลักการและ
กระบวนการ     โดยประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ  และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจดัการสถานเพาะชํา 
4.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนางานอาชีพท่ีเก่ียวของกับสถานเพาะชํา      และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  รอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการสถานเพาะชํา 
2. ออกแบบโรงเรือนที่ใชในสถานเพาะชําตามหลักการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่
3. วางแผนจัดการสถานเพาะชําและเคร่ืองมืออุปกรณในการเพาะชําตามความตองการของทองถ่ิน 
4. ผลิตพันธุไมเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัตดูิแลรักษาพันธุไมในสถานเพาะชําตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตพันธุไมตามหลักการและกระบวนการเพ่ือเพ่ิมมูลคาและจําหนายเชิงธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความหมายและความสําคัญของสถานเพาะชํา    โรงเรือนและวัสดุอุปกรณท่ี 
จําเปนในสถานเพาะชํา  การจัดการสถานเพาะชําเพ่ือการคา  ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสถานเพาะชํา  การวางแผนการ
ผลิตพันธุไม    การเตรียมเครื่องปลูก (Media)   การขุดยายไมยืนตน  เทคนิคในการปฏบิัติดูแลรักษาพันธุไมใน
สถานเพาะชํา  และการบรรจุหีบหอเพ่ือการจําหนาย 
 
 
3502-2203  ไมตัดดอกเพ่ือการคา 3 (4) 
 (Commercial  Cut  Flower  Plants) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ กระบวนการผลิต  และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวไมตัดดอกเพ่ือ
การคา 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการตลาดไมตัดดอกและปจจัยท่ีเก่ียวของ วางแผนและจัดการผลิตไมตัดดอก
เพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตไมตัดดอกเพ่ือการคา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพผลิตไมตัดดอกเพ่ือการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมตัดดอกเพ่ือการคา 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุไมตัดดอกตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตไมตัดดอกเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาไมตัดดอกตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตไมตัดดอกตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของไมตัดดอก  แหลงผลิตและการวิเคราะหตลาด
ไมตัดดอก  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตไมตัดดอก  ชนิดและพันธุไมตัดดอกท่ีนิยมผลิตเพ่ือการคา  การปลูกและ
ปฏิบตัิดูแลรักษา  การวางแผนและการจดัการไมตัดดอกเพ่ือการคาทีเ่หมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  วิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียวไมตัดดอก 
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3502-2204 กลวยไม 3 (4) 
 (Orchids) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการ  กระบวนการในการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเก่ียวกลวยไม
เพ่ือการคา 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนนิการผลิตกลวยไมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตกลวยไมเพ่ือการคา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตกลวยไมเพ่ือการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตกลวยไมเพ่ือการคา 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี  เครื่องมืออุปกรณ  และพันธุกลวยไมตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตกลวยไมเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษากลวยไมตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตกลวยไมตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประเภทและสกุลของกลวยไมท่ีนิยมปลูกเปนการคา  การวิเคราะห การวางแผน
การผลิต  การขยายพันธุ การปลูก  การปฏิบัตดิูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการตลาด
ของกลวยไม 
 
 

3502-2205  ไมกระถางเพ่ือการคา 3 (4) 
 (Commercial  Potted  Plants) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตไมกระถางเพ่ือการคา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการผลิตไมกระถางเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตไมกระถางเพ่ือการคา 
4.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตไมกระถางเพ่ือการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมกระถางเพ่ือการคา 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที ่ เครือ่งมืออุปกรณ และพันธุไมกระถางตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตไมกระถางเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาไมกระถางตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตไมกระถางตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการผลิตและการเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
เพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ      ความหมายและความสําคัญของไมกระถาง    ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิต  
ไมกระถาง    แหลงผลิตและการวิเคราะหตลาด    ประเภทและพันธุไมกระถาง      ภาชนะปลูกและเคร่ืองปลูก    
การวางแผนการผลิตและเทคนิคการขยายพันธุไมกระถาง  และการจัดการไมกระถางเพ่ือการคา 
 
 
3502-2206  ไมประดับเพ่ือการคา 3 (4) 
 (Commercial  Omamental  Plants) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตไมประดับเพ่ือการคา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและดําเนินการผลิตไมประดับเพ่ือการคาตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตไมประดบัเพ่ือการคา   
4.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาอาชีพผลิตไมประดับเพ่ือการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมประดบัเพ่ือการคา 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ และพันธุไมประดับตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตไมประดับเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาไมประดับตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตไมประดับตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    การจําแนกประเภทของไมประดับ   พันธุไมประดบัที่นิยมผลิตเปนการคา  
การวิเคราะหตลาด   การวางแผนการผลิต   การขยายพันธุ   การปลูกและการปฏบิัติดูแลรักษา  การจดัการผลผลิต
และการตลาดของไมประดับ 
 
 
3502-2207  การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 3 (4) 
 (Plant  Tissue  Culture) 
 (วิชาท่ีตองเรียนกอน  3000-1401 วิทยาศาสตร 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการ เทคนิคและกระบวนการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน เตรียมการ และจัดการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชชนิดตาง ๆ   ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ              และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-       
  รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และเน้ือเย่ือพืชเพ่ือการเพาะเล้ียงตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. วิเคราะหและเตรียมอาหารสําหรบัเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบตัิดูแลรักษาเนื้อเยื่อพืชใหปลอดเชื้อ 
6. ประยุกตใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือในทางการเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมาย  ความสําคัญและชนิดของการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช   การเจริญของ
ช้ินสวนพืชท่ีนํามาเพาะเล้ียง  การใชและการดูแลรักษาอุปกรณในหองปฏบัิติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช  อาหารและ
การเตรียมอาหารสําหรับเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช    การเลือก   การเตรียมและการฟอกฆาเช้ือช้ินสวนพืช   การชักนํา 
การเกิดแคลลัส  การยายเล้ียงแคลลัส   การเพาะเล้ียงเอมบริโอ  การเพาะเล้ียงอับเรณู  การเกิดออรแกโนเจเนซีส  
และเอมบริโอเจเนซีส   เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปฏบิัติดูแลรักษา  ประโยชนและการประยุกตใชทาง
การเกษตร 
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3502-2208 พืชผักเพ่ือการคา 3 (4) 
 (Commercial  Vegetable  Crops) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ กระบวนการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชผักเพ่ือการคา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจดัการผลิตพืชผักเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ โดย
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิต คํานึงถึงผูบริโภคและสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการผลิตพืชผักเพ่ือการคา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพผลิตพืชผักเพ่ือการคา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-   
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตพืชผักเพ่ือการคา 
2. วางแผน  จัดเตรียมสถานท่ี  เครือ่งมืออุปกรณ  และพันธุผัก       ตามความตองการของตลาดและ 
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตพืชผักเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชผักตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตผักตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  และการเพ่ิม
มูลคาผลผลิตเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    การวิเคราะหอาชีพ    การวิเคราะหตลาดและผูบริโภค   ชนิดของผกัและ 
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  การเลือกชนิดและพันธุผัก  การเลือกพื้นที่และปรบัปรงุพื้นที ่  การวางแผนการผลิต  
เทคนิคการผลิตผักท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศหรือทองถ่ิน  การเก็บเก่ียว  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
และการบริหารจัดการพืชผักเพ่ือการคา 
 
 

3502-2209  การจดัการสวนผลไม 3 (4) 
 (Fruit  Garden Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ  ลักษณะพฤกษศาสตร  และหลักการจดัการดูแลสวนผลไม 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห   วางแผน   สรางและจัดการดูแลสวนผลไมตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูบริโภค ชุมชนและส่ิงแวดลอม  

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจดัการสวนผลไม 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพดานไมผล   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ   มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการดูแลสวนผลไม 
2. วางแผน  จัดเตรียมสถานท่ี   เคร่ืองมืออุปกรณ   และพันธุไมผลตามความตองการของตลาดและ 
สภาพแวดลอม 

3. ปลูกไมผลตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการดูแลรักษาสวนผลไมตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการเพ่ิมมูลคา
ของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  ความสําคญั  พฤกษศาสตรของไมผล   การวิเคราะหตลาดเพ่ือหา
แหลงรองรบัผลผลิตไมผล   การเลือกพ้ืนท่ี   เตรียมพื้นที่และเตรยีมหลุมปลูก  การปลูกและดูแลรักษาไมผล   การ
จัดระบบงานตามลําดับขั้นตอนการผลิต   การสรุปวิเคราะหแนวทางและผลสัมฤทธ์ิของงาน   การปรับปรุงแกไข
งานตามลักษณะมาตรฐาน   มาตรฐานของผลไมตามท่ีตลาดตองการ   การจัดการหลังการเก็บเก่ียว   แนวทางการ 
จัดการท่ีเอ้ือตอการอนุรักษสภาพแวดลอม 
 
 

3502-2210  ไมผลเศรษฐกิจ 3 (4) 
 (Economic  Fruit  Crops) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตไมผลเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการผลิตไมผลเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ โดย
ใชเทคโนโลยีในการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3.  เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจดัการผลิตไมผลเศรษฐกิจ  
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการทําสวนผลไม    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ       
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมผลเศรษฐกิจ 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุ ตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม 
3. ปลูกไมผลเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลไมนอกฤดูกาลตามเทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 
5. จัดการดูแลรักษาไมผลตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการเพ่ิมมูลคา
ของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การวิเคราะหอาชีพ ตลาดและผูบริโภค  การวางแผนการผลิตและการใชปจจัย
การผลิต      การดําเนินการผลิตตามกระบวนการ    การผลิตไมผลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีในทองถ่ิน  
(ไมนอยกวา  2  ชนิด) เก่ียวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุและลักษณะประจาํพันธุ   การขยายพันธุ   การเลือก
และการเตรียมพ้ืนทีป่ลูก   การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา   การใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต   การเก็บเก่ียวและ
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว   และการบริหารจัดการผลผลิตเพ่ือการคา 
 
 
3502-2211  เห็ดเพ่ือการคา 3 (4) 
 (Commercial  Mushroom) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตเห็ดเพ่ือการคา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน และจดัการผลิตเห็ดเพ่ือการคาตามหลักการและกระบวนการ โดย
ใชเทคโนโลยีในการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตเหด็ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตเห็ด   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเห็ดเพ่ือการคา 
2. วางแผน  จัดเตรียมสถานท่ี   เคร่ืองมืออุปกรณ   และพันธุเห็ด     ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตเช้ือเหด็ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตกอนเช้ือเหด็ตามหลักการและกระบวนการเพ่ิมผลผลิต 
5. ดูแลรักษาเหด็ตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตเหด็ตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว  การจดัการหลังการเก็บเก่ียว  และการเพ่ิม
มูลคาของผลผลิตเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวิเคราะหอาชีพ ตลาดและผูบริโภค  การวางแผนการผลิต  ปจจัยการผลิต  
ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการเจริญเติบโตของเห็ด  การทําเชื้อเหด็  การผลิตกอนเช้ือเหด็  เทคนิคการเพิ่มผลผลิต  การ
เพาะเห็ดและการดูแลรักษา   ศัตรูเห็ดและการปองกันกําจดั   การตลาดเห็ด   มาตรฐานผลผลิตเห็ด    การประกวด
ตัดสินเหด็  และการบริหารจัดการเพ่ือการคาเก่ียวกับการผลิตเห็ด 
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3502-2212  ศัตรูพืชสวนและการปองกันกําจัด 3 (4) 
 (Pests of Horticultural Crops and Their Control) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลกัการและเทคนคิวิธีการปองกันกําจัดโรคพืช  แมลงศัตรูพืช  วัชพืช  และ
สัตวศัตรูพืชสวนท่ีสําคัญ 

2. เพ่ือใหสามารถวินิจฉัยอาการของพืชท่ีถูกศัตรูเขาทําลาย วางแผนและจัดการปองกันกําจัดศัตรูพืชสวน
ตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  การอนุรักษแมลง สัตวศัตรูธรรมชาติ 
และสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการปองกันกําจัดศัตรูพืชสวน 
4.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการปองกันกําจัดศตัรูพืช    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  มี
คุณธรรม จริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันและกําจัดศตัรูพืชสวน 
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูพืชตามชนิดของศัตรูพืชและลักษณะความเสียหายท่ีเกิด
จากศัตรูพืช 

3. วินิจฉัยและเก็บตวัอยางศตัรูพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏบิตักิารปองกันกําจดัศตัรูพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ      ดวยความปลอดภัยตอตนเอง 
ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคัญและความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืช   การจาํแนกศตัรูพืชสวน  การ
วินิจฉัยลักษณะอาการแพรระบาดหรือเขาทําลายของศตัรูพืช       เทคนิคและวิธีการวางแผนการควบคุมศัตรูพืชสวน
ที่เหมาะสม ปลอดภัยตอมนุษยและระบบนิเวศ  การปฏิบัติการตาง ๆ เพ่ือเก็บรักษาตัวอยางศัตรูพืช  การทดลอง
ศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการปองกันกําจัดศัตรูพืชทีเ่ปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และพระราชบญัญัติกักกันพืช 
 
 

3502-2213  การปลูกพืชโดยไมใชดินเพ่ือการคา 3 (4) 
 (Commercial Soilless Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินเพ่ือการคา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตพืชโดยไมใชดินเพ่ือการคาตามหลักการและ
กระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาอาชีพปลูกพืชโดยไมใชดิน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยนัและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเทคนคิ หลักการและกระบวนการปลูกพืชโดยไมใชดิน 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี วัสดอุุปกรณ และพันธุพืชท่ีจะปลูกตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตรียมสารละลายธาตุอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกพืชโดยไมใชดินตามหลักและกระบวนการ 
5. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชตามแผนงานการปลูกพืชไมใชดิน 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียว  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  และการเพ่ิมมูลคา
ของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของการปลูกพืชโดยไมใชดิน  หลักการและระบบการปลูกพืชโดย
ไมใชดิน  ธาตุอาหารและการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร  วัสดุ อุปกรณและพรรณพืช  กระบวนการผลิตและการ
จัดการในระบบการปลูกตาง ๆ    การจัดการผลผลิตเพ่ือการคา   การวิเคราะหตนทนุและการตลาด 
 
 
3502-2214  การประกวดและตัดสนิพืชสวน 3 (4) 
 (Horticultural  Crop  Judging  and  Contest) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ  หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการจัดการประกวดและตัดสินพืชสวน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน เตรียมการ จัดการประกวดและตัดสินพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการประกวดและตัดสินพืชสวนเพ่ือ
พัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม 

4.  เพื่อใหมีเจตคติทีด่ีตอการประกวดและตัดสินพืชสวน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  และความม่ันใจในการตัดสินพืชสวน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการประกวดและตัดสินพืชสวน 
2. เตรียมพืชสวนเพ่ือสงเขาประกวด 
3. วางแผนและจดัการประกวดพืชสวนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดําเนินการตัดสินพืชสวนตามหลักเกณฑ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ      ความสําคญัของการประกวดและตัดสินพืชสวน     ชนิดและมาตรฐานของ
พืชสวนท่ีสงเขาประกวด   การเตรียมพันธุพืชเพ่ือประกวด   หลักเกณฑในการประกวดและตัดสิน    การเตรียมการ
จัดการประกวด   วิธีการตัดสินไมดอกไมประดับ  ไมดัด ไมแคระ  ผลไม และพืชผัก   ประกาศนยีบัตร เหรียญและ
การใชโบวรางวัล 
 
 
3502-2215  สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3 (4) 
 (Biotics  for  Plant  Production) 
 (วิชาท่ีตองเรียนกอน  3000-1401 วิทยาศาสตร 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ชนิดและประเภท กลไกการทาํงาน หลักการและกระบวนการในการผลิต
สารชีวภาพในงานผลิตพืช 

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียมและใชสารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึง
ประโยชน และผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการผลิตสารชีวภาพ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการใชและพัฒนาสารชีวภาพในงานผลิตพืช  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสารชีวภาพ 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณในการผลิตสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผลิตสารชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลผลิตสารชีวภาพเพ่ือนําไปใชประโยชนและจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของสารชีวภาพ  ชนิดและประเภทของจุลินทรียที่
เก่ียวของกับการผลิตสารชีวภาพ   ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช   กลไกการทาํงาน   ปจจัยที่มีผล
ตอการออกฤทธ์ิ  การเตรียมและการใชสารชีวภาพ  ขอควรพิจารณาในการใชสารชีวภาพในงานผลิตพืช 
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3502-40… ปฏิบัติการพืชศาสตร …         * (*) 
 (Plant Science Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานพืชศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานดานพืชศาสตรใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพเกษตรกรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบ มีวินัย 
ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานดานพืชศาสตร 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานพืชศาสตรตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานพืชศาสตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  การวิเคราะหงาน  
การวางแผน    การดําเนินงาน   การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน       การสรุป  จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลการปฏบิติังาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 
3502-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานพืชศาสตรอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม     และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานพืชศาสตร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาพืชศาสตร  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคดิคน หรือการปฏิบัตงิานเชิงระบบ     การเลือก
หัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือ
โสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 
 
3503-2001 โภชนศาสตรสัตว 3 (4) 
 (Animal Nutrition) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0101  วิทยาศาสตรเกษตร กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับโภชนศาสตรสัตว และการนําไปใช
ประโยชนของสัตว 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของอาหารสัตว และสรางสูตรอาหารสัตว โดย
คํานึงถึงประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. มีเจตคติท่ีดตีอการศึกษาคนควาทางดานโภชนศาสตรสัตว    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-  
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับโภชนศาสตรสัตวและการนําไปใชประโยชนของสัตว 
2. วิเคราะหวัตถุดบิทีเ่ปนแหลงของโภชนะและองคประกอบทางเคมขีองอาหารสัตวเบื้องตน 
3. สรางสูตรอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. วินิจฉัยอาการขาดโภชนะในสัตวเล้ียงตามหลักโภชนศาสตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของโภชนศาสตรสัตว  ศัพทเทคนิคทางโภชนศาสตรสัตวและ
ความหมาย   โภชนะท่ีจําเปนสําหรับสัตว   องคประกอบทางเคม ี   คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี  หนาที ่
อาการขาด และวัตถุดิบทีเ่ปนแหลงของโภชนะ  ระบบทางเดินอาหารสัตว การยอย การดูดซึมและการลําเลียง
โภชนะในรางกาย กระบวนการเปล่ียนแปลงโภชนะในรางกาย การวัดคุณคาอาหารสัตว การวิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมขีองอาหารสัตวเบื้องตน  และหลักการสรางสูตรอาหารสัตว 
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3503-2002 การปรับปรุงพันธุสัตว 3 (4) 
 (Livestock Improvement) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปรับปรุงพันธุสัตวลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูล วางแผน ดําเนินการและแกไขปญหาในการดําเนินงานปรับปรุงพันธุ
สัตว โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ        
มีคุณธรรม จริยธรรม รอบคอบ ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปรับปรุงพันธุสัตว 
2. คํานวณคาการถายทอดลักษณะพันธุกรรมตามกฏเมนเดล 
3. คํานวณคาอัตราพันธุกรรมตามหลักการ 
4. คํานวณคาอัตราซํ้าตามหลักการ 
5. คํานวณคุณคาการผสมพันธุตามหลักการ 
6. คัดเลือกสัตวท่ีจะเปนพอแมพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
7. บันทกึพันธุประวัติตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของการปรับปรุงพันธุสัตว หลักพันธุศาสตรเบ้ืองตน 
การวิเคราะหขอมูลลักษณะเชิงคณุภาพและปริมาณ อัตราพันธุกรรมและอัตราซํ้า คุณคาการผสมพันธุ ลักษณะท่ี
สําคัญทางเศรษฐกิจในสัตวเล้ียง การคัดเลือกพันธุ ระบบการผสมพันธุ การบันทึกและการทําพันธุประวัติ ปญหา
และอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุสัตว 
 
 
3503-2003 กายวิภาคและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 3 (4) 
 (Anatomy and Physiologyof Domestic Animal) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหโครงสรางและระบบการทํางานของอวัยวะสัตว และจดัเตรียมอวัยวะสัตว
สําหรับการศึกษาตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง   และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของสัตว 
2. ดองอวัยวะระบบตาง ๆ ของสัตวตามหลักการและกระบวนการ พรอมทั้งระบุชื่อและหนาที ่
3. ประกอบช้ินสวนอวัยวะในระบบตาง ๆ จากภาพ หุนจําลองหรือของจริง พรอมทั้งระบุชื่อและหนาที่ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง เซลล 
เน้ือเย่ือและอวัยวะ โครงสรางและการทํางานของระบบโครงกระดกู ระบบกลามเน้ือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบหมนุเวียนโลหิต ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบประสาท และระบบภูมิคุมกัน
โรค 
 
 
3503-2004 อาหารและการใหอาหารสตัว 3 (4) 
 (Animal Feed and Feeding) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท ชนิด หลักการและกระบวนการใหอาหารสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณและสรางสูตรอาหาร ผสมอาหาร เก็บรักษา และใหอาหารสัตวตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานงึถึงประโยชน คุณคา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําของเหลือใชและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกตใชในการ
ผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาการผลิตและใหอาหารสัตว  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-  
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการผลิตและใหอาหารสัตว 
2. คํานวณสูตรอาหารไก สุกรและโค ตามหลักการ 
3. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผสมอาหารสัตวโดยใชมือตามหลักการและกระบวนการ 
5. ผสมอาหารสัตวโดยใชเคร่ืองผสมตามหลักการและกระบวนการ 
6. ใหอาหารสัตวแตละประเภทและอายุสัตวตามตารางการใหอาหาร  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว สารพิษและขีดจํากัดในการใชวัตถุดิบ 
การนําของเหลือใชและผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกตใชเปนอาหารสัตว  ความตองการโภชนะ
ของสัตว หลักการสรางสูตรอาหารและการคํานวณสูตรอาหารสัตว เคร่ืองมือและอุปกรณผสมอาหารสัตว การผสม
อาหารสัตวและการเก็บรักษา  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความตองการอาหารของสัตว และการใหอาหารสัตวระยะตาง ๆ 
 
 
3503-2005 การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมสัตวเลีย้ง 3 (4) 
 (Environmental Management in Animal Farm) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง 
2. เพ่ือใหสามารถจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียงตามมาตรฐานฟารมแตละชนิด 
3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการปองกันการเกิดมลพิษท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง และมีกิจ-
นิสัยการทํางานดวยความรับผดิชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวเล้ียง 
2. วางแผนจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตวปก สุกร โค ตามมาตรฐานฟารมแตละชนิด 
3. ตรวจคุณภาพและปรับปรุงคณุภาพนํ้าท้ิงในฟารมสัตวเล้ียงตามหลักการและกระบวนการ 
4. กําจัดของเสียในฟารมสัตวปก สุกร โคตามหลักการและกระบวนการ 
5. วางแผนการนํามูลสัตวและวัสดุเหลือใชจากฟารมสัตวเล้ียงกลับมาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของการจัดสภาพส่ิงแวดลอม อิทธิพลของสภาพแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอการเล้ียงสัตว   ปจจัยทีมี่ผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม   ผลของมลพิษจากฟารมเล้ียงสัตว   
การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว การจัดระบบการกําจัดของเสียในฟารม และแนวทางการใช
ประโยชนจากมูลสัตวและส่ิงเหลือใชในฟารมเล้ียงสัตว 
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สาขางานการจัดการผลิตสัตว 
 
3503-2101 การผลิตไกเน้ือ 3 (4) 
 (Broiler Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกเนือ้ตามมาตรฐานงานฟารมไกเนือ้ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตไกเน้ือระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการฟารม
ไกเน้ือตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตไกเน้ือ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกเนือ้ 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุไกเนือ้ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารไกเน้ือระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําวัคซีนไกเนือ้ตามหลักการและกระบวนการ 
5. หาคาอัตราแลกเน้ือตามหลักการ 
6. จัดการผลผลิตไกเน้ือตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจหุีบหอ และคํานวณตนทนุเพื่อจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ สถานการณการผลิตและตลาดไกเน้ือ การวางแผนการผลิต มาตรฐานงานฟารม
ไกเนื้อ  ปจจัยที่สําคัญในการผลติ  พันธุและลักษณะประจาํพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การจดัการไกเนือ้ระยะตางๆ โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การชําแหละและบรรจุหบีหอ การตลาดและการ
จําหนายผลผลิต  การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต   ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 

3503-2102 การผลิตไกไข 3 (4) 
 (Layer Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกไขตามมาตรฐานงานฟารมไกไข 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตไกไขระยะตาง ๆ  และแกไขปญหาในการจดัการฟารม
ไกไขตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค และการอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตไกไข และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกไข 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุไกไขตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตัดปากไกตามหลักการและกระบวนการ 
4. หาความสมํ่าเสมอของฝูงไกสาวตามหลักการ 
5. คัดไกทีไ่มไขออกจากฝูงตามหลักการ 
6. ดูแลใหอาหารไกไขระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
7. ทําวัคซีนไกไขตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดการผลผลิตไกไขตามกระบวนการคัดไข บรรจหุีบหอ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  สถานการณการผลิตและตลาดไกไข  การวางแผนการผลิต   มาตรฐานงาน-
ฟารมไกไข   ปจจัยที่สําคัญในการผลิต   พันธุและลักษณะประจาํพันธุ   สรีรวิทยาระบบสืบพันธุของไกเพศเมีย 
สวนประกอบของไขไก  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การจดัการไกไขระยะตาง ๆ   โรค พยาธิ 
และการปองกันรักษา  การบรรจหุีบหอ  การตลาดและการจาํหนายผลผลิต การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 
3503-2103 การผลิตไกพ้ืนเมือง 3 (4) 
 (Native Chicken Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตไกพ้ืนเมืองตามหลักวิชาการและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ผลิตไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ จัดการประกวดตัดสินไกพ้ืนเมือง และ
แกไขปญหาในการจัดการฟารมไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ตอผูบริโภค   และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตและการอนุรักษพันธุไกพ้ืนเมือง และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไกพ้ืนเมือง 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารไกพื้นเมืองระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
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4. ตอนไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
5. ทําวัคซีนไกพ้ืนเมืองตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการประกวดและตดัสินไกพ้ืนเมืองตามมาตรฐาน 
7. จัดการผลผลิตไกพ้ืนเมืองตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหบีหอ และคํานวณตนทุนเพื่อจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ สถานการณการผลิตและตลาดไกพ้ืนเมือง การวางแผนการผลิต ปจจัยที่สําคัญ
ในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการไกพ้ืนเมือง
ระยะตาง ๆ   การคัดเลือกและผสมพันธุ   การประกวดและตัดสิน    การฟกไข   โรค พยาธิ และการปองกันรักษา 
การตลาดและการจาํหนายผลผลิต การชําแหละและบรรจุหบีหอ การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต ปญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไข 
 
 

3503-2104 การผลิตเปดและหาน 3 (4) 
 (Duck and Goose Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลติเปดและหานตามหลักวิชาการและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตเปดและหานระยะตางๆ และแกไขปญหาในการจัดการ
ฟารมเปดและหานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตเปดและหาน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-  
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยนั และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเปดและหาน 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุเปดและหานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารเปดและหานระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําวัคซีนเปดและหานตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตเปดและหานตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหบีหอ และคํานวณตนทุนเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  สถานการณการผลิตและตลาดเปดและหาน  การวางแผนการผลิต  ปจจัยที่
สําคัญในการผลิต    ประเภท พันธุและลักษณะประจําพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ   อาหารและการใหอาหาร   การ
จัดการเปดและหานระยะตาง ๆ   การคัดเลือกและผสมพันธุ   การฟกไข   โรค พยาธิ และการปองกันรักษา   
การตลาดและการจาํหนายผลผลิต การชําแหละและบรรจุหบีหอ การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต ปญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไข 
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3503-2105 การผลิตนกกระทา 3 (4) 
 (Quail Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจกระบวนการผลิตนกกระทาตามหลักวิชาการ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตนกกระทาระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจดัการ
ฟารมนกกระทาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตนกกระทา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-       
รับผิดชอบ   มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนกกระทา 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุนกกระทาตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารนกกระทาระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. คัดเพศนกกระทาตามหลักการ 
5. ทําวัคซีนนกกระทาตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตนกกระทาตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจหุีบหอ และคํานวณตนทุนเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  สถานการณการผลิตและตลาดนกกระทา  การวางแผนการผลิต  ปจจัยที่สําคัญ
ในการผลิต พันธุและลักษณะประจําพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจดัการนกกระทา
ระยะตาง ๆ   การคัดเลือกและผสมพันธุ   การฟกไข   การคัดเพศ   โรค พยาธิ และการปองกันรักษา   การตลาดและ
การจําหนายผลผลิต  การชําแหละและบรรจุหบีหอ  การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต  ปญหา อุปสรรคและ
แนวทางแกไข 
 
 

3503-2106 การผลิตนกกระจอกเทศ 3 (4) 
 (Ostrich Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนกกระจอกเทศ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตนกกระจอกเทศ และแกไขปญหาในการจัดการฟารม
นกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตนกกระจอกเทศ และมีกิจนิสัยการทํางานดวยความ-   
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 



 

 ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

170

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนกกระจอกเทศ 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารนกกระจอกเทศระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. การคดัแยกเพศนกรุนตามหลักการ 
5. ทําวัคซีนนกกระจอกเทศตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตนกกระจอกเทศตามกระบวนการฆา ชําแหละ บรรจุหบีหอ และคํานวณตนทนุเพื่อ
จําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ สถานการณการผลิตและตลาดนกกระจอกเทศ การวางแผนการผลิต ปจจัยที่
สําคัญในการผลิต พันธุและลักษณะประจาํพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจดัการ
นกกระจอกเทศระยะตาง ๆ   การจดัการผสมพันธุ   การฟกไข   โรค พยาธิ และการปองกันรักษา   การตลาดและ
การจําหนายผลผลิต  การชําแหละและบรรจุหบีหอ  การบันทึกและวิเคราะหขอมูลการผลิต  ปญหา อุปสรรคและ
แนวทางแกไข 
 
 
3503-2107 การผลิตสกุร 3 (4) 
 (Swine Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสุกรตามมาตรฐานงานฟารมสุกร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตสุกรพอแมพันธุและสุกรขุนระยะตาง ๆ  และแกไข
ปญหาในการจัดการฟารมสุกรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตสุกร  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสุกร 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุสุกรตามมาตรฐานฟารมสุกร  
3. ดูแลใหอาหารสุกรระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําวัคซีนและฉีดยาสุกรตามหลักการและกระบวนการ 
5. ตอนสุกรเพศผูตามหลักการและกระบวนการ 
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6. หาคาอัตราการแลกเน้ือตามหลักการ 
7. จัดการผลผลิตสุกรและคาํนวณตนทุนเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ สถานการณการผลิตและตลาดสุกร การวางแผนการผลิต มาตรฐานฟารมสุกร  
พันธุและการคัดเลือกพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การจัดการสุกรพันธุและสุกรขุนระยะ
ตาง ๆ  โรค พยาธิ และการปองกันรักษา  การกําจัดของเสียในฟารม   การบันทึกขอมูลฟารม   การจดัการผลผลิต 
การตลาดและการจาํหนายผลผลิต การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 
3503-2108 การผลิตโคนม 3 (4) 
 (Dairy Cattle Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคนมตามมาตรฐานงานฟารมโคนม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตโคนมระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจัดการฟารม
โคนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตโคนม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคนม 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุโคนมตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารโคนมระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจการเปนสัดและการต้ังทองตามหลักการและกระบวนการ 
5. ฉีดยาและทําวัคซีนโคนมตามหลักการและกระบวนการ 
6. รีดนมดวยมือตามหลักการและกระบวนการ 
7. รีดนมดวยเคร่ืองตามหลักการและกระบวนการ 
8. จัดการผลผลิตโคนมตามกระบวนการและคํานวณตนทนุเพื่อจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   สถานการณการผลิตและตลาดโคนม   การวางแผนการผลิต   มาตรฐานฟารม
โคนม  พันธุและการคัดเลือกพันธุ   การผสมพันธุ   โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการโค
นมระยะตาง ๆ   การรีดนม  การจัดการนํ้านมดิบ  โรค พยาธิ และการปองกันรักษา  การกําจัดของเสียในฟารม การ
บันทึกขอมูลฟารม  การตลาดและการจาํหนายผลผลิต   การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
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3503-2109 การผลิตโคเน้ือและกระบือ 3 (4) 
 (Beef Cattle and Buffalo Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคเน้ือและกระบือ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตโคเนื้อและกระบือระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการ
จัดการฟารมโคเน้ือและกระบือตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค 
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตโคเนื้อและกระบือ  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-
รับผิดชอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคเน้ือและกระบือ 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุโคเน้ือและกระบือตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารโคเนือ้และกระบือระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ฉีดยาและทําวัคซีนโคเน้ือและกระบือตามหลักการและกระบวนการ 
5. ตอนโคและกระบอืตามหลักการและกระบวนการ 
6. สูญเขาโคและกระบือตามหลักการและกระบวนการ 
7. หาคาอัตราการเจริญเติบโตตามหลักการ 
8. จัดการผลผลิตโคเน้ือและกระบือตามกระบวนการและคํานวณตนทนุเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและสถานการณการผลิตและตลาดโคเน้ือและกระบือ การวางแผน
การผลิต  พันธุและการคัดเลือกพันธุ  การผสมพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ   อาหารและการใหอาหาร   การจดัการ
โคเนื้อและกระบือระยะตาง ๆ  โรค พยาธิ และการปองกันรักษา การกําจัดของเสียในฟารม การบันทึกขอมูลฟารม 
การตลาดและการจาํหนายผลผลิต   การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 

3503-2110 การผลิตโคขุน 3 (4) 
 (Fattened  Beef  Cattle  Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคขนุ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตโคขุน และแกไขปญหาในการจัดการฟารมโคขนุตาม
หลักการและกระบวนการ     โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและการอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตโคขุน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตโคขนุ 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุโคขุนตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารโคขนุระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. หาคาอัตราการเจริญเติบโตของโคขุนตามหลักการ 
5. ฉีดยาและถายพยาธิโคขุนตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตโคขุนตามกระบวนการ และคํานวณตนทุนเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและสถานการณการผลิตและตลาดโคขุน  การวางแผนการผลิต 
พันธุโคขุน  การคัดเลือกโคเพื่อขุน  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร การจัดการโคขุนระยะตาง ๆ  
โรค พยาธิ และการปองกันรักษา   การกําจัดของเสียในฟารม   การบันทึกขอมูลฟารม   การตลาดและการจําหนาย
โคขนุ   การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 

3503-2111 การผลิตแพะและแกะ 3 (4) 
 (Goat and Sheep Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตแพะและแกะ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตแพะ-แกะระยะตาง ๆ และแกไขปญหาในการจดัการ
ฟารมแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึความปลอดภัยของผูบริโภค และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตแพะ-แกะ มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตแพะและแกะ 
2. วางแผนและจัดเตรียมโรงเรือน อุปกรณ และพันธุแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดูแลใหอาหารแพะ-แกะระยะตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ฉีดยาและทําวัคซีนแพะ-แกะตามหลักการและกระบวนการ 
5. รีดนมแพะตามหลักการและกระบวนการ 
6. หาคาอัตราการเจริญเติบโตตามหลักการ 
7. จัดการผลผลิตแพะ-แกะตามกระบวนการ และคํานวณตนทุนเพื่อจาํหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ สถานการณการผลิตและตลาดแพะและแกะ การวางแผนการผลิต ประเภทและ
พันธุแพะและแกะ  การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุแพะและแกะ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร 
การจดัการแพะและแกะระยะตาง ๆ    การรีดนม    โรค พยาธิ และการปองกันรักษา    การกําจัดของเสียในฟารม 
การบันทึกขอมูลฟารม   การตลาดและการจาํหนายแพะและแกะ   การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 
3503-2112 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3 (4) 
 (Animal  Diseases  Sanitation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัการปองกันโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถตรวจวินิจฉัยโรคเบือ้งตน และจัดการสุขาภิบาลสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการปองกันและรักษาโรคสัตว     และมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรับผดิชอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการปองกันโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
2. ตรวจวินิจฉัยโรคสัตวเบ้ืองตนตามหลักการ 
3. การทาํความสะอาดโรงเรือนดวยสารเคมีตามหลักการและกระบวนการ 
4. คํานวณปริมาณยาและสารเคมีสําหรับสัตวแตละขนาดตามหลักการ 
5. ปองกันโรคสัตวดวยการทําวัคซีน ใหยา/ฉีดยาและถายพยาธิตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของโรคและการสุขาภิบาลสัตว หลักการสุขาภิบาล  สาเหตุของการ
เกิดโรค  การติดตอ  อาการและวิการของโรค  การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน   การควบคุมปองกันและรักษาโรค 
โรคและพยาธิท่ีสําคัญในสัตวเศรษฐกิจ  โรคสัตวที่ตดิตอถึงคน 
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3503-2113 การฟกไขและการจดัการโรงฟก 3 (4) 
 (Incubation and Hatchery Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพัฒนาการตัวออนของสัตวปก หลักการและกระบวนการฟกไขและการจัดการโรงฟก 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ฟกไขและจัดการโรงฟก และแกไขปญหาในการฟกไขตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการฟกไข      และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการฟกไขและการจัดการโรงฟก 
2. วางแผนและจัดเตรียมตูฟก อุปกรณ และไขทีเ่ขาฟกตามหลักการและกระบวนการ 
3. แกไขปญหาของตูฟกไขและสาเหตุท่ีไขฟกไมออกตามหลักการ 
4. สรางเคร่ืองฟกไขอยางงายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของการฟกไข ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการฟกไข ระบบสืบพันธุของ
สัตวปก   สวนประกอบของไข   การพัฒนาตัวออนของสัตวปก   เคร่ืองฟกไขและอุปกรณ   โรงฟกและการจดัการ
โรงฟก การจัดการฟกไข โรคทีต่ิดตอทางการฟก การสุขาภิบาลโรงฟก การบนัทึกและวิเคราะหขอมูลการฟกไข 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 
3503-2114 การผสมเทียม 3 (4) 
 (Artificial Insemination) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2003  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสตัวเล้ียง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผสมเทียมสัตวปก สุกร และโค 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจดัการผสมเทียมสัตวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏบัิติงาน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนางานผสมเทียมสัตว  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผสมเทียมสัตว 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครือ่งมือ วัสดุอุปกรณ และสัตวท่ีจะทําการผสมเทยีมตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. รีดนํ้าเช้ือจากพอพันธุ สุกร ไก และหรือโคตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือดวยกลองจุลทัศน 
5. เก็บรักษานํ้าเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
6. ผสมเทียมสุกร ไก และหรือโคตามหลักการและกระบวนการ 
7. ตรวจสอบการเปนสัดตามหลักการและกระบวนการ 
8. ตรวจสอบการผสมติดตามหลักการและกระบวนการ 
9. กําหนดวันคลอดตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม ศึกษาระบบอวัยวะสืบพันธุของ
สัตวปก สุกรและโค   เคร่ืองมือและอุปกรณการผสมเทียม   การใช และเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ การรีดนํ้าเช้ือ
ของสัตวปก สุกรและโค   การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือ  การเจือจางนํ้าเช้ือ  วิธีการผสมเทียมสัตว   การตรวจการ
เปนสัดและการอุมทอง  ประสิทธิภาพการผสมเทียม  การจดบนัทกึและการวางแผนการผสมเทียม  ปญหา อุปสรรค 
และแนวทางแกปญหาในการผสมเทียม 
 
 
3503-2115 พฤติกรรมสัตวเลี้ยง 3 (4) 
 (Animal Behavior) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมสัตวเล้ียงและปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมสัตวเล้ียง 
2. เพ่ือใหสามารถวินิจฉัยพฤติกรรม จัดการควบคมุและดูแลสัตวเล้ียงอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาดานพฤติกรรมสัตวเลี้ยง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเก่ียวกับพฤติกรรมสัตวเล้ียง 
2. วินิจฉัยพฤติกรรมของสัตวเล้ียงตามหลักการ 
3. ควบคุมพฤติกรรมสัตวเล้ียงตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของพฤติกรรมสัตวเล้ียง พฤติกรรมการเรียนรู พฤติกรรมทางสังคม 
พฤติกรรมการกินอาหาร  พฤติกรรมการผสมพันธุ  พฤติกรรมท่ีมีผลตอการใหผลผลิต  และพฤติกรรมท่ีผิดปกติ
ของสัตว   ปจจัยที่มีผลตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมสัตวเลี้ยงและการควบคุม   ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 
 
3503-2116 เนื้อและการแปรรปูเนื้อสัตว 3 (4) 
 (Meat and Meat Processing) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางของเนื้อ หลักการและกระบวนการแปรรูปเน้ือสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดารชําแหละและแปรรูปเน้ือสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภค และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการชําแหละและแปรรูปเน้ือสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการชําแหละและแปรรูปเน้ือสัตว 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณการชําแหละและแปรรูปเน้ือสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. ชําแหละและตัดแตงเน้ือสัตว (ไก /สุกร /โค) ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตและผลิตภัณฑสัตวหลังการชําแหละ/แปรรูปตามหลักการและกระบวนการบรรจุหบีหอ 
ควบคุมคุณภาพ และคํานวณตนทุนเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคัญของเน้ือและการเก็บรักษาเน้ือสัตวชนิดตาง ๆ   โครงสรางของ
กลามเน้ือ   อุปกรณและเครื่องมอืในการแปรรปูเนื้อสัตว   การชําแหละ   คุณสมบัติและการเส่ือมคุณภาพของเน้ือ 
การรักษาคุณภาพเน้ือ   การตัดแตงเน้ือสัตว   ผลิตภัณฑเน้ือสัตวและการแปรรูปเน้ือสัตว   การบรรจุหบีหอ   การ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ   การตลาด   ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
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สาขางานอาหารสัตว 
 

3503-2201 การผลิตอาหารสัตว 3 (4) 
 (Animal Feed Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2001  โภชนศาสตรสัตว  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม โดย
คํานึงถึงคุณคา และผลกระทบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพการผลิตอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-     
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว 
2. วางแผนและจัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ และวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผสมอาหารสัตวโดยใชเคร่ืองผสมตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการอาหารสัตวหลังการผลิตตามกระบวนการบรรจุและเก็บรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม คุณสมบัติของอาหาร
สัตวท่ีดี เคร่ืองจกัรและอุปกรณการผลิตอาหารสัตว  กระบวนการผลิตอาหารสัตวในโรงงาน การรับวัตถุดิบ การ
เก็บรักษา การเตรียม การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดอาหาร การบรรจ ุ การเก็บรักษาอาหารผสม การควบคุมคณุภาพ
อาหารและการขนสง รูปลักษณของอาหารสําเร็จรูป ขอดีขอดอยของการใชอาหารสัตวสําเร็จรูป การตลาดอาหาร
สัตวสําเร็จรูป และกฎหมายเก่ียวกับฉลากบรรจุภัณฑ 
 
 

3503-2202 การจดัการอาหารหยาบ 3 (4) 
 (Roughage Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจดัการอาหารหยาบสําหรับเล้ียงสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในการผลิตและใชอาหารหยาบเล้ียงสัตว
เคี้ยวเอื้อง โดยคํานึงถึงคุณคาและความปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในการผลิต ใชและประยุกตใชอาหารหยาบ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชอาหารหยาบเล้ียงสัตว 
2. การวางแผนและเตรียมวัสดุอุปกรณในการผลิตอาหารหยาบประเภทและชนิดตาง ๆ เชิงธุรกิจ  ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. ถนอมและเก็บรักษาอาหารหยาบโดยการหมักหรือตากแหงตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําฟางปรุงแตงตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของอาหารหยาบ  ประเภทและชนิดของอาหารหยาบ  คุณภาพ
อาหารหยาบ การประยุกตใชวัสดุเหลือใช  การถนอมและเก็บรักษา  การปรับปรุงคุณภาพ  การประยุกตใช
เทคโนโลยีทางชีวภาพในการถนอมอาหารหยาบ การวางแผนและการจดัการอาหารหยาบเชิงธุรกิจ และแนวโนม
ตลาดอาหารหยาบ 
 
 
3503-2203 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 3 (4) 
 (Feed Microscopy and Quality Control) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2001  โภชนศาสตรสัตว  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพอาหารสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ  
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว    มีความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพอาหารสัตว 
2. เก็บตัวอยางอาหารสัตวเพ่ือใชในการตรวจสอบคุณภาพ 
3. ตรวจสอบคณุภาพอาหารสัตวทางกายภาพตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวทางเคมีเบ้ืองตน 
5. ประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคญัของการตรวจสอบและควบคมุคุณภาพอาหารสัตว    หลักการ
ตรวจสอบ   การเก็บตัวอยางอาหารสัตว   มาตรฐานอาหารสัตว   การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี 
การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว   การประเมินคุณภาพ   กฎหมายเก่ียวกับอาหารสัตว   ปญหาและ
แนวทางแกไข 
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3503-2204 การวิเคราะหอาหารสตัว 3 (4) 
 (Feed Analysis) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2001  โภชนศาสตรสัตว  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการวิเคราะหอาหารสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมสารเคมี   วิเคราะห   และรายงานผลการวิเคราะหอาหารสัตว   ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถงึคุณคาและความปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหอาหารสัตว 
2. เตรียมสารเคมีและเคร่ืองมืออุปกรณสําหรับการวิเคราะหอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. สุมตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ือการวิเคราะหตามหลักการ 
4. ดําเนินการวิเคราะหอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
5. รายงานผลการวิเคราะหอาหารสัตวตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของการวิเคราะหอาหารสัตว การสุมตัวอยางวัตถุดิบเพ่ือวิเคราะห 
สารเคมีและการเตรียมสารละลาย   หลักการใชและเก็บรักษาเครือ่งมือ-อุปกรณในหองปฏบิัติการ   การวิเคราะห
องคประกอบทางเคมขีองอาหารสัตว   การรายงานผลและประเมินผลการวิเคราะห   ปญหาและแนวทางแกไข 
 
 
3503-2205 สารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว 3 (4) 
 (Premix and Feed Additive) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2001  โภชนศาสตรสัตว  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของสารผสมลวงหนา สารเสริมในอาหารสัตว หลักการและกระบวนการ
นํามาใชประโยชน 

2. เพ่ือใหสามารถใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงคุณคาและความปลอดภัย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว    มีความ-     
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว 
2. เลือก/ใชสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตวตามประเภทและชนิด 
3. ผลิตแรธาตุผสม แรกอนสําหรับสัตวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของสารผสมลวงหนาและสารเสริมในอาหารสัตว 
ประเภทและชนิดของสารผสมลวงหนาและสารเสริม     ปฏิชีวนสาร  ฮอรโมน  เอนไซม  และเคมีภัณฑปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว    การผลิตแรธาตุผสมและแรธาตุกอนสําหรับสัตว   กฎหมายควบคมุการใชสารเสริมในการ
เล้ียงสัตว   ปญหาและแนวทางแกไข 
 
 

3503-2206 ทุงหญาและการจัดการทุงหญา 3 (4) 
 (Pasture and Pasture Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการทุงหญาเล้ียงสัตว  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปลูกและจัดการทุงหญาอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงคุณคา  ความปลอดภัย  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการจดัการทุงหญาอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการทุงหญาเล้ียงสัตว 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครือ่งมือ วัสดุอุปกรณ พันธุหญาและถ่ัวอาหารสัตว ตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. จัดการแปลงหญาเล้ียงสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําหญาแหงตามหลักการและกระบวนการ 
5. ทําหญาหมักตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตตามกระบวนการเก็บเก่ียว     การจัดการหลังการเก็บเก่ียว     และการคํานวณตนทนุและ
ผลตอบแทน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคัญของทุงหญา   ชนิดของทุงหญา   พันธุหญาและถ่ัวอาหารสัตว 
เครื่องมืออปุกรณและเครื่องทุนแรงในการทําทุงหญา   การวางแผนจัดการทุงหญา  การปลูกและจัดการทุงหญาชนิด
ตาง ๆ   การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนและผลตอบแทนของทุงหญา   ปญหาและแนวทางแกไข 
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3503-2207 สารชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 3 (4) 
 (Biotic Compounds for Animal Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3500-0104  จุลชีววิทยา  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เตรียม ใชสารชีวภาพในการผลิตสัตว และแกไขปญหาทีเ่กิดจากการ
ใชสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชสารชีวภาพในการผลิตสัตว ดวยความรับผดิชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชสารชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 
2. วางแผน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการผลิตและใชสารชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว ตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เตรียมสารชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตวประเภทและชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ใชสารชีวภาพในการผลิตสัตวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ นิยามของสารชีวภาพ ความสําคญัของสารชีวภาพกับการผลิตสัตว ชนดิและ
ประเภทของจลิุนทรียท่ีเก่ียวของกับการผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในการผลิตสัตว กลไก
การทํางาน  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการออกฤทธ์ิ   การเตรียม และการใชสารชีวภาพ   ปญหาอุปสรรคและแนวทาง
แกไขในการใชสารชีวภาพในการผลิตสัตว 
 
 
3503-2208 เคร่ืองจักรกลโรงงานอาหารสัตว 3 (4) 
 (Feed Mill Machines) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเคร่ืองจกัรกลโรงงานอาหารสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ใช ดูแลรักษา ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลโรงงานอาหารสัตวระดับเบ้ืองตน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือ-อุปกรณโรงงานอาหารสัตว ดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย ตรงตอเวลา รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชเคร่ืองจักรกลโรงงานอาหารสัตว 
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองบดอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองผสมอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินประสิทธิภาพการผสมอาหารสัตวดวยเคร่ืองจกัรกลโรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ กระบวนการทํางานของเคร่ืองจกัรกลโรงงานอาหารสัตว ระบบไซโล ระบบ
ลําเลียง  เครื่องบดอาหาร  เครื่องผสมอาหาร  เครื่องอัดเมด็อาหาร เครื่องอบไอน้ํา เครื่องอบแหง  การติดต้ังการใช
และการบํารุงรักษา   การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองกลในโรงงาน   ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
 
 
3503-40… ปฏิบัติการสัตวศาสตร …         * (*) 
 (Animal  Science Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานสัตวศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานดานสัตวศาสตรใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพเกษตรกรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบ มีวินัย 
ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานดานสัตวศาสตร 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานสัตวศาสตรตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานสัตวศาสตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะหงาน  
การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอ
ผลการปฏิบตัิงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 
 

โครงการ 
 

3503-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวศาสตรอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม     และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวศาสตร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบตัิงานเชิงระบบ     การเลือก
หัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือ
โสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาสัตวรักษ 

 
 
 

3504-2001 อายุรศาสตรเบ้ืองตน            3 (4) 
 (Introduction to Medicine) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2003  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสตัว กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหความเขาใจหลักการและกระบวนการเก่ียวกับอายุรศาสตรเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบือ้งตนตามหลักการทางอายุรศาสตร  
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานอายุรศาสตรเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเก่ียวกับอายุรศาสตรเบ้ืองตน 
2. จับบงัคบัสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตรวจสุขภาพสัตวดวยการวัดอุณหภูมิและใชหูฟง 
4. เก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจโรคแทงติดตอ 
5. เก็บตัวอยางนํ้านมเพ่ือการวินิจฉัยโรคเตานมอักเสบ 
6. เก็บตัวอยางอุจจาระเพ่ือการวินัจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสัตว 
7. ปองกันและรักษาโรคสัตวเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของอายุรศาสตร หลักการทางอายุรศาสตร สาเหตุ
ของการเกิดโรคในสัตว อาการของสัตวที่เปนโรค การจับบังคบัสัตว การตรวจสุขภาพสัตว การตรวจวินิจฉัยโรค
เบื้องตน  การรักษาสัตวเบ้ืองตน  การปองกันและควบคุมโรคสัตว 
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3504-2002 คลีนิค 3 (4) 
 (Clinic) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานคลีนิค 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัตงิานคลีนคิตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานงึถึงความปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานคลีนคิ   มีความรับผิดชอบ   ซ่ือสัตย   ตรงตอเวลา 
รอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานคลีนิค 
2. วางแผนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําวัคซีนและใหยาสุกร สัตวปก โคนมและโคเนื้อ 
3. ใหวัคซีนสุกร สัตวปก โคนมและโคเน้ือตามหลักการและกระบวนการ 
4. ใหยาฉีดและยากินแกสุกร สัตวปก โคนมและโคเน้ือตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทกึและรายงานผลการรักษาสัตวปวยตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของงานทางคลีนคิ การปฏิบัติการทางคลีนิคดาน
สุกร สัตวปก โคนมและโคเนือ้  การบันทึกและรายงานผลการรักษาสัตวปวย 
 
 
3504-2003 เวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตว 3 (4) 
 (Basic Drug in Animal Farm) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการใชเวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและใชเวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชเวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตว    ดวยความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย  ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชเวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตว 
2. วางแผน จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและเวชภัณฑพ้ืนฐานในงานฟารมปศุสัตวตามสรรพคุณ 
3. ใชเวชภัณฑพ้ืนฐานในการปองกัน ควบคุม รักษาโรคสัตวเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมาย ประวัต ิ ความสําคญัของเวชภัณฑ ขอบเขตและอํานาจการใชยา
(สําหรับผูเรียนในสาขาวิชาสัตวรักษและสัตวศาสตร) รูปแบบและชนิดของยา สรรพคุณยา การเตรียมยาเบ้ืองตน 
พิษของยาและการแกไข   รูปแบบของยาที่ใชในการควบคุม ปองกันและรักษาโรคในทางปศุสัตว   การใหยาสัตว
ดวยวิธีตาง ๆ  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการรักษาโรคสัตว การผสมสารเสริมในอาหารสัตว ภูมิปญญาทองถิ่น
ดานสมุนไพรท่ีใชในการปองกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว 
 
 

สาขางานสัตวรักษ 
 
3504-2101 ศัลยศาสตรเบ้ืองตน            3 (4) 
 (Introduction to Surgery) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3503-2003  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสตัวเล้ียง  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผาตัดสัตวเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและทําการผาตัดสัตวเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานศัลยศาสตรเบื้องตน    ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  
ตรงตอเวลา  รอบคอบ  ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผาตัดสัตวเบ้ืองตน 
2. วางแผนและจัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณผาตัดและทําความสะอาดตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. ผาตัดสัตวเบ้ืองตนเพ่ือตอนและแกไขไสเล่ือนตามหลักการและกระบวนการ 
4. เย็บแผลเบื้องตนแบบ Simple Interrupt 
5. เย็บแผลเบื้องตนแบบ Simple Comtinuous 
6. ปฏบิตัหิลังการผาตัดสัตวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของศัลยศาสตร เครื่องมือและอปุกรณทีจ่ําเปนใน
การทําศัลยกรรมเบ้ืองตน     การทําใหปราศจากเช้ือโรค    การเตรียมการผาตัด    การเตรียมตัวสัตวกอนการผาตัด 
วิธีการเย็บแผลแบบตาง ๆ   การหามเลือด   เวชภัณฑตาง ๆ ท่ีใชในการผาตัด  การทําใหหมดความรูสึก  การผาตัด
สัตวข้ันพ้ืนฐาน   การปฏิบัติการหลังการผาตัด 
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3504-2102 ปาราสิตวิทยา 3 (4) 
 (Parasitology) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3504-2001  อายุรศาสตรเบ้ืองตน  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการทางปาราสิตวิทยา 
2. เพ่ือใหสามารถตรวจหาปาราสิตตามหลักการและกระบวนการ นําไปประยุกตใชในการปองกันและ
รักษาโรคสัตวเบื้องตน 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางปาราสิตวิทยาเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทางปาราสิตวิทยา 
2. เตรียมเครื่องมืออปุกรณในการเก็บตัวอยางปาราสิตภายนอกและภายใน 
3. เก็บตัวอยางปาราสิตภายนอกและภายในท่ีสําคัญของสัตวเล้ียงตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจตัวอยางทางปาราสิตตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปองกันและกําจัดพยาธิท่ีสําคัญในสัตวเล้ียงตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของปาราสิตวิทยา ปาราสิตภายนอกและภายในท่ี
สําคัญของสัตวเล้ียง  ชีพจักรของพยาธิภายนอกและภายในท่ีสําคัญของสัตวเล้ียง  การเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปตรวจ
ทางปาราสิต  การตรวจหาไขพยาธิแบบ Direct smear  การตรวจหาไขพยาธิแบบ Floatation  การตรวจหาไขพยาธิ
แบบ  Sedimentation   การตรวจเลือดเพ่ือศึกษาทางปาราสิตท่ีสําคัญของสัตวเล้ียง   การปองกันและการกําจัดพยาธิ
ท่ีสําคัญในสัตวเล้ียง  และพยาธิท่ีติดสูคน 
 
 
3504-2103 การสงเสริมปศุสัตว 3 (4) 
 (Livestock Extension) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการสงเสริมปศุสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนินการ และแกไขปญหาในการสงเสริมปศุสัตว  ตามหลักการและ
กระบวนการ  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการสงเสริมการปศุสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตยรอบคอบ  ขยัน  อดทน  มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนคิวิธีการสงเสริมปศุสัตว 
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมปศุสัตวในทองถ่ินตามหลักการ 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตส่ือโสตทัศนในงานสงเสริมปศุสัตว 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมปศุสัตวในสถานการณตาง ๆ 
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมปศุสัตว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมปศุสัตว จิตวิทยาและสังคมวิทยา
ของการสงเสริมปศสัุตว หลักและวิธีการสงเสริมปศุสัตว กระบวนการติดตอส่ือสารในงานสงเสริมปศสัุตว 
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากับงานสงเสริมปศุสัตว การติดตามและประเมินผลงานสงเสริมปศุสัตว ปญหาที่
เก่ียวของกับการสงเสริมปศุสัตว 
 
 
3504-2104 กฎหมายเก่ียวกับปศุสัตว 3 (3) 
 (Livestock Law) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการดานกฎหมายเก่ียวกับปศสัุตว 
2. เพ่ือใหสามารถนํากฎหมายเก่ียวกับปศุสัตวมาใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาดานกฎหมายเพือ่นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย รอบคอบ ขยัน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานกฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับปศุสัตว 
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาเก่ียวกับปศุสัตวตามหลักกฏหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ       ความสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับปศุสัตวและบุคลากรท่ีทําหนาท่ีทางปศุสัตว 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499   พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. 2502 
พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2505   พระราชบัญญัติควบคมุบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505   พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510     พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525      พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535    และพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535  พระราชบัญญตัิควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2542       ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่อง  มาตรฐานฟารมเล้ียงไกเน้ือ 
มาตรฐานฟารมสุกร และมาตรฐานฟารมโคนม พ.ศ. 2542  
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3504-2105 การประกวดและตัดสนิสัตว 3 (4) 
 (Animal Judging and Contest) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการประกวดและตัดสินสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน เตรียมการ จัดการประกวดและตัดสินสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกวดและตัดสินสัตว  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยมีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  และความม่ันใจในการตัดสินสัตว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการประกวดและตัดสินสัตว 
2. เตรียมสัตวเพ่ือสงเขาประกวด 
3. วางแผนและจดัการประกวดสัตวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดําเนินการตัดสินสัตวตามหลักเกณฑ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของการประกวดและตัดสินสัตว พันธุและลักษณะของสัตว
เศรษฐกิจ  คุณสมบัติของกรรมการตัดสินสัตว   การเตรียมงานประกวดตัดสินสัตว   การเตรียมสัตวเขาประกวด 
หลักเกณฑในการประกวดและตดัสินสัตว การตัดสินสัตว 
 
 
3504-40… ปฏิบัติการสัตวรักษ … * (*) 
 (Animal Health Science Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานทางดานสัตวรักษ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  ปฏบิตักิารและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานสัตวรักษ ใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานสัตวรักษ 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานสัตวรักษ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบ 
มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานสัตวรักษ 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานสัตวรักษตามหลักการและกระบวนการ    โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานสัตวรักษตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะหงาน  
การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอ
ผลการปฏิบตัิงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 

โครงการ 
 

3503-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวรักษอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานสัตวรักษ 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวรักษ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่น 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานสัตวรักษ 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาสัตวรักษ   ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคดิคน หรือการปฏิบตัิงานเชิงระบบ     การเลือก
หัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือ
โสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาชางกลเกษตร 

 
3505-1001 การเขียนแบบ 3 (4) 
 (Drawing) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการเลือก ใชเครื่องมือ-อุปกรณการเขียนแบบ อานและเขียนแบบ  
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชเครื่องมือ-อุปกรณ  อานและเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเขียนแบบ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และ
อดทน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการอานและเขยีนแบบ 
2. เลือกและใชเครื่องมือ-อุปกรณการเขียนแบบตามหลักการ 
3. อานแบบช้ินงานตามหลักการ 
4. เขียนแบบช้ินงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของการเขยีนแบบ การใชอุปกรณเครื่องมอืเขียน
แบบ    การใชเสน ตัวอักษรและตัวเลข   การเขียนรูปทรงเรขาคณิต   การใชมาตราสวน  การอานและเขียนแบบ 
ภาพฉาย การอานและเขียนภาพสามมิติ  การอานและเขียนภาพตัด การสเก็ตช้ินงาน  การอานและเขียนแบบ
สัญลักษณและการใหมิติช้ินงาน  การเขียนแบบประกอบชิ้นงานทางดานเครื่องกล   การอานและเขียนแบบช้ินงาน
เคร่ืองมือกลอุปกรณทางการเกษตร 
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3505-1002 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (4) 
 (Strength of Materials) 
 (วิชาท่ีตองเรียนกอน 3000-1425  วิทยาศาสตร 7) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความหมายและหลักการของความเคน ความเครียด หนวย และคุณสมบัติทางกลศาสตร
ของวัสดุเม่ือถูกแรงกระทาํ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือกชนิดและขนาดของวัสดุ         ใหเหมาะสมกับงานและการออกแบบ
โครงสรางตาง ๆ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย 
ขยัน และอดทน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการท่ีเก่ียวของกับความแข็งแรงของวัสดุ 
2. เลือกชนิดของวัสดุสําหรบัการออกแบบโครงสรางตามหลักการ 
3. วิเคราะหแรงที่กระทํากับสวนประกอบของโครงสราง 
4. กําหนดขนาดสวนประกอบของโครงสรางตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ระบบหนวย  ความเคนและความเครียด รูปทรงกระบอกบางอยูภายใตความดัน
ภายใน  การคํานวณหาความแข็งแรงของรอยตอ  ความเคนของสปริง  การบดิ  การสงกําลังของเพลา  โมเมนตดัด 
แรงเฉือนของคานและเสา 
 
 
3505-2001 ชางกลโรงงานฟารม 3 (5) 
 (Farm Plant Mechanics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองกลโรงงานฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองมือ รางแบบและเขียนแบบชิ้นงาน ใชเคร่ืองมือทําช้ินงานและบํารุงรักษา
เคร่ืองมือใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมกับการใชงาน  โดยคํานึงถึงปลอดภัย และการอนุรักษทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย 
ขยัน และอดทน  
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชางกลโรงงานฟารม 
2. ใชเคร่ืองมือชางกลโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองมือชางกลโรงงานตามมาตรฐานโนงงานฟารม 
4. รางแบบและเขียนแบบช้ินงานตามหลักการ 
5. สรางช้ินงานตามแบบทีกํ่าหนด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ เคร่ืองมือชางกลโรงงาน การใชและการบํารุงรักษา การรางแบบและเขยีนแบบ
ช้ินงาน   งานตัด เจาะ ตะไบ ทําเกลียว กลึง ไส ตัด เช่ือมโลหะดวยแกสและไฟฟา    การใชความรอนกระทําตอทอ
และโลหะ  และการลับเครื่องมือ 

 
 
3505-2002 เครื่องยนตดีเซล 3 (4) 
 (Diesel Engines) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการทํางานและระบบตาง ๆ ของเครือ่งยนตดเีซล 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหเปรียบเทยีบ ใหคําแนะนําในการเลือกใช ซอมปรับแตงและตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนตดเีซลใหเหมาะสมกับงาน 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยนั 
อดทน และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทาํงานของระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตดีเซล 
2. ใชเคร่ืองยนตดีเซลตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตดีเซลตามมาตรฐาน 
4. ซอมเคร่ืองยนตดีเซลตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปรับแตงเคร่ืองยนตดเีซลตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    สวนประกอบและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล   ระบบการฉีดน้าํมัน-
เช้ือเพลิง  แบบของหองเผาไหม   ฝาสูบ  ทอรวมไอดี  ทอรวมไอเสีย  ระบบหลอลืน่  ระบบหลอเยน็   การยกเคร่ือง 
การซอมเคร่ือง การใชเคร่ืองมือวัด การติดตั้งเครื่อง การทดสอบ ปรับแตงสภาพของเครื่องยนต การบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบสภาพกอนและหลังการใชงาน   และการวิเคราะหสภาพการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล 
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3505-2003 ฟารมแทรกเตอร 1 3 (5) 
 (Farm Tractors 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษา แกไขขอขดัของ และปรบัแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานรถแทรกเตอรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด 
ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร 
2. อานขอมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอรตามหลักการ 
3. ขับรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามมาตรฐาน 
5. แกไขขอขดัของของรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ 
6. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ขอมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอร   การใช การบํารุงรักษา การ
แกไขขอขดัของ  การปรับตั้ง   การซอมแซม ระบบบังคบัเลี้ยว ระบบหามลอ ลอ ยาง  และการลดการหมุนฟรีของ
ลอรถแทรกเตอร  การตรวจสอบรถแทรกเตอรกอนออกปฏิบติังาน  การติดเครื่องยนต  และการขับรถแทรกเตอร  

 
 
3505-2004 ฟารมแทรกเตอร 2 3 (5) 
 (Farm Tractors 2) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3505-2003  ฟารมแทรกเตอร 1  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางานและใชงานระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรและอปุกรณพิเศษ 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ ปรับแตงระบบตาง ๆ  หาศูนยถวง  ติดตั้งอุปกรณ
พิเศษ  และตรวจสมรรถภาพของรถแทรกเตอร 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานรถแทรกเตอรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด 
ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร 
2. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามมาตรฐาน 
3. แกไขขอขดัของของรถแทรกเตอรตามหลักการ 
4. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรตามหลักการ 
5. วิเคราะหจุดศูนยถวงของรถแทรกเตอรตามหลักการ 
6. ตรวจสมรรถภาพของรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  สวนประกอบและหลักการทํางานระบบไฟฟา ระบบคลัช  ระบบ
สงกําลัง  ระบบไฮดรอลิกส  การปรับต้ัง  การซอมแซมและการบํารุงรักษา  การหาศนูยถวง  การติดต้ังอุปกรณพิเศษ  
และการตรวจสมรรถภาพของรถแทรกเตอร 
 
 
3505-2005 เครือ่งจักรกลกอนการเก็บเก่ียว 3 (5) 
 (Pre-harvest Machinery)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางานและใชงานเคร่ืองมือเตรียมดิน  เครื่องปลูก  และ
เครื่องมือบํารุงรักษาพืช 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช  ปรับตั้ง บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลกอนการเก็บเก่ียวตามหลักวิชาการ  
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยนั อดทน และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเคร่ืองจกัรกลกอนการเก็บเก่ียว 
2. ปรับต้ังเคร่ืองจักรกลกอนการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. ใชงานเคร่ืองจักรกลกอนการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลกอนการเก็บเก่ียวตามมาตรฐาน 
5. แกไขขอขดัของของเคร่ืองจักรกลกอนการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเคร่ืองจกัรกลกอนการเก็บเก่ียว  เครื่องจักรกล
กอนการเก็บเก่ียวประเภทตาง ๆ   (เครื่องมือเตรียมดิน  เครื่องปลกู  เครื่องใหปุย  เครื่องสูบน้ํา  เคร่ืองพนสารเคมี
ปองกันกําจัดศตัรูพืช)  การเตรียมเคร่ืองจกัรกลกอนการเก็บเก่ียว เพลาสงกําลัง การปรับตั้ง การทดสอบ  การใช  
และการบํารุงรักษาซอมแซมแกไขขอขดัของของเคร่ืองจกัรกลกอนการเก็บเก่ียว 
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3505-2006 เคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 3 (5) 
 (Harvesting and Post harvesting Machinery)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางานและใชงานเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลัง
การเก็บเก่ียว  

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช ปรับตัง้ บํารุงรักษาและประเมินผลเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเก็บเก่ียว
และหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการ เหมาะสมกับชนิดของพืช กระบวนการผลิตและสภาพแวดลอม  

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเกบ็เกี่ยว
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 
2. ปรับต้ังเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. ใชงานเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียวตามมาตรฐาน 
5. แกไขขอขดัของของเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ     ความหมายและความสําคัญของเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการ
เก็บเก่ียว   เคร่ืองจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว (เคร่ืองเก็บเก่ียวธัญพืช เคร่ืองเก็บเก่ียวพืชอาหารสัตว 
เครื่องเก็บเกี่ยวออย   เคร่ืองเก็บเก่ียวพืชเฉพาะอ่ืน ๆ  เคร่ืองนวด  เครื่องกะเทาะ  เครื่องส ี  เครื่องคัดแยกขนาด  
เครื่องขนยาย และสายพานลําเลียง)    การใชงาน   การปรับตั้ง   การทดสอบ   การบํารุงรักษา  การซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 
 
 
3505-2007 การสํารวจรังวัด 3 (4) 
 (Serveying) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของงานสํารวจ  หลักการและวิธีการสํารวจ รังวัด 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษาเคร่ืองมือชางสํารวจ ปฏิบติังานสํารวจรังวัด แปลและตีความหมาย
ภาพถายทางอากาศตามหลักการและวิธีการ   

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย 
ขยัน และอดทน  
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสํารวจรังวัด 
2. ใชเคร่ืองมือชางสํารวจตามหลักการ 
3. ทําและเขยีนโปรไฟลตามหลักการและกระบวนการ 
4. วัดระยะทางตามหลักการและกระบวนการ 
5. ทําวงรอบตามหลักการและกระบวนการ 
6. คํานวณหาพ้ืนท่ีตามหลักการ 
7. เขยีนแผนทีต่ามหลักการและกระบวนการ 
8. แปลและตีความหมายจากภาพถายทางอากาศตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคญั   ชนิดและข้ันตอนการสํารวจ   เคร่ืองมือชางสํารวจ   การสํารวจ
ทําระดับ  การสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ  การวัดมุม การสํารวจดวยเข็มทิศ การทําวงรอบ การคํานวณพิกัดฉาก 
การคํานวณหาพ้ืนท่ี   การเขียนแผนที ่  การแปลและตีความหมายจากภาพถายทางอากาศ  การหาระยะทาง  การใช
โตะแผนที ่   การวัดระยะทางโดย Stadia System  การทําระดบัแบบ Differential   การทาํและเขียน Profile  การวัด
ระยะทางโดยใช Invar Subtense Bar   การทําวงรอบโดยเข็มทศิ  และการทําวงรอบโดยใชกลองวัดมุม 

 
 

สาขางานชางกลเกษตร 
 
3505-2101 เทอรโมไดนามิกส 3 (3) 
 (Thermodynamics) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3000-1525  แคลคลูสั 1 กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ   กฎ  หลักการและกระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส   
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  คํานวณกระบวนการและวัฎจักรทางเทอรโมไดนามิกสในงานชางกลเกษตร 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ ขยัน และรอบคอบ   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับเทอรโมไดนามิกส 
2. วิเคราะหเทอรโมไดนามิกสในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประยุกตใชเทอรโมไดนามิกสในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญ  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส สารบริสุทธ์ิ พลังงาน การ
เปลี่ยนรปูพลังงาน ไอดีลแกส  กฎของเทอรโมไดนามิกส กระบวนการตาง ๆ  และวัฎจักรทางเทอรโมไดนามิกส 
 
 

3505-2102 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
 (Fluid Mechanics) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3000-1525  แคลคลูสั1  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  คุณสมบัติของของไหล  สมการพลังงานของของไหลและการสูญเสีย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ประยุกตใชพลังงานจากของไหล คํานวณและทดสอบโครงสรางทาง          
ชลศาสตร 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ ขยัน และรอบคอบ   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับกลศาสตรของไหล 
2. วิเคราะหกลศาสตรของไหลในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประยุกตใชกลศาสตรของไหลในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญ คุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงาน
สําหรับของไหล   สมการโมเมนตัมของของไหล   การวิเคราะหเชิงมิต ิ  การวัดอัตราการไหล  การสูญเสียเน่ืองจาก
แรงเสียดทาน  แรงยกและแรงเคร่ืองจักรกล  และพลังนํ้าเบ้ืองตน 
 
 
3505-2103 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 3 (4) 
 (Hydraulics and Pneumatics) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3000-1525  แคลคลูสั1  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการทํางานและใชงานไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  
2. เพื่อใหสามารถเขียนและอานผังวงจร ตอวงจร และแกไขขอขัดของของระบบไฮดรอลิกสและ         
นิวแมติกสตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน และ
ระวังรักษาส่ิงแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 
2. อานผังวงจรระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการ 
3. เขียนผงัวงจรระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการ 
4. ตอวงจรระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการและกระบวนการ 
5. แกไขขอขดัของของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  กฎ หลักการเบื้องตน สวนประกอบ หลักการทํางาน สัญลักษณ 
การเขียนและอานผังวงจร   การตอวงจรของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส   และแกไขขอขดัของของระบบ   
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส  
 
 
3505-2104 การวัดและเคร่ืองมือวัด 3 (4) 
 (Measurement and  Instrumentation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการวัดและใชเคร่ืองมือวัด 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและใชงานเคร่ืองมือวัดประเภทตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชเคร่ืองมือวัดดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชเคร่ืองมือวัดและการวัด 
2. วิเคราะหหนวยวัดตามหลักการ 
3. ตรวจสอบและปรับต้ังเคร่ืองมือวัดตามมาตรฐาน 
4. ใชงานเคร่ืองมือวัดตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั  หนวยวัด  การวัดระยะ  การวัดพ้ืนท่ี  การวัดปริมาตร   การวัดการ
เคลื่อนที ่ความเร็ว ความเรง แรง แรงบดิ ความดัน อุณหภูมิ ความแมนยํา ความแนนอนในการวัด และการใชงาน
เครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ 
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3505-2105 การผลิตอุปกรณการเกษตร 3 (5) 
 (Agricultural Equipment Production) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3505-2001 ชางกลโรงงานฟารม  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  นําเสนอโครงการผลิต  ออกแบบ  ประดษิฐ  ทดสอบ  และจัดทํา
รายงานตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการผลิตอุปกรณการเกษตรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด 
ปลอดภัย ขยัน อดทน อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณการเกษตร 
2. วางแผนโครงการผลิตอุปกรณการเกษตรตามหลักการ 
3. ออกแบบอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน 
4. ประดษิฐอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. ทดสอบ แกไขอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน 
6. สรุปประเมินผลงานและคาํนวณราคาเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั  มาตรฐานของอุปกรณเกษตร การออกแบบเครื่องมือการเกษตร 
การเขียนแบบ  การคิดราคา  การกําหนดวัสดุ  การประดิษฐ  การทดสอบและแกไข   การเสนอโครงการผลิต  การ
รายงาน สรุปและวิจารณ 

 
 
3505-2106 ความปลอดภัยในการใชเครือ่งจักรกลเกษตร 3 (3) 
 (Agricultural Machinery Safety) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชเคร่ืองจกัรกลเกษตรดวยความปลอดภัย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผนและใชเคร่ืองจกัรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของงาน 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการรักษาความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลเกษตร    มีความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด และปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชงานเคร่ืองจกัรกลเกษตรดวยความปลอดภัย 
2. วิเคราะหสาเหตุและวางแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุตามหลักการ 
3. ประเมินคาของความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจกัรกลเกษตรตามหลักการ 
4. ใชสัญลักษณและสัญญาณมือตามมาตรฐานสากล 
5. ใชเคร่ืองจกัรกลเกษตรดวยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและการปองกัน กฎของความปลอดภัย 
สัญลักษณและการใชสัญญาณมือ การประเมินคาของความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรกลเกษตรชนดิตาง ๆ   การ
ใชเคร่ืองจกัรกลเกษตรโดยเนนถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

 
 
3505-2107 ไฟฟาในฟารม 3 (4) 
 (Farm Electricity) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการ กระบวนการทาํงานและใชงานระบบไฟฟาในฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือก และใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา  สายไฟฟาและระบบควบคุม  
เครื่องตรวจสอบและตอวงจร ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสภาพ
ของงาน 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานไฟฟาในฟารมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน  ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทาํงานและใชงานระบบไฟฟาในฟารม 
2. วางแผน ออกแบบระบบไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน 
3. ตอวงจรไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
4. ใชอุปกรณไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั   เครื่องกําเนิดไฟฟา   มอเตอรไฟฟา   หมอแปลงไฟฟา   ระบบ
สายสงกําลัง  การคํานวณ  การออกแบบระบบไฟฟาในฟารม การควบคุมวงจร ความปลอดภัย และการใชเคร่ืองมือ
ตรวจสอบ    การตอวงจรเพื่อควบคุมความปลอดภัย   และการใชเครื่องตรวจสอบหาขอขัดของของระบบไฟฟา 
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3505-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (4) 
 (Alternate Current Motors) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง  หลักการทํางานและการใชงานมอเตอรไฟฟากระแสสลับและ
ระบบควบคุม 

2. เพ่ือใหสามารถคํานวณขนาด พันมอเตอร ตอวงจรมอเตอรขนาดเล็ก ทดสอบและเลือกใชมอเตอร
ไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของงานและความ
ปลอดภัย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานมอเตอรไฟฟากระแสสลับ    ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยนั  ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชงานมอเตอรไฟฟากระแสสลับและระบบควบคุม 
2. วิเคราะหความปลอดภัยในการใชไฟฟาตามหลักการ 
3. ตอวงจรมอเตอรไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ 
4. ใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษามอเตอรไฟฟากระแสสลับตามมาตรฐาน 
6. แกไขขอขดัของของมอเตอรไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ความปลอดภัยในการใชไฟฟา  โครงสรางและหลักการทํางานของ 
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ    ระบบควบคุม   การคํานวณขนาด   การพันมอเตอร  การตอวงจรมอเตอรขนาดเล็ก   
การทดสอบ การบํารุงรักษา  การใชงาน  และการพิจารณาเลือกใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
 
 
3505-2109 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 3 (4) 
 (Automobile Electricity and Electronics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางาน และการใชงานระบบไฟฟาในยานยนตและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  ตรวจสอบจุดบกพรองของระบบไฟฟา วงจรไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกส และ
แกไขขอขดัของตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนตดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ กระบวนการทํางานและใชงานระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนต 
2. วิเคราะหจดุบกพรองของระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนต 
3. ติดต้ังระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามหลักการและกระบวนการ 
4. แกไขขอขดัของของระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั   ระบบไฟฟาแสงสวาง   ระบบไฟสัญญาณ   ระบบสตารท   ระบบ
จุดระเบิด   ระบบประจุไฟ    ระบบอํานวยความสะดวก  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรอิเล็กทรอนิกสยานยนต  
การตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การตดิต้ังและการแกไขขอขัดของของระบบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในยานยนต 
 
 

3505-2110 เคร่ืองยนตแกซโซลีน 3 (4) 
 (Gasoline Engines) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ    หลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองยนตแกซโซลีนแบบสูบเดียวและ
หลายสูบ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  เลือก ใช  บํารุงรักษา ซอมแซม ปรับแตง และตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต
แกซโซลีนตามหลักวิชาการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องยนตแกซโซลีนดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเคร่ืองยนตแกซโซลีน 
2. ใชเคร่ืองยนตแกซโซลีนตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตแกซโซลีนตามมาตรฐาน 
4. ซอมแซมเคร่ืองยนตแกซโซลีนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปรับแตงเคร่ืองยนตแกซโซลีนตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั โครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนต  ช้ินสวนและระบบ
ตาง ๆ ของเครื่องยนตแกซโซลีน  การใชและบํารุงรักษา  การซอมแซม  การแกไขขอขัดของและการทดสอบ  การ
ใชเครื่องมือวัด  การติดต้ัง  การปรับแตงสภาพของเคร่ืองยนต  และการวิเคราะหสภาพการทํางานของเคร่ืองยนต
แกซโซลีน 
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3505-2111 ปฐพีวิทยา 3 (4) 
 (Soil Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับดิน และการวางแผนการใชท่ีดินเพ่ือ
การอนุรักษดินและน้าํ 

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกสมบัติของดิน ปรับปรุงและบํารงุดิน วางแผนการใชท่ีดินและการใชปุยตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย 
ขยัน และอดทน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับดินและการวางแผนการใชท่ีดิน 
2. วิเคราะหสมบตัขิองดินตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนการใชท่ีดินเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้าตามหลักการ 
4. เก็บตัวอยางดินตามหลักการและกระบวนการ 
5. วางแผนการปรับปรุงและบํารุงดินตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของดิน การกําเนิดดิน รูปดานขางของดิน องคประกอบของดนิ 
อนุภาคดิน  เนื้อดิน  โครงสรางของดนิ   ความหนาแนนและความพรุนของดิน  ความช้ืนในดนิ  การถายเทอากาศ
ของดนิ ส่ิงมีชีวิตในดิน สารคอลลอยดในดนิ ดินท่ีมีปญหาและวิธีการแกไข การเก็บตัวอยางดิน อินทรียวัตถุในดิน 
ธาตุอาหารพืช  ปุยและการใชปุย  และการวางแผนการใชท่ีดินเพ่ือการอนุรักษดินและน้าํ 
 
 
3505-2112 เกษตรชลประทาน 3 (4) 
 (Irrigation Agriculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหหาอัตราความตองการนํ้าของพืช เลือกวิธีการใหนํ้าท่ีเหมาะสม กําหนดขนาด
ของระบบชลประทาน และวางแผนการใหนํ้าและระบายนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเกษตรชลประทานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 
2. วิเคราะหอัตราการไหลซึมของนํ้าและความตองการนํ้าของพืชตามหลักการ 
3. วางแผน ออกแบบการใหน้าํและระบายนํ้าตามหลักการและสภาพพ้ืนท่ี 
4. กําหนดขนาดของระบบชลประทานตามมาตรฐานและสภาพพ้ืนท่ี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการชลประทาน  วัฏจักรของน้ํา  ความสัมพันธ
ระหวางดิน น้ํา พืช   แหลงน้ําชลประทาน  การใหน้ําทางผิวดิน   การใหน้ําทางใตผิวดนิ   การใหน้ําแบบฝนเทียม 
การใหน้ําแบบหยด    การกําหนดขนาดคลองสงนํ้า ทอสงนํ้าและอาคารวัดนํ้า  การระบายนํ้า การเก็บสถิตินํ้าฝน 
การหาเปอรเซ็นตความชื้นในดิน การทดลองการแพรกระจายของนํ้าในดิน  การหาอัตราการไหลซึมของนํ้าในดิน 
การหาอัตราความตองการนํ้าของพืช   การทดลองการอุมนํ้าของดนิ   การใชอุปกรณวัดนํ้า  การเลือกและออกแบบ
วิธีการใหน้ําที่เหมาะสม 
 
 
3505-2113 ระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด 3 (4) 
 (Mini Spray and Drip Irrigation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช  ออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษา และคาํนวณราคาของระบบชลประทาน
แบบฉีดฝอยและนํ้าหยดตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด   ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและนํ้าหยด 
2. ออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ 
3. คํานวณราคาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ 
4. ติดตั้งระบบชลประทานแบบฉดีฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน 
5. ใชระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการและกระบวนการ 
6. บํารุงรักษาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั   โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉดีฝอยและ
น้ําหยด   การเลือกใชเคร่ืองสูบนํ้า ทอน้ํา กรองนํ้า หัวฉีดน้ํา  หัวน้ําหยด ชุดใหปุย   ความตองการนํ้าของพืช   การ
วางแผนการใหนํ้า การออกแบบ การติดต้ัง การใชงาน การบํารุงรักษา และการคํานวณราคาของระบบชลประทาน
แบบฉีดฝอยและน้ําหยด 

 
 
3505-2114 เครือ่งจักรกลหนักเพ่ือการเกษตร 3 (4) 
 (Heavy Equipment for Agriculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน และการใชงานเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองจักรกลหนักไดเหมาะสมกับลักษณะงาน  วางแผนการใช  ใชงาน 
บํารุงรักษา ประมาณราคาคาใชจาย  และประเมนิผลงานเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ  

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยนั อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง หลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการเกษตร  
2. บันทึกขอมูลของเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการเกษตรตามหลักการ 
3. วางแผนการใชงานเคร่ืองจักรกลหนกัเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลือก/ใชเคร่ืองจกัรกลหนักเพ่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลหนักเพ่ือการเกษตรตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั หลักการทํางานและระบบตาง ๆ ของเครื่องจักรกลหนักเพือ่
การเกษตร   ประเภทของเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร  การบันทึกขอมูล การประมาณการคาใชจายและการ
จัดการเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือการเกษตร  การใช การปรับตัง้ บํารุงรักษา ซอมแซม แกไขขอขัดของของ
เคร่ืองจกัรกลหนักเพ่ือการเกษตรชนิดตาง ๆ 
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3505-2115 เครื่องสีขาว 3 (4) 
 (Rice Milling Machines) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ คุณสมบัติของขาว โครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองสีขาวและ
อุปกรณ 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก  ใชงานและ บํารุงรักษาเคร่ืองสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาวตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องสีขาวดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด 
ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองสีขาวและอุปกรณ 
2. ใชเคร่ืองสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาวตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  คุณสมบัติของขาว การเก็บรักษาขาวเปลือกและผลผลิตของขาว 
โครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาว    การใชงาน    การบํารุงรักษาเคร่ืองสีขาว
และอุปกรณในโรงสีขาว 
 
 
3505-2116 เคร่ืองมือสนามหญา 3 (4) 
 (Turf Equipment) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและแกไขขอขดัของของ
เครื่องมือสนามหญา  

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ และประมาณการคาใชจายของเคร่ืองมือ
สนามหญาตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องมือสนามหญา ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 



 

ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

210

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองมือสนามหญา 
2. ประมาณการคาใชจายเคร่ืองมือสนามหญาตามหลักการ 
3. เลือก/ใชงานเคร่ืองมือสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือสนามหญาตามมาตรฐาน 
5. แกไขขอขดัของของเครือ่งมือสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญและชนิดของเคร่ืองมือสนามหญา  โครงสรางและหลักการทํางาน  
การเลือก ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสนามหญา  การประมาณคาใชจายการใช  บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของ
เครื่องมือปรับพืน้ที่และเตรียมดนิ  เครื่องปลูก  เครื่องใหน้ํา  เครือ่งหวานปุย  เครื่องกําจัดศัตรูพืช   และเครื่องมือ
บํารุงรักษาสนามหญา 
 
 
3505-2117 อาคารและส่ิงกอสรางในฟารม 3 (4) 
 (Farm Buildings and Constructions) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการเลือก ใชวัสดุอุปกรณ  หลักการวางรูปแบบและผงัการกอสราง
อาคารและส่ิงกอสรางในฟารม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือก ใชวัสดุในการกอสราง อานแบบ เขียนแบบ แยกรายการ ประเมินราคา 
วางผังและตอเติมอาคารฟารมตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานกอสรางอาคารฟารมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการอาคารและส่ิงกอสรางในฟารม 
2. อานแบบอาคารและส่ิงกอสรางในฟารมตามหลักการ 
3. เขียนแบบอาคารและส่ิงกอสรางในฟารมตามหลักการ 
4. ประเมินราคางานกอสรางตามหลักการ 
5. วางผังและตอเติมอาคารฟารมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคญั   วัสดุอุปกรณในงานกอสราง   การเลือกใชวัสดุในการกอสราง 
รูปแบบและผังการกอสราง การอานแบบและการเขียนแบบส่ิงกอสรางในฟารม การแยกรายการ การประเมินราคา 
การวางผังและตอเติมอาคารฟารม 
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3505-2118 การจัดการโรงงานฟารม 3 (3) 
 (Farm Workshop Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบ วางผงั ติดต้ังวัสดุอุปกรณ  ระบบไฟฟา  
และจัดการโรงงานฟารม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการโรงงานฟารม ออกแบบและวางผัง ติดต้ังวัสดุอุปกรณ
และระบบไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานจดัการโรงงานฟารม ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการโรงงานฟารม 
2. วิเคราะหและสรางแผนภูมิการไหลตามหลักการและกระบวนการ 
3. ออกแบบและวางผังโรงงานตามมาตรฐาน 
4. จัดและติดต้ังวัสดุอุปกรณโรงงานฟารมตามมาตรฐาน 
5. จัดสภาพแวดลอมของโรงงานฟารมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของการจัดการโรงงานฟารม  สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการวางผัง
โรงงาน    แผนภูมิการไหลและวิธีการสรางแผนภูมิ    การออกแบบและวางผังโรงงาน   การติดต้ังวัสดุอุปกรณ  
หลักการจัดเก็บเคร่ืองมือ    การจัดโตะทํางานและพ้ืนท่ีการทํางาน   ระบบไฟฟากําลัง   ระบบแสงสวางและแผง
ควบคมุไฟฟา สภาพการทํางาน  ความปลอดภัย  การบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ  และการจัดสภาพแวดลอมของ
โรงงานฟารม 

 
 
3505-2119 การวางแผนส่ิงกอสรางในฟารม 3 (4) 
 (Agricultural Structure Planning) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการวางแผน เลือก ใชวัสดุอุปกรณในระบบการผลิตทางการเกษตร วัสดุ
ท่ีใชในการกอสรางอาคารฟารม  และองคประกอบแวดลอมท่ีมีผลตอโรงเรือนอาคารฟารม  

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  ออกแบบ และวางแผนอาคารและส่ิงกอสรางในฟารมตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนอาคารและส่ิงกอสรางในฟารม ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ประหยัด ขยัน และปลอดภัย 



 

ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

212

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน เลือก ใชส่ิงกอสรางในฟารม 
2. วิเคราะหธรรมชาติของสัตวเล้ียงและวัสดุอุปกรณในระบบการผลิตทางการเกษตรตามหลักการ 
3. วิเคราะหมลพิษจากกระบวนการผลิตทางการเกษตรตามหลักการ 
4. ออกแบบส่ิงกอสรางในฟารมตามหลักการ 
5. วางแผนอาคารและส่ิงกอสรางในฟารมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั ธรรมชาติของสัตวเล้ียงและวัสดุอุปกรณในระบบการผลิตทาง
การเกษตร   การออกแบบโครงสรางเบื้องตน   การคํานวณวัสดุท่ีใชในการกอสรางอาคารฟารม  อ งคประกอบ
แวดลอมท่ีมีผลตอยุงฉาง คอกสัตว และโรงเรือนทางการเกษตร มลพิษจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร การ
ออกแบบและวางแผนอาคารและส่ิงกอสรางในฟารม  

 
 
3505-40… ปฏิบัติการชางกลเกษตร …         * (*) 
 (Farm Mechanic Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานทางดานชางกลเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิตักิารและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานชางกลเกษตร
ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานชางกลเกษตร 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานชางกลเกษตร   มีคุณธรรมจริยธรรม   ความรับ- 
ผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานชางกลเกษตร 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏบิตักิารทางดานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานชางกลเกษตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะห
งาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลการปฏบิติังาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 

โครงการ 
 

3505-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานชางกลเกษตรอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานชางกลเกษตร 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานชางกลเกษตร และมีกิจนิสัยใน
การทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานชางกลเกษตร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาชางกลเกษตร  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัตงิานเชิงระบบ     การเลือก
หัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือ
โสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ 

 

 
3506-1001 หลักเศรษฐศาสตร  3 (3) 
 (Principles  of Economics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักเศรษฐศาสตร  
2. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานธุรกิจเกษตรโดยประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตร 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานหลักเศรษฐศาสตรเพื่อนํามาประยุกตใชใน
งานอาชีพ ดวยความรับผดิชอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม   

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานอุปสงค อุปทานและความยืดหยุน 
2. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานทฤษฎีการผลิต ตนทุนและรายรับจากการผลิต 
3. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานการกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ 
4. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานรายไดประชาชาต ิการบริโภค การออมและการลงทุน 
5. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานการเงิน การคลัง นโยบายการเงินการคลัง 
6.  ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานการคาและการเงินระหวางประเทศ 
7. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรดานวัฎจักรธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความรูท่ัวไปของหลักเศรษฐศาสตร   ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ   อุปสงค   อุปทาน   การ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน   ดุลยภาพของตลาด   ความยืดหยุนของอปุสงคและอปุทาน   มาตรการของรัฐ
ในการแทรกแซงราคา   พฤติกรรมของผูบริโภค   ทฤษฎีการผลติ   ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต   การ
กําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ    รายไดประชาชาติ   การบริโภค  การออมและการลงทุน   การเงินการธนาคาร
และนโยบายการเงิน   การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง   การคาและการเงินระหวางประเทศ   ภาวะเงินเฟอ  
เงนิฝดและการแกไข   วัฏจักรเศรษฐกิจ   การพัฒนาเศรษฐกิจ  
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3506-1002 การจดัการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
 (Agribusiness Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวน-
การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจเกษตร 
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจเกษตร 
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร 
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร 
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร 
6. เขยีนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  ความสําคญั  ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร  องคการธุรกิจ
เกษตรของไทย  หนาท่ีพ้ืนฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร  ระบบธุรกิจเกษตร การจดัการผลิต การจดัการการตลาด 
การบญัชีและการจัดการการเงิน  นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร   ปญหาและ
แนวทางแกไขระบบธุรกิจเกษตร  แผนธุรกิจเกษตร  วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร  โครงการธุรกิจ
เกษตร  การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
 
 
3506-1003 สถิติและการวิจัยเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Statistics and Fundamental Research) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทางสถิติ  การวางแผนและกระบวนการวิจัยเบือ้งตน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการวิจัน เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย สรุป และเขียนรายงาน
การวิจัย 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีพ     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัยเบ้ืองตน 
2. วางแผนการวิจยัตามหลักการ 
3. ดําเนินการวิจัยตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความมุงหมายและขอบเขตการวิจัย สถิติเบื้องตน ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบและ
วิธีการวิจัย การสุมตัวอยางและการสํารวจขอมูล การแจกแจงความนาจะเปนของขอมูล การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหและแปลผลขอมูลท่ีไดจากการทดลองและสํารวจ การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยเชิงเสนแบบงาย 
การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงาน 

 
 

3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 (Computer Application for Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ    ดวยความรับ-  
ผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ 
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรืออ่ืน ๆ 
4. ใชคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีนิยมใชในงานอาชีพ   ประโยชน   หลักการทาํงาน
โดยท่ัวไปของโปรแกรมสําเร็จรูป   การประยุกตใชในงานอาชีพตาง ๆ  (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งานคํานวณ   
งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออ่ืน ๆ)   การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
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3506-2002 การจดัทําและการประเมินโครงการธุรกิจเกษตร 3 (5) 
 (Agribusiness Project Development and Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําโครงการธุรกิจเกษตร ติดตามประเมินผล และปรบัปรงุแกไข    
ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดทําและประเมนิโครงการธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยัน ประหยัด  อดทน  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัทําและประเมินโครงการธุรกิจเกษตร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินโครงการธุรกิจเกษตรตามแผนงาน 
4. ประเมินโครงการธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับลักษณะของโครงการธุรกิจเกษตร  ขอพิจารณาในการจดัทําโครงการ  ขัน้ตอน
การจดัทําโครงการ  แผนการปฏบิติังานตามโครงการ  การดําเนินงานตามโครงการ  การติดตามประเมินผลและการ
ปรับปรุงแกไขการจดัทําโครงการธุรกิจเกษตร 
 
 
3506-2003 กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
 (Buiness  Law)              

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางธุรกิจ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินธุรกิจอยางมีระบบตามกฎหมาย 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการประกอบอาชีพธุรกิจภายใตกฏหมายและขอบังคับ  มีความรับ-
ผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาดานธุรกิจตามกฎหมายและขอบงัคบั 
3. ประยุกตใชกฎหมายและขอบังคับในการดําเนินงานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย   กฎหมายแพงและพาณิชย   กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจ   (ซ้ือขาย   เชาทรัพย   กูยืม   ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา)  กฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจของหางหุนสวน   
บริษทัจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัดและกิจการรวมคาลักษณะตาง ๆ    กฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงนิ   กฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจ (กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ   กฎหมายเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม) 
 
 

3506-2004 หลักการสหกรณ  3 (3) 
 (Principles  of   Cooperatives) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการสหกรณ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและวิธีการสหกรณ  
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการนําหลักสหกรณมาประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ   
มีคุณธรรมจริยธรรม รอบคอบ ซ่ือสัตย  ขยัน  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสหกรณ 
2. ประยุกตใชหลักและวิธีการสหกรณในการดําเนินงานและบริหารงาน 
3. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในธุรกิจสหกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย   ลักษณะและความสําคัญของการสหกรณ    ประวัติการสหกรณ    
ลัทธิสหกรณตามแนวความคิดของนักสหกรณ    หลักและวิธีการสหกรณ    ประเภทสหกรณ    การบริหารงานและ
การจัดการสหกรณ    หลักเศรษฐศาสตรและธุรกิจของสหกรณ     ขอจํากัดตาง ๆ ของสหกรณ   
 
 

3506-2005 ธนกิจเกษตร     3 (4) 
 (Agricultural    Finance) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและวิธีการท่ีเก่ียวของกับธนกิจเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน  ตัดสินใจเก่ียวกับการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดําเนินงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร ดวย
ความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ประหยัด ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับธนกิจเกษตร 
2. วางแผนทางดานการเงินตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร 
3. ควบคุมทางดานการเงนิตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตัดสินใจลงทุนทางดานการเงินตามหลักการธนกิจเกษตร 
5. จัดการทางดานสินเช่ือตามหลักการธนกิจเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ลักษณะและความสําคัญของธนกิจเกษตร   การจดัการทางการเงิน   การ
วิเคราะห  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน   การตัดสินใจตาง ๆ เก่ียวกับการเงิน   การประเมินคาโครงการ
ลงทุน   คาของทุนและวิธีการหาทนุ   ระบบการเงนิ   ตลาดและสถาบันการเงนิ   ลักษณะความสําคญัและบทบาท
ของการจัดการสินเช่ือ   มาตรการในการใหสินเช่ือ   หลักการและวิธีการในการวิเคราะหทางการเงิน 
 
 
3506-2006 การบญัชีธุรกิจ 3 (4) 
 (Business Accounting) 

จุดประสงครายวิชา   
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบญัชีธุรกิจ  การปรับปรุงบัญชี  และการจัดทํางบการเงนิ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทาํบญัชีธุรกิจและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีธุรกิจในงานอาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัทําบัญชีธุรกิจและงบการเงนิ 
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุน 
3. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี 
4. จัดทาํงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานธุรกิจตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีธุรกิจ  การจาํแนกรายการ
สินทรัพย หนี้สินและทนุ  หลักและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดบนัทึกรายการข้ันตนและสมุดบันทกึรายการข้ันปลาย
การจัดทํางบทดลอง  กระดาษทําการ  การปรับปรุงบัญชีเม่ือส้ินงวด  การปดบัญชี  และการจัดทํางบการเงิน 
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3506-2007 การตลาดเกษตร   3 (4) 
 (Agricultural Marketing) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน  ดําเนินงานธุรกิจและแกไขปญหาตามหลักการและกระบวนการ
ตลาดเกษตร 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดเกษตรในงานอาชีพ
ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร 
2. จัดทาํแผนดําเนินงานดานการตลาดโดยประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร 
3. ประยุกตใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินงานดานการตลาด 
4. วิเคราะห วิจัยตลาดตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิ เก่ียวกับความหมาย ความสําคญัของการตลาดเกษตร   อุปสงคและอปุทานสินคาเกษตร   
หนาที่และระบบการตลาดเกษตร   ตนทุนและสวนเหล่ือมการตลาด   โครงสรางการดําเนินงานและวิถีการตลาด
เกษตร   คนกลาง สถาบนัและองคการทางการตลาดเกษตร    แนวคิดเร่ืองสวนประสมทางการตลาด   การวิเคราะห
ตลาด   การวิจัยตลาด   กระบวนการการตลาด   กลยุทธการตลาด   แผนการตลาด   การควบคุมทางการตลาด การ
ประเมินผลและการจดัทํารายงานทางการตลาด   การจดัการการตลาดและการตลาดระหวางประเทศ   ปญหา
การตลาดเกษตรและแนวทางการแกไข  
 
 
3506-2008 การจดัการฟารม 3 (4) 
 (Farm Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจดัการฟารมอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึง การ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการจัดการฟารมในงานอาชีพ  
ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ   ขยัน  ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการฟารม 
2. วางแผนการทําฟารมและจัดการฟารมตามหลักเศรษฐศาสตร 
3. วางแผนและจัดทํางบประมาณฟารมตามหลักการ 
4. บันทึกและวัดผลสําเร็จของฟารมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความรูเบ้ืองตนดานการจัดการฟารม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีใชในการ
การจดัการฟารม (หลักวาดวยผลไดลดนอยถอยลง กฎวาดวยคาเสียโอกาส หลักวาดวยการใชปจจัยการผลิตทดแทน
กัน ระยะเวลาการตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสม ฯลฯ) การจดัรูปแบบและการดําเนินงานฟารม การวิเคราะห
และวางแผนการทําฟารม การวางแผนและการจัดทํางบประมาณฟารม การวิเคราะหสถานภาพทางดานการเงินและ
การคลัง การจดบันทึกและการวัดผลสําเร็จของฟารม การจัดการฟารมปลูกพืช เล้ียงสัตวและสัตวนํ้า การตัดสินใจ
และการดําเนินงานฟารมภายใตความเส่ียงและความไมแนนอน 
 
 

สาขางานธุรกิจเกษตร 
 

3506-2101 ราคาผลิตผลเกษตร 3 (4) 
 (Agricultural   Product   Prices) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับราคาผลิตผลเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความเคล่ือนไหวของราคาผลิตผลเกษตรและกําหนดราคาผลิตผลเกษตร 
3. เพื่อใหมเีจตคติและมีกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาขอมูลราคาผลผลิตเกษตรเพื่อนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพ  ดวยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับราคาผลิตผลเกษตร 
2. กําหนดราคาผลิตผลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะหความเคล่ือนไหวของราคาผลิตผลเกษตรตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย   หนาที ่  ลักษณะและบทบาทของราคาผลิตผลเกษตร   การกําหนด
ราคาผลิตผลเกษตร   การวิเคราะหความเคล่ือนไหวของราคาผลิตผลเกษตร   ทฤษฎีใยแมงมุม   ดัชนีราคาผลิตผล
เกษตร    นโยบายราคาผลิตผลเกษตร   การสํารวจราคาผลิตผลเกษตรในทองถ่ิน  
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3506-2102 สินเช่ือการเกษตร 3 (3) 
 (Agriculture Credit) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัการสินเช่ือการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน จัดการสินเช่ือการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อการเกษตรเพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการสินเช่ือการเกษตร 
2. วางแผนการจดัการสินเช่ือการเกษตรในการดําเนนิธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาสินเช่ือการเกษตรตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของสินเช่ือการเกษตร  ประเภทของสินเชื่อการเกษตร  แหลง
สินเช่ือเพ่ือการเกษตร   การจัดการสินเช่ือการเกษตร    บทบาทและวิธีดําเนินงานของแหลงสินเช่ือเพ่ือการเกษตร  
ปญหาและแนวทางพัฒนาสินเช่ือการเกษตรในประเทศไทย 
 
 
3506-2103 นโยบายการเกษตรของประเทศไทย 3 (3) 
 (Thai Agricultural Policy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจนโยบายการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินงานดานการเกษตรอยางมีระบบ  สอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการศึกษาคนควาเก่ียวกับหลักการ มาตรการและนโยบายการเกษตร 
เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ  ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ มาตรการและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
2. วางแผนดําเนินธุรกิจเกษตรตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาการเกษตร 
3. กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการเกษตร ตามมาตรการและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  สภาพและปญหาการเกษตรของประเทศไทย  ความหมายของนโยบายการเกษตร  วัตถุ-
ประสงคของการกําหนดนโยบายการเกษตร  นโยบายและมาตรการในการแกไขปญหาการเกษตรของประเทศไทย  
นโยบายการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 
3506-2104 การเงินการธนาคาร 3 (4) 
 (Finance and Banking) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการดานการเงนิการธนาคาร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานธุรกิจดานการเงินการธนาคารตามหลักการและกระบวน-
การ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการศึกษาคนควาเก่ียวกับหลักการและกระบวนการดานการเงินการ
ธนาคาร นําไปประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานการเงนิการธนาคาร 
2. วางแผนดําเนินธุรกิจตามหลักการและกระบวนการดานการเงนิการธนาคาร 
3. จัดทําเอกสารทางการเงินตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ลักษณะและบทบาทของเงิน   เอกสารทางการเงิน   ตลาดการเงิน   หนาที่และ
บทบาทของธนาคาร   ธนาคารแหงประเทศไทย   ธนาคารพาณิชย   และสถาบันการเงินประเภทอืน่ ๆ   นโยบายการ
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
 
 
3506-2105 การบรหิารงานบุคคล 3 (4) 
 (Personnel Administration) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานและแกไขปญหาการบริหารงานบคุคลตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการบริหารงานบคุคลในงานอาชพี  ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 



 

ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 

224

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบคุคล 
2. วางแผนการสรรหาและจัดบคุคลเขาทํางานตามหลักการ 
3. วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักการ 
4. กําหนดแนวทางในการสรางแรงจงูใจและขวัญกําลังใจบุคคลตามหลักการ 
5. ประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล  หลักและการบริหารงาน
บุคคล  การสรรหาบคุคลเขาทํางาน  การจัดคนใหเขากับงาน  การจดัการเงินเดือนและคาจาง   การฝกอบรมและ
พัฒนาบคุคล  การจูงใจและการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  การประเมินผลการปฏบิัติงาน  แรงงานสัมพันธและ
การประกันสังคม 
 
 
3506-2106 การขายและการสงเสรมิการขาย 3 (4) 
 (Sale  and  Sales  Promotion) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการขายและการสงเสริมการขาย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการขายและสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานขายและสงเสริมการขาย  มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ขยัน   
อดทน ซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายและสงเสริมการขาย 
2. เขยีนแผนการขายตามหลักการ 
3. เขียนแผนงานสงเสริมการขายตามหลักการ 
4. ดําเนินการขายและสงเสริมการขายตามแผนงาน 

 5. จัดทําส่ือโฆษณาเพ่ือสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการขาย   หลักและวิธีการดําเนินการขาย    การ
เขียนแผนการขาย  เทคนคิวิธีการขาย  หลักและวิธีการสงเสริมการขาย  การเขียนแผนงานสงเสริมการขาย   บทบาท
ของพนักงานขายและพนักงานสงเสริมการขาย    การฝกบุคลิกภาพพนักงานขาย    การจัดทําส่ือโฆษณา    การ
สํารวจตลาด 
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3506-2107 หลักการลงทุน 3 (3) 
 (Principles  of   Investment) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการลงทนุในระบบเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจตามหลักการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับหลักการลงทุน เพื่อนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพดวยความรับผิดชอบ   รอบคอบ  ประหยัด   มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 
2. ประเมินราคาหลักทรัพยตามหลักการ 
3. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุตามหลักการ 
4. พยากรณผลตอบแทนจากการลงทนุตามหลักการ 

 5. วางแผนการลงทนุในธุรกิจขนาดยอมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของการลงทุน  ประเภทของการลงทุน  หลักเกณฑและนโยบายการลงทุน    
การลงทนุกับการเก็งกําไร   ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน    ประเภทของหลักทรัพย  หลักทรัพยรัฐบาล  หลักทรัพย
ธุรกิจ    การประเมินราคาหลักทรัพย    การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    การพยากรณผลตอบแทน
จากการลงทนุ    การลงทุนในธุรกิจขนาดยอม    การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
 
 
3506-2108 บัญชีฟารม 3 (4) 
 (Farm   Accounting) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบญัชีฟารม การปรับปรุงบัญชี  และการจัดทํางบการเงนิ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบนัทึกบญัชีฟารมและงบการเงิน 
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนีสิ้นและทุนของฟารม 
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ 
4. จัดทาํงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม  การจําแนกสินทรัพย  
หนี้สินและทนุของฟารม    หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี     งบทดลอง    การปรับปรุงบัญชี
เม่ือส้ินงวดบัญชี     การจดัทํางบการเงนิ     การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม  
 
 
3506-2109 การภาษีอากรและการประกันภยั 3 (3) 
 (Taxation and Insurance) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการภาษอีากรและการประกันภัย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเก่ียวกับภาษีและการประกันภัยในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ  โดยคํานึงถึงหนาท่ีของพลเมืองดแีละความจําเปนตอชีวิตและทรัพยสิน 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการเก่ียวกับภาษีและการประกันภัยในงานอาชีพ  ดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ปลอดภัย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการภาษอีากรและการประกันภัย 
2. คํานวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
3. ประยุกตใชหลักการประกันภัยและการคํานวณเบ้ียประกัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ นโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิตบิุคคล  ภาษีมูลคาเพ่ิม  และอากรแสตมป  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืน ๆ ความหมาย
และความสําคัญของการประกันภัย  ประเภทของการประกันภัย  การประกันภัยธุรกิจ  สถาบนัการประกันภัย  
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการประกันภัย 
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3506-2110 กฎหมายเกษตร 3 (3) 
 (Agriculture Law) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมายและพระราชบัญญัติทีเ่กี่ยวของกับการเกษตร  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและวางแผนดําเนนิงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบภายใตกฎหมายและพระราช-
บัญญัติทีเ่กี่ยวของ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการดําเนินงานธุรกิจเกษตร  ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย   
และมีคุณธรรมจริยธรรม   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขอกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาดานการเกษตรตามกฎหมายและพระราชบญัญัติ 
3. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจเกษตรตามหลักกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ     ความสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตร     พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พระราชบัญญัติกักกันพืช    พระราชบัญญัติการควบคุมโยกยายสัตว    พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ    พระราชบัญญัติ
ชลประทาน  พระราชบัญญัติการขนสง  พระราชบัญญัติปฏิรปูทีด่นิเพ่ือการเกษตรกรรม  พระราชบญัญัติจัดรปูทีด่ิน   
กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม    กฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานสินคาเกษตร   กฎหมายปาไม    กฎหมายท่ีดิน 
 
 
3506-2111 การจดัการสาํนักงาน 2 (4) 
 (Office Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสํานักงานและเคร่ืองใชสํานักงานประเภทตาง ๆ 
2. เพ่ือสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาการจัดการสํานักงานและการใชเคร่ืองใช
สํานักงานประเภทตาง ๆ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของงาน ความประหยดั และปลอดภัย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานสํานักงาน ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ประหยดั  
ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการสํานักงานและเคร่ืองใชสํานักงาน 
2. วางแผน จัดการสํานักงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ติดตอส่ือสารทางธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
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4. จัดการผลิตและใหบริการเอกสารรูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคร่ืองใชสํานักงานตามหลักการและกระบวนการ 
6. ดูแลรักษาเคร่ืองใชสํานักงานตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การวางแผนและการจดัการสํานักงาน  งานดานการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  งาน
ดานการใหบริการเก่ียวกับเอกสาร  การผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ การใชและการดูแลรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน
ประเภทตาง ๆ 
 
 
3506-2112 มาตรฐานสินคาเกษตร 3 (3) 
 (Commodity Standard) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานสินคาเกษตร  และวิธีการ                  
ปฏิบตัิเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและปฏิบัติงานดานมาตรฐานสินคาเกษตร  โดยคํานึงถึงกฎหมาย  
พระราชบัญญัติและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกบัการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน  
ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ ซ่ือสัตย  ตรงตอเวลา และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานสินคาเกษตร 
2. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
2. ประยุกตใชกฎและระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรในการดําเนินธุรกิจเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานสินคาเกษตร  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ  กฎ
และระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานสินคาเกษตร  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานสินคาเกษตร 
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3506-2113 การคาระหวางประเทศ 3 (3) 
 (International Trade) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักทฤษฎีการคาและนโยบายการคาระหวางประเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินงานธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ  โดยคํานึงถึง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติและนโยบายการคาระหวางประเทศ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานการคาระหวางประเทศ    มีความรับผิดชอบ รอบคอบ คุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการคาระหวางประเทศ 
2. วางแผนดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการคาระหวางประเทศตามหลักการและนโยบาย 
3. ประยุกตระเบียบวิธีปฏิบัตกิารส่ังเขาและการสงออกในการดําเนินธุรกิจเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ    ทฤษฎีการคาและนโยบายการคาระหวางประเทศ    การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ  ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ การส่ังสินคาเขาและการสงสินคาออก  การรวมกลุม  การคาระหวางประเทศ 
 
 
3506-2114 ธุรกิจโรงสแีละการคาขาว 3 (4) 
 (Rice Mill Business and Trading) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจโรงสีและการคาขาว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนดําเนินธุรกิจโรงสีและการคาขาวตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานธุรกิจโรงสีและการคาขาว      มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน 
อดทน  มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดําเนินธุรกิจโรงสีและการคาขาว 
2. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจโรงสีและการคาขาวตามหลักการตลาด 
3. คํานวณตนทุนการผลิตขาวเปลือกตามหลักการ 
4. จัดมาตรฐานขาวเปลือกและขาวสารตามหลักการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประเภทและชนิดของโรงสี  การคาขาวเปลือก  การคาขาวสาร  การแปรรูปขาว  
วิถีการตลาดขาวเปลือกและขาวสาร    การคํานวณหาตนทุนการผลิตขาวเปลือก  การคํานวณปริมาณขาวเปลือกใน
ยุงฉาง  การจัดมาตรฐานขาวเปลือกและขาวสาร  การวัดความช้ืนของขาว  การดูชนิดของขาว  นโยบายของรัฐบาลที่
เก่ียวของกับการคาขาว 
 
 

สาขางานสหกรณ 
 

3506-2201 เศรษฐศาสตรสหกรณ  3 (3) 
 (Cooperatives  Economics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการสหกรณ  
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนตามหลักเศรษฐศาสตรสหกรณ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรสหกรณในการดําเนินงานธุรกิจ 
ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตรกับการสหกรณ 
2. ประยุกตหลักและทฤษฎเีศรษฐศาสตรในงานสหกรณ 
3. ประยุกตหลักและทฤษฎีการผลิตในงานสหกรณ 
4. ประยุกตแนวคิดเก่ียวกับกําไร การต้ังราคาในงานสหกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการสหกรณ   ทฤษฎีการผลิตกับการสหกรณ   
แนวความคิดเก่ียวกับกําไรในสหกรณและการแขงขัน การตั้งราคา การประกันราคาและการตอรองราคาของ 
สหกรณ   การกระจายรายไดโดยระบบสหกรณ   สหกรณกับเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
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3506-2202 การจัดต้ังและดําเนินงานสหกรณ  3 (4) 
 (Establishment  and  Operation  of  Cooperatives) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดตั้งและดําเนนิงานสหกรณ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนจัดต้ังและดําเนินงานสหกรณตามระเบียบและวิธีการ  
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการดําเนินงานตามรปูแบบสหกรณ  มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ   
     มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดต้ังและดําเนนิงานสหกรณ 
2. วางแผนจัดตั้งสหกรณรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะธุรกิจและหลักการสหกรณ 
3. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจตามหลักสหกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณประเภทตาง ๆ     การจดัการและการควบคุม
งานสหกรณ    ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของสหกรณ  
 
 
3506-2203     การจดัการธุรกิจสหกรณ  3 (4) 
 (Cooperative Business  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจสหกรณในดานตาง ๆ   
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานธุรกิจสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการดําเนินงานธุรกิจตามหลักสหกรณ  ดวยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย 
มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจสหกรณ 
2. วางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาดในงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนการจัดการธุรกิจตาง ๆ ในงานสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 
4. วางแผนการจัดการดานปจจัยการผลิต การเงิน การบัญชีในงานสหกรณตามหลักการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ลักษณะและแนวคิดของการจดัการธุรกิจสหกรณ    การจัดการดานการผลิต    
การแปรรูป   การตลาด   การจัดการธุรกิจซ้ือ   การจดัการธุรกิจขาย  ธุรกิจสินเช่ือ  ธุรกิจบริการ  การจัดการสงเสริม-
การเกษตร    การบญัชี    การเงิน    การกูยืมเงิน    การเก็บรักษา   การบริการปจจัยการผลิต  การขนสง  การเช่ือมโยง
ธุรกิจระหวางสหกรณ  
 
 
3506-2204 กฎหมายสหกรณ  3 (3) 
 (Cooperative   Law) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจพระราชบัญญัต ิกฎ  ระเบียบ  ขอบงัคบัของสหกรณประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  ดําเนินงานสหกรณประเภทตาง ๆ   โดยคํานึงถึงพระราชบญัญัต ิ
กฎ ระเบียบ  ขอบังคับของสหกรณ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดําเนินงานอาชีพตามกฏหมายสหกรณ    ดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ  ซ่ือสัตย   และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฏหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ 
2. วางแผนการดําเนินงานสหกรณตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคบัของสหกรณประเภทตาง ๆ 
3. วินิจฉัยกรณีศึกษาเก่ียวกับการดําเนนิงานสหกรณตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  พระราชบัญญัติ  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับของสหกรณประเภทตาง ๆ  
 
 
3506-2205 ขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ 3 (3) 
 (Cooperative Development in Thailand and Foreign Countries) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณตามหลักการและกระบวนการ  
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับขบวนการสหกรณในประเทศและ
ตางประเทศ นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ  มีความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและขบวนการสหกรณ 
2. วางแผนพัฒนาสหกรณตามหลักการและกระบวนการสหกรณท่ีประสบความสําเร็จ 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการสหกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการของขบวนการสหกรณในประเทศไทยและในตางประเทศ ความสําคัญของ 
สหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสหกรณ  ความสําเร็จและอุปสรรคของ
ขบวนการสหกรณในประเทศไทย   
 
 
3506-2206 สถาบันการเกษตรและการจัดการ 3 (4) 
 (Agricultural   Institutions   and   Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการและกระบวนการจดัการ ดําเนินงานและพัฒนาสงเสริม
สถาบนัการเกษตร 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน และแกไขปญหาในการจดัการสถาบนัการเกษตร 
อยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดการสถาบันการเกษตร       ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มี
คุณธรรมจริยธรรม   และสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการสถาบันการเกษตร 
2. วางแผนการดําเนินงานในรูปสถาบันการเกษตรประเภทตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมสถาบนัการเกษตรตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของสถาบนัการเกษตร ชนิดและประเภทของ
สถาบนัการเกษตร    โครงสรางของสถาบันการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ    การจัดการและการดําเนินงานของสถาบัน
การเกษตร    ปจจัยทีท่ําใหสถาบนัการเกษตรประสบผลสําเรจ็    ปญหาและอปุสรรคในการดําเนนิงานของสถาบนั
การเกษตร   การพัฒนาและการสงเสริมสถาบันการเกษตรในประเทศไทย 
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3506-2207 ระบบบัญชีสหกรณ  3 (4) 
 (Cooperative Accounting System) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการลงบัญชีตามระบบบัญชีสหกรณ  
2. เพ่ือใหสามารถจัดทําบัญชีสหกรณ  งบการเงิน  และวิเคราะหผลการดําเนินงานธุรกิจสหกรณ      ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานบัญช ี มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย  มีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับระบบบัญชีสหกรณ 
2. จัดทาํบัญชีของสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดทาํงบการเงินของสหกรณตามหลักการและกระบวนการ 

 4. วิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจสหกรณตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะของระบบบญัชีสหกรณ  เอกสารประกอบการลงบัญชีของสหกรณ  
สมุดบัญชี  ผังรายช่ือบัญชี   ระบบทางเดนิของเอกสารและการลงบัญชี  การแกไขขอผิดพลาด  และการปรับปรงุ
บัญชี  การปดบัญชี  งบการเงนิ  การวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจสหกรณ 
 
 
3506-40… ปฏิบัติการธุรกิจเกษตรและสหกรณ …         * (*) 
 (Agribusiness and Cooperative Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานธุรกิจเกษตร
และสหกรณในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตร
และสหกรณ 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานธุรกิจเกษตรและสหกรณตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานธุรกิจเกษตรและสหกรณตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ 
การวิเคราะหงาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนนิงาน การสรุป จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 

 
โครงการ 

 

3506-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3506-1003  สถิติและการวิจัยเบ้ืองตน  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตร
และสหกรณ 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ  และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานธุรกิจเกษตรและสหกรณ 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
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4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคดิคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ     
การเลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  
การใชส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
3507-2001 อินทรียเคมี 3 (4) 
 (Organic Chemistry) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0103  เคมีท่ัวไปและการวิเคราะห  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับอินทรียเคมี  
2. เพ่ือใหสามารถหาจุดหลอมเหลว ตกผลึก กล่ัน สกัดสารอินทรีย จําแนกและเปรียบเทียบปฏิกริยาของ
สารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอินทรียเคมีอยางเปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ  ดวยความรับผิดชอบ  ละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับอินทรียเคมี 
2. จําแนกประเภทของสารอินทรียตามหลักการ 
3. หาจุดหลอมเหลวของสารอินทรียตามหลักการ 
4. ตกผลึกสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
5. กล่ัน และหรือสกัดสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
6. เปรียบเทียบปฏกิิริยาของสารอินทรียตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของอินทรียเคมี ประเภทของสารอินทรยี 
สารประกอบอินทรียท่ีมีฟงช่ันกรุฟ   คารโบไฮเดรท โปรตนี ไลปด   การหาจุดหลอมเหลวของสารอินทรีย  การตก
ผลึกของสารอินทรีย การสกัดสารอินทรียดวยตัวทาํละลาย ปฏิกรยิาของสารอัลเคน อัลคนี อัลไคน ปฏิกิริยาของ
แอลกอฮอล ปฏิกิริยาของแอสเตอร ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรท ปฏกิิริยาของไขมัน และปฏิกิริยาของโปรตีน 
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3507-2002 ชีวเคมีเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Biochemistry) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2001  อินทรียเคมี กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและพ้ืนฐานเก่ียวกับสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมตาโบลิซึม เอ็นไซม กรด
และเบส 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัตขิองคารโบไฮเดรท โปรตีน ไลปด และปริมาณกรด-เบส 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับชีวเคมีอยางเปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใช
ในงานอาชีพ ดวยความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวเคมี 
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในกระบวนการเมตาโบลิซึมตามหลักการ 
3. ทดสอบคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท โปรตีน และหรือ ไลปดตามหลักการและกระบวนการ 
4. หาปริมาณกรด-เบสตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความหมายและความสําคัญของชีวเคมี   สารชีวโมเลกุล   กระบวนการเมตา-
โบลิซึม   เอ็นไซม   กรด-เบส    เมตาโบลิซึมของคารโบไฮเดรท โปรตีนและไลปด   การแยกเคซีน   การทดสอบ
คุณสมบัติของคารโบไฮเดรท โปรตีนและไลปด   การไตเตรท 
 
 
3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 3 (4) 
 (Standard of Food and Product Quality Control) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ระเบียบ กฎ ขอบงัคบัและกฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานอาหารและการควบคมุ
คุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศและระหวางประเทศ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเก่ียวกับมาตรฐานอาหารและการควบคมุคุณภาพ
ผลิตภัณฑเพ่ือนําไปใชในงานอาชีพ ดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1.  เขาใจระเบียบ กฎ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอาหารและการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตรในประเทศและระหวางประเทศ 

2. จัดระดบัช้ันและมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑตามหลักการ 
3. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และหรือผลิตภัณฑ ตามหลักการและ
กระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  การ
จัดระดับชั้นมาตรฐานวัตถุดบิ     มาตรฐานและระดับช้ันของผลิตภัณฑ   ระเบียบกฎขอบังคบัและกฎหมายสําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและระหวางประเทศ หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
 
 
3507-2004 การบรรจุภัณฑ 3 (4) 
 (Packaging) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ออกแบบ เลือก ใชบรรจุภัณฑกับผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ โดยคํานงึถึงประโยชน 
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานบรรจุภัณฑ  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  ประหยัด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบรรจภัุณฑ 
2. จําแนกชนิดและคณุสมบัติของบรรจุภัณฑตามหลักการและกรรมวิธี 
3. เลือก/ใชบรรจุภัณฑในการบรรจุผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจสอบบรรจภัุณฑเบ้ืองตนตามหลักการ 
5. ออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมาย และความสําคัญของบรรจุภัณฑชนิดของบรรจุภัณฑ คุณสมบัติของ
บรรจุภัณฑ เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการบรรจุภัณฑ วิธีการบรรจุภัณฑและการตรวจสอบ การเก็บรักษา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ 
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3507-2005 การจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
 (Agro-industrial  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินการจดัการธุรกิจในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอยางเปนระบบ รอบคอบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เลือกดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ 
2. วิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการงานบุคคล การเงิน และหรือการตลาดตามหลักธุรกิจ 
3. วิเคราะหตนทนุการผลิต และการจําหนายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ    ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
การประกอบธุรกิจ   การจดัการงานบุคคล การเงิน การตลาด     การวิเคราะหตนทนุการผลิต  การจําหนายผลิตภัณฑ 
ระบบการขนสงผลิตภัณฑ การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ ความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล 
ปญหาและแนวทางการแกปญหาทีเ่ก่ียวของในการดําเนินงาน 
 
 
3507-2006 กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3) 
 (Food and Agro-industry  Law) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและนํากฎหมายอาหารและโรงงานอตุสาหกรรมเกษตรไปใชในงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลัก
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัตติามกฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ควบคุมคุณภาพอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร 
3. จําแนกประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ 
4. วิเคราะหกรณีศึกษาในการขอจดัต้ังโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ กฎหมายอาหารสากล กฎหมายอาหารของประเทศไทยตามพระราชบัญญตัิอาหาร 
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของกับอาหาร การควบคุมคณุภาพอาหารใหถูกตองตามกฎหมาย 
ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนทางกฎหมายในการจดัตั้งโรงงาน บทลงโทษ 
คาธรรมเนียม กฎหมายผังเมือง  พระราชบัญญัติโรงงาน  กฎหมายและพระราชบัญญัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 

สาขางานผลิตภัณฑพืช 
 
3507-2101 ผลิตภัณฑผักและผลไม 3 (5) 
 (Fruits and Vegetable Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมคณุภาพและเก็บรักษาผัก-ผลไมกอนการแปรรูป การ
ผลิตผลิตภัณฑผัก-ผลไม และการควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาผลิตภัณฑหลังการแปรรูป 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการแปรรูปผักและผลไมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผักและผลไม 
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑผักและ/หรือผลไมในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑผักและ/หรือผลไมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และ
การผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประเภท  ชนิดของผกัและผลไมเพ่ือการแปรรูป   สรรีวิทยา องคประกอบทาง
เคมี คุณภาพและการเส่ือมคุณภาพของผักและผลไม  การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษาผักและผลไมเพ่ือรอการ
แปรรูป  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การทําผลิตภัณฑผักและผลไมชนิดตาง ๆ  (ผักและผลไมแหง เช่ือม แชอ่ิม กวน  
แยม ไวน นํ้าสมสายชู ฯลฯ)  การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การจดัจําหนาย การใช
ประโยชนของเหลือและการจัดการของเสียจากการแปรรปูผักและผลไม 
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3507-2102 การแปรรูปธัญพืช 3 (5) 
 (Cereal Processing) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการแปรรูปธัญพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการแปรรูปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานแปรรปู/ผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปธัญพืช 
2. วางแผนจัดทาํโครงการแปรรูปธัญพืชในเชิงธุรกิจ 
3. แปรรูปธัญพืชเปนผลิตภัณฑตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการ
ผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ         ความหมายและความสําคัญของธัญพืช       ประเภทและชนดิของธัญพืช 
องคประกอบและคุณสมบัติของธัญพืชที่ใชในการแปรรปู  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การแปรรูปธัญพืชเปนผลิตภัณฑ   
การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษา   การบรรจุภัณฑ   การจดัจําหนาย    การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงาน
แปรรูปธัญพืช 
 
 
3507-2103 การผลิตเคร่ืองด่ืม 3 (5) 
 (Beverage Productions) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจบทบาท ประเภท หลักการและกระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน  และผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ โดยใช
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
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3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตเครื่องดื่มอยางเปนระบบ     มีความรับผิดชอบ คุณธรรม 
จริยธรรม  ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเคร่ืองดืม่ 
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตเครื่องดื่มในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต 
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหบทบาทของเครื่องดื่ม ประเภทและชนิดของเครื่องดื่ม การวางแผน
การผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตและการควบคุม การผลิตเครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ (ไวน เครื่องดื่มผง ฯลฯ) มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองด่ืม การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การจดัจําหนาย และการสุขาภิบาลในการผลิตเคร่ืองด่ืม 
 
 
3507-2104 ผลิตภัณฑแปง 3 (5) 
 (Starch Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากแปง 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนนิการผลิตผลิตภัณฑจากแปงตามหลักการและกระบวนการ 
โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑแปง 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑแปงในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑแปงตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต ใน
ลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  
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4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ     ความหมายและความสําคัญ  ประเภท   คุณสมบัติและองคประกอบของแปง    
การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษาแปงและผลิตภัณฑจากแปง  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การทําผลิตภัณฑจากแปง 
การบรรจุภัณฑ   การจําหนาย   และการจัดการของเสียจากการทําผลิตภัณฑแปง 
 
 
3507-2105 ผลิตภัณฑชา กาแฟ และโกโก 3 (5) 
 (Tea, Coffee  and Cocoa Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  คุณสมบัติของ ชา กาแฟและโกโก  หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
ชา กาแฟ และโกโก 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ ชา กาแฟ และโกโกตามหลักการและ
กระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชา กาแฟ และโกโก 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑชา กาแฟ และหรือโกโกในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑชา กาแฟ และหรือโกโกตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ 
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหความสําคญัทางเศรษฐกิจ ของ ชา กาแฟ และโกโก องคประกอบ
ของ ชา กาแฟ และโกโก การจัดลําดับช้ัน การวางแผนการผลิต กรรมวิธีในการผลิต ผลิตภัณฑชา กาแฟ และโกโก
ชนิดตาง ๆ (ชาผง กาแฟผง ฯลฯ)   การควบคุมคณุภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ   การบรรจุภัณฑ   การเก็บรักษา 
การจําหนาย   การสุขาภิบาลในการผลิตผลิตภัณฑ ชา กาแฟ และโกโก 
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สาขางานผลิตภัณฑสัตว 
 
3507-2201 การฆาและการชําแหละสัตว 3 (5) 
 (Butchering) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการฆาและการชําแหละสัตว 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจดัการฆาและชําแหละสัตวชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงสุขลักษณะ 

3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใีนงานฆาและชําแหละสัตว  ดวยความรอบคอบ ปลอดภัย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม   และความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการฆาและการชําแหละสัตว 
2. เตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และสัตว (สุกรหรือสัตวปก) กอนฆา ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ฆาและชําแหละสัตว ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจสอบและตัดแตงซากตามหลักการและสุขลักษณะเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของการฆาและการชําแหละสัตว การคัดเลือกและ
การเตรียมสัตวกอนฆา เคร่ืองมือและอุปกรณในการฆาและการชําแหละสัตว การตรวจสัตวกอนฆา การฆาและการ
ชําแหละสัตวชนิดตาง ๆ การตรวจสอบคุณภาพซาก การตัดแตงซาก การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การตลาด และ
การจดัจําหนาย การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานชําแหละสัตว  และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 
 
 
3507-2202 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว 3 (5) 
 (Meat Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2201  การฆาและการชําแหละสตัว  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การจาํแนก คุณสมบัติของเน้ือและผลิตภัณฑเน้ือสัตว หลักการและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตว 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและทําผลิตภัณฑเน้ือสัตวชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
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3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตว 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตวในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตวตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต 
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของเน้ือสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว ประเภทของ
เน้ือสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว   คุณสมบัติของเนือ้สัตว  การเส่ือมคุณภาพของเน้ือสัตว  การวิเคราะหตลาดและ
การวางแผนการผลิต  เคร่ืองมือและอุปกรณ  สารเคมีและสารปรุงแตง การทําผลิตภัณฑเน้ือสัตวชนิดตาง ๆ การ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจดัจําหนาย  การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงาน
ผลิตภัณฑเน้ือสัตว  ระเบียบกฎขอบังคบัและกฎหมายสําหรบัผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
 
 
3507-2203 ผลิตภัณฑสตัวปก 3 (5) 
 (Poultry Products) 
                  (ตองเรียนรายวิชา  3507-2201  การฆาและการชําแหละสตัว  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  การจําแนก หลักการและกระบวนการทําผลิตภัณฑสัตวปก 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและทําผลิตภัณฑสัตวปกชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวปก 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวปกในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวปกตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต 
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ  
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4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของสัตวปก ชนิดของผลิตภัณฑสัตวปก หลักการ
แปรรูปผลผลิตจากสัตวปก การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิต  เคร่ืองมือและอุปกรณ  สารเคมีและสาร
ปรุงแตง การทําผลิตภัณฑสัตวปกชนิดตาง ๆ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การ
จัดจําหนาย   การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานผลิตภัณฑสัตวปก   ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมายสําหรับ
ผลิตภัณฑสัตวปก 
 
 
3507-2204 ผลิตภัณฑนํ้านม 3 (5) 
 (Milk Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนํ้านม 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและผลิตผลิตภัณฑนํ้านมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตนํ้านม 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑนํ้านมในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑนํ้านมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต ใน
ลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของน้าํนมและผลิตภัณฑนํ้านม การรวบรวมและตรวจสอบคุณภาพ
น้ํานม เคร่ืองจกัรและอุปกรณในการทําผลิตภัณฑนํ้านม ระบบนํ้าใชและระบบไฟฟาในงานผลิตภัณฑนํ้านม  การ
บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ การทําผลิตภัณฑนํ้านมชนิดตาง ๆ  การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจดัจําหนาย     
การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานผลิตภัณฑนํ้านม     ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑน้ํานม 
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3507-2205 ผลิตภัณฑประมง 3 (5) 
 (Fishery Products) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3507-2003  มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑประมง 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและผลิตผลิตภัณฑประมงชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑประมงอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอยีด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑประมง 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑประมงในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑประมงตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต ใน
ลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญและประเภทของผลิตภัณฑประมง หลักการแปรรูปสัตวนํ้า การ
วิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ สารเคมีและสารปรุงแตง การทาํผลิตภัณฑประมง
ชนิดตาง ๆ   การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ   การบรรจุภัณฑ   การเก็บรักษา   การจดัจําหนาย   การสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอมในงานผลิตภัณฑประมง   ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑประมง 
 
 
3507-2206 ผลิตภัณฑไหม 3 (5) 
 (Silk Products) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไหม 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ผลิตผลิตภัณฑไหมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใช
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไหม 
2. วางแผนจัดทาํโครงการผลิตผลิตภัณฑไหมในเชิงธุรกิจ 
3. ผลิตผลิตภัณฑไหมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการผลิต ใน
ลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของผลิตภัณฑไหม ผลิตภัณฑจากรังไหม ผลิตภัณฑจากเสนไหม 
การควบคุมคณุภาพ และการเก็บรักษาเสนไหม เคร่ืองมือและอุปกรณในการสาวไหม การทําผลิตภัณฑไหม การทาํ
ส่ิงประดิษฐจากรังไหมและผาไหม   การตลาดเสนไหม  รังไหมและผลิตภัณฑท่ีไดจากผาไหม    การสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอมในงานผลิตภัณฑไหม 
 
 
3507-40… ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร …         * (*) 
 (Agro-industry Practice…) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานอุตสาหกรรม-
เกษตรในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนรุักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพดานอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร  มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานอุตสาหกรรมเกษตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน    การวางแผน   การดําเนินงาน   การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนนิงาน  การสรุป  จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 

โครงการ 
 

3507-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตรอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานอุตสาหกรรม-
เกษตร 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัตงิานเชิงระบบ     การ
เลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง  การเขียนโครงการ  การดําเนินงานโครงการ  การ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใช
ส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร 

 
3508-2001 การผลิตพืชสมุนไพร 3 (4) 
 (Herbal Plant Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการผลิตพืชสมุนไพรอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตพืชสมุนไพร     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน และอดทน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุพืชสมุนไพร ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม 

3. ผลิตพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาพืชสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตพืชสมุนไพรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนาย/ใชประโยชน  ตามหลักการ กระบวนการ 
มาตรฐานและสรรพคุณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั  การวิเคราะหการตลาดและสถานการณพืชสมุนไพร  การจําแนก
ประเภท  สภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมตอการปลูก  การวางแผนการปลูก  การขยายพันธุ  การปฏิบัตดิูแลรักษา  การ
เก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรอยางมีคุณภาพ  มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร  สรรพคุณ  และ
การนําไปใชประโยชน 
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3508-2002 สมุนไพรเพ่ือการเภสัชกรรม 2 (2) 
 (Pharmaceutical  Herb) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ และหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสมุนไพรเพ่ือการเภสัชกรรม 
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช ประยุกตใชสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานตามหลักการ โดยคํานึงถึงประโยชน
ความปลอดภัย และการอนุรักษภูมิปญญาไทย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเก่ียวกับสมุนไพรเพ่ือการเภสัชกรรม นําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจาํวันดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสมุนไพรเพ่ือการเภสัชกรรม 
2. เลือก/ใช/ประยุกตใชสมุนไพรเพ่ือการเภสัชกรรมตามสรรพคุณ 
3. วิเคราะหสมุนไพรสาธารณสุขพ้ืนฐานและยาสามัญประจําบานแผนโบราณตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของสมุนไพรและเภสัช ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเภสัชกรรมไทย  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ชนิดของสมุนไพรท่ีนํามาใชเพ่ือการเภสัชกรรม  สารสําคัญในสมุนไพรและสรรพคุณ  
สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน  และยาสามัญประจาํบานแผนโบราณ 
 
 

3508-2003 ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  2 (3) 
 (Herb Production for Local Economic) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน โดยคํานงึถงึ
ทรัพยากรและความตองการของทองถ่ิน 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
2. วางแผนงานกลุมผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ 
3. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบ สมุนไพร เครื่องมืออปุกรณ 
และการผลิต เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

4. จัดการผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือจําหนายตามหลักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  ปจจัย
ท่ีควรคํานงึในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน  การจัดต้ังกลุมดําเนินการ  องคประกอบในการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพร  การสํารวจผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ิน  การผลิต การจดัการและ
การตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ิน 
 (ใหผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนอยางนอย  3  ชนิด) 
 
 
3508-2004  ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสมุนไพร 2 (2) 
  (Herb Regulations and Law) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสมุนไพร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและนํากฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรไปใชในงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพดานสมุนไพรตามระเบียบและกฏหมาย         มี
คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัตติามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสมุนไพร 
2. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตามหลักการ 
3. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรตามระเบียบขอบังคับและกฏหมายสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สมุนไพร 

4. วิเคราะหกรณีศกึษาในการขอสิทธิบัตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคญั  พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  การขอสิทธิบัตร   ระเบยีบ กฎ ขอบังคบั  
และกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ      ระเบียบ กฎ ขอบังคบั และกฎหมายสําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพรระหวางประเทศ          หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพร 
 



 

ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

254

3508-2005 การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 3 (4) 
 (Post- harvest Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคณุภาพ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจดัการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช       ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชเบ้ืองตน 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี และเคร่ืองมืออุปกรณในการจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. จัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชดวยวิธีการตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเก่ียว  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผล ดัชนกีาร
เก็บเก่ียว  วิธีการเก็บเก่ียว   การจดัการหลังการเก็บเก่ียว  การลดอุณหภูมิ  การทําความสะอาด  การตัดแตง  การบม  
การทาํ Pulsing   การ Curing   การนวด   การกะเทาะ   การควบคุมโรคและแมลง   การบรรจหุบีหอ   การขนสง  
การเก็บรักษา   การตลาด  และการจําหนาย 
 

สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร 
 
3508-2101 การปองกันกําจัดศัตรูพืช 2 (3) 
 (Pest Control) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันกําจัดศตัรูพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยใช
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม   คํานึงถึงความปลอดภัย  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานปองกันกําจัดศตัรพูืช ดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
2. วางแผนปองกันกําจัดศัตรูพืชตามชนิด ประเภทและลักษณะการแพรระบาด 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของการปองกันกําจัดศัตรูพืช ประเภทของศตัรูพืช   
ศัตรูธรรมชาติ  ลักษณะการทาํงายพืช ชีพจักร การแพรระบาด วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช  การเลือกใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
 

3508-2102 สมุนไพรพ้ืนบาน 2 (3) 
 (Local  Herb) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท ชนิด สารสําคัญ สรรพคุณและการอนุรักษสมุนไพรพ้ืนบาน 
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจ เลือก ใช และอนุรักษสมุนไพรพ้ืนบาน 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาและอนุรักษสมนุไพรพื้นบาน ดวยความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย  และละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการอนุรักษและใชประโยชนสมุนไพรพ้ืนบาน 
2. อนุรักษสมุนไพรพ้ืนบานในทองถ่ินตามหลักการ 
3. จัดหมวดหมูสมุนไพรพ้ืนบานตามสารสําคัญและสรรพคุณ 
4. ใชประโยชนสมุนไพรพ้ืนบานตามสารสําคัญและสรรพคุณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมาย  ความสําคญั  ประเภทและชนิดของสมุนไพรพ้ืนบาน  การอนุรักษสมุนไพร
พ้ืนบาน  การสํารวจสมุนไพรพ้ืนบานในแตละทองถ่ิน   สารสําคัญ  สรรพคุณ และการนําสมุนไพรพ้ืนบานไปใช
ประโยชนตามความเหมาะสมของทองถิ่น   
 (ใหศกึษาสมุนไพรพ้ืนบานอยางนอย  15  ชนิด) 
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3508-2103 ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพร 3 (4) 
 (Food  and  Drink  Productions  from  Herb) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการ  และวิธีการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดืม่จากสมุนไพร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพรตาม
หลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม คาํนึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ การ
อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพใน
เชิงธุรกิจ  

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพร ดวยความรับ-
ผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพร 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด 
3. ผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือ
อุปกรณ และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาลและ
จัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและสถานการณปจจบุัน ประเภทของผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
จากสมุนไพร    องคประกอบในการผลิต    สารเคมีและสารธรรมชาติจากสมุนไพรท่ีใชในการผลิต    ขอกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม    การควบคุมคณุภาพและการตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการผลิต 
การควบคุมคณุภาพและการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ขอบังคบัและขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับอาหารและ
เครื่องดื่ม   การผลิต  การบรรจุภัณฑ  การนําไปใชประโยชน  และการจําหนายในเชิงธุรกิจ 
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3508-2104 ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางจากสมุนไพร 3 (4) 
 (Cosmetic Productions from Herb) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ และวิธีการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพรตามหลักการ
และกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ  การอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพในเชิง
ธุรกิจ  

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพร ดวยความ-
รับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพร 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด 
3. ผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออปุกรณ 
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาลและ
จัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและสถานการณปจจุบนั ประเภทของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจาก
สมุนไพร  องคประกอบในการผลิต  สารเคมีและสารธรรมชาติจากสมุนไพรท่ีใชในการผลิต  ขอกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง  การควบคุมคณุภาพและการตรวจสอบมาตรฐานในกระบวนการผลิต การควบคุมคณุภาพ
และการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ    ขอบังคบัและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับเครื่องสําอาง    การผลิต   การ
บรรจุภัณฑ   การนําไปใชประโยชน  และการจําหนายในเชิงธุรกิจ 
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3508-2105 ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตร 3 (4) 
 (Herb Productions for Agriculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและวิธีการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ การอนุรักษภูมิ-
ปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพใน
เชิงธุรกิจ  

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตร    ดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตร 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด 
3. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือการเกษตรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และ
การผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาลและ
จัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและสถานการณปจจุบนั ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีใชในการปลูกพืช 
และเล้ียงสัตว  องคประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ  สารออกฤทธ์ิในพืชสมุนไพรท่ีใชในการผลิต   การผลิต  การ
บรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การนําไปใชประโยชน  และการจําหนายในเชิงธุรกิจ 
 
 
3508-2106 นํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 2 (3) 
 (Volatile  oils) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใช/สกัดนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร โดยเลือกใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
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3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพใน
เชิงธุรกิจ  

4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร 
2. วางแผนการผลิตนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด 
3. ผลิตนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ และ
การผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาลและ
จัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมาย  ความสําคญั  และประวัติความเปนมาของน้ํามันหอมระเหยจาก
สมุนไพร  สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมนํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร  สมุนไพรที่ใหน้ํามันหอมระเหย 
สารสําคัญและคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร การสกัด การใชประโยชนและการจําหนายในเชิงธุรกิจ 
 
 
3508-2107 การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 3 (4) 
 (Thai Massage for Health) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
2. เพ่ือใหสามารถนวดไทยเพ่ือสุขภาพ และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ       ดวยความรับผดิชอบ 
ซ่ือสัตย  ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
2. ปฏิบตัิตนในฐานะผูนวดและผูถูกนวดตามมรรยาทและขอพงึปฏิบตั ิ
3. นวด/ประยุกตทานวดไทยเพ่ือสุขภาพตามหลักการและกระบวนการ 
4. นวดไทยเพ่ือสุขภาพรวมกับสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ความเปนมาของการนวดไทย  ความรูพ้ืนฐานในการนวด   
มรรยาทและขอพึงปฏิบัติของผูนวดและผูถูกนวดในการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ การนํา
สมุนไพรมาใชรวมกับการนวดเพ่ือสุขภาพ 
 
 
3508-2108 เกษตรทฤษฎีใหม 2 (2) 
 (Agricultural Theory) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลกัการของเกษตรทฤษฎใีหม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎใีหม โดยคํานงึถึง
การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานอาชีพเกษตร   ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  ละเอยีด
รอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความสําคญัและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม 
2. วางแผนการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎใีหม 
3. วิเคราะหกรณีศึกษาตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหม  วิธีการดําเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม  โครงการ
ทฤษฎีใหมทีป่ระสบผลสําเร็จ  และการประยุกตใชหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม 
 
 
3508-2109 การอนุรักษพืชพรรณ 2 (2) 
 (Plant Conservation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการอนุรักษพืชพรรณ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและอนุรักษพืชพรรณตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานอนุรักษพืชพรรณ  ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย  
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการอนุรักษพืชพรรณ 
2. วางแผนการอนุรักษพืชพรรณและพันธุไมหายากตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนดําเนินการสงเสริมพืชพรรณและการทองเทีย่วเชิงอนุรักษตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษพืชพรรณ  ระบบนิเวศ   กฏหมายท่ีเก่ียวของ
กับการคุมครองพันธุพืช  การอนุรักษพันธุไมหายาก  การสงเสริมพืชพรรณ  และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 
 

3508-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยสีมุนไพร …         * (*) 
 (Herb Technology Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบติังานทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพรในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึงการอนรุักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพร 

4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเทคโนโลยีสมุนไพรตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ      โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีสมุนไพรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน   การวางแผน   การดําเนินงาน   การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน   การสรุป  จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 

3508-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพรอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทกัษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยี
สมุนไพร 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสมุนไพร 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร   ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคิดคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ     
การเลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  
การใชส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

 
3509-1001 กีฏวิทยาเบ้ืองตน                    3 (4) 
 (Introduction  to  Entomology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจําแนกหมวดหมูแมลง และชีพจักรของแมลงทีมี่ความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ  

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกหมวดหมูแมลงและศึกษาชีพจักรแมลงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไป
ประยุกตใชประโยชนในงานอาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาและอนุรักษแมลงที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจ แมลงที่เปน
สัตวปาสงวน  และสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติ  ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน 
และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจําแนกหมวดหมูแมลงทีมี่ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
2. เตรียมอุปกรณการเก็บรักษาตัวอยางแมลงตามหลักการและกระบวนการ 
3. เก็บรักษาตัวอยางแมลงตามหมวดหมูของแมลง ประโยชน และโทษ 
4. สํารวจชีพจักร ชนิดและปริมาณของแมลงเศรษฐกิจในทองถ่ินตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคญัของแมลง  รูปรางลักษณะของแมลง   การจําแนกหมวดหมูแมลง   
การเก็บรักษาตัวอยางแมลง   การเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง  ชีพจักรของแมลง  ประโยชนและโทษของแมลง  
และวิธีการสํารวจแมลง 
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3509-2001       การปลูกหมอนและการจัดสวนหมอน 3 (5) 
                       (Mulberry  Field  and  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปลูกหมอนและการจดัการสวนหมอน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ปลูก และจดัการสวนหมอนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการพัฒนาอาชีพปลูกหมอนและจัดการสวนหมอน  และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกหมอนและการจัดการสวนหมอน 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุหมอนตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปลูกหมอนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาหมอนตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตใบหมอนตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประวัติการปลูกหมอน ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเลือกพ้ืนท่ีใน
การปลูกหมอน   การเตรียมแปลงปลูกหมอน   การคัดเลือกพันธุหมอน   การขยายพันธุหมอน  การปลูกหมอน   
การปฏิบัตดิูแลรักษาหมอน   (การตัดแตง  การใสปุย  การจัดการระบบนํ้าในสวนหมอน  การกําจัดศัตรูหมอน  การ
คลุมดิน)    การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาใบหมอนหลังการเก็บเก่ียว 
 
 
3509-2002 การปลูกหมอนและการเล้ียงไหมเบ้ืองตน 3 (5) 
 (Principles  of  Mulberry  Cultivation and Sericulture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและขั้นตอนกระบวนการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมเบื้องตน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนปลูกหมอนและเลี้ยงไหมตามหลกัการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน  
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกหมอนและเล้ียงไหม 
2. ทําแผนปฏบัิตงิานการปลูกหมอนและเล้ียงไหมเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ คํานึงถึงความ
ตองการของตลาดและสภาพแวดลอม 

3. เตรียมการกอนการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการปลูกหมอนและเล้ียงไหมเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการหลังการปลูกหมอนและเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั การวิเคราะหความตองการของตลาดและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
ตอการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม  การวางแผนและจัดทาํแผนปฏิบัติงานการปลูกหมอนและเล้ียงไหม  การเตรียมการ
กอนการปลูกหมอนและเล้ียงไหม   การปลูกหมอนและเล้ียงไหม  การปฏิบตัิหลังการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม   
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการปลูกและเล้ียงไหมเชิงธุรกิจ 
 
 
3509-2003        เทคนิคการเล้ียงไหม 4 (6) 
 (Sericulture  Techniques) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ เทคนิคและวิธีการจัดการเล้ียงไหมเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 
2. เพ่ือใหสามารถเล้ียงไหมเพ่ือจําหนาย เชิงธุรกิจ โดยใชเทคนคิวิธีการและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเทคนิคและวิธีการจัดการเล้ียงไหมเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. เล้ียงดูไหมวัยตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการรังไหมตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลี้ยงไหม เทคนคิการเลี้ยงไหมวัยออน   
และวัยแก  การเก็บไหมสุก  การดแูลการทํารังของไหมสุก   การเก็บรังไหม   การคัดเลือกรังไหม   การบรรจหุีบหอ
รังไหม  และการขนสงรังไหมเพ่ือการจําหนาย 
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3509-2004 การปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม 3 (4) 
 (Mulberry and Silkworm  Pest  Control) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปองกันกําจดัศตัรูหมอนและไหม 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรหูมอนและไหม   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ - 
ผิดชอบ   มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันกําจดัศตัรูหมอนและไหม 
2. วางแผนการปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหมตามลักษณะความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรู 
3. วินิจฉัยชนิดและการทําลายของศตัรูหมอนและไหมตามหลักการ 
4. เก็บตัวอยางศัตรูหมอนและไหมตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัตกิารปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหมตามหลักการและกระบวนการ     ดวยความปลอดภัยตอ
ตนเอง ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ชนิดและประเภทของศัตรูหมอน-ไหม  โรคของหมอน-ไหมและ
ลักษณะการทําลายของโรค  แมลงศัตรูหมอนและไหม  วัชพืชในแปลงหมอน  ผลกระทบของศตัรูหมอนและไหม
ตอการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม  การวิเคราะหโรค  การสํารวจการทําลายของศัตรูหมอนและไหม  การเก็บตวัอยางการ
ทําลายของศัตรูหมอนไหม   การปองกันและกําจดัศัตรหูมอนและไหม     
 
 
3509-2005       การผลิตและการจดัการไขไหม 3 (5) 
 (Silkworm  Egg  Production  and  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไขไหมและจัดการไขไหม 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ผลิต และจดัการไขไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพผลิตและจัดการไขไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไขไหมและจัดการไขไหม 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพอ-แมพันธุไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผลิตไขไหมตามหลักการและกระบวนการ 
4. ฟกไขไหมตามหลักการและกระบวนการ 
5. กกไขไหมตามหลักการและกระบวนการและ 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ลักษณะพันธุไหม   การคัดเลือกพันธุไหม   การเตรียมพอพันธุ-แมพันธุไหม 
การผลิตไขไหมลูกผสมพันธุไทยและลูกผสมพันธุตางประเทศ  การตรวจโรคไขไหม  การฟกเทียมไขไหม  การกก
ไขไหม   และการขนสงไขไหม 
 
 
3509-2006       การสาวไหม 4 (6) 
                        (Silk  Reeling) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการสาวไหม 
2. เพ่ือใหสามารถสาวไหม จัดการเสนไหมและรังไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการสาวไหม  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสาวไหม 
2. เตรียมโรงเรือน เคร่ืองมืออุปกรณและรังไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. สาวไหมแบบตาง ๆ   ตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเสนไหมตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษา แยกเกรด ควบ ตีเกลียว และบรรจุหบีหอ 
5. จัดการรังไหมตามหลักการและกระบวนการคดัเลือกและเก็บรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและความจาํเปนในการสาวไหม   โรงเรือน เคร่ืองมือและอุปกรณ
ในการสาวไหม   การเตรียมรังไหมเพ่ือสาวไหม   การตมรังไหม  การสาวไหม  วิธีการสาวไหมแบบตาง ๆ   การ
เก็บรักษาเสนไหม  การแยกเกรดไหม  การควบและการตีเกลียวไหม  การคัดเลือกรังไหม  การเก็บรักษารังไหม  
การบรรจุหบีหอเสนไหม 
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สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
 
3509-2101    การแปรรูปผลิตภณัฑหมอนและไหม 3 (4) 
                      (Mulberry  and  Silk  By-Products) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน แปรรูปผลิตภัณฑหมอน-ไหมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม   คํานึงถึงการอนรัุกษภูมิปญญาทองถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง-
แวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานแปรรปูผลิตภัณฑหมอน-ไหมอยางเปนระบบ มีความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม 
2. วางแผนการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑหมอนและไหมในเชิงธุรกิจ 
3. แปรรูปผลิตภัณฑหมอน-ไหมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการ
ผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ  

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจภัุณฑ 
และจดัจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑจากหมอนและไหม การแปรรูป
ผลิตภัณฑหมอนและไหม  การตลาดผลิตภัณฑหมอนและไหม  การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ
หมอนและไหม  การควบคุมคุณภาพ  การเพิ่มมูลคาและจัดจําหนายในเชิงธุรกิจ 
 
 

3509-2102      มาตรฐานรงัไหมและเสนไหม  3 (4) 
                        (Standard  of  Cocoon  and Silk Yarn) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจดัการมาตรฐานของรังไหมและเสนไหม 
2. เพ่ือใหสามารถคัดเลือก ควบคุม และจดัการรังไหมและเสนไหมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคณุภาพและมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการจดัการมาตรฐานของรังไหมและเสนไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการมาตรฐานของรังไหมและเสนไหม 
2. การทดสอบคุณภาพของรังไหมและเสนไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. คัดเลือกรังไหมและเสนไหมตามมาตรฐานระดับตาง ๆ 
4. ประยุกตใชรังไหมและเสนไหมตามคุณภาพระดับตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของมาตรฐานรังไหมและเสนไหม  การทดสอบคุณภาพของรังไหม
และเสนไหม   ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของรังไหมและเสนไหม   ลักษณะของรังไหมตามมาตรฐานระดับตาง ๆ 
โครงสรางของรังไหมและเสนไหม   การคัดเลือกรังไหมและเสนไหม    การประยุกตใชรังไหมและเสนไหมตาม
คุณภาพระดับตาง ๆ 
 
 
3509-2103     เทคโนโลยเีสนใย  3 (5) 
  (Fabrics Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจประเภท โครงสราง สวนประกอบ คุณสมบัติ หลักและวิธีการทดสอบเสนใย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ทดสอบเสนใยตามหลักการและกระบวนการ นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีเสนใย  ดวยความรับผิดชอบ  
ละเอียดรอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีเสนใย 
2. วิเคราะหโครงสราง สวนประกอบ และคุณสมบัตทิางเคมีและกายภาพของเสนใยตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. ทดสอบปฏิกิริยาเคมีของเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุลของเสนใยชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีผลตอสมบัติเฉพาะของ
เสนดายและผาในการประยุกตใช 

คําอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การจําแนกประเภทของเสนใย โครงสรางและรูปลักษณะของเสนใย คุณสมบัติ
ของเสนใยทางกายภาพและทางเคมี โครงสรางโมเลกุลและสวนประกอบของสารโพลีเมอรท่ีใชผลิตเสนใย 
ปฏิกิริยาเคมีของเสนใยธรรมชาตแิละเสนใยประดษิฐ    ความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุลของเสนใยชนิด
ตาง ๆ ซ่ึงมีผลตอสมบัติเฉพาะของเสนดายและผาในการประยุกตใช 
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3509-2104      เทคโนโลยีส่ิงทอ 3 (4) 
                        (Textile Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผา ทดสอบ ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพส่ิงทอ 
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบ ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพผาและส่ิงทอตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีสิ่งทอ ดวยความรับผดิชอบ ละเอยีด
รอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผา ทดสอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพส่ิงทอ 
2. วิเคราะหชนิดและสมบัติของผาตามหลักการและกระบวนการ 
3. ทดสอบสมบติัและลักษณะของส่ิงทอตามหลักการและกระบวนการ 
4. คํานวณหาปริมาณการใชเสนดายยืนและดายพุงตามหลักการ 
5. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพส่ิงทอตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   กรรมวิธีการเตรียมการผลิตผา   ชนิดผา   สมบัติของผาชนิดตาง ๆ เพ่ือการ
นําไปใช    หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติและลักษณะของส่ิงทอ    การคาํนวณหาปริมาณการใชเสนดายยืนและ
ดายพุง   วิธีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพส่ิงทอเพ่ือใหมีความเช่ือถือไดของผลิตภัณฑ 
 
 

3509-2105 ระบบการใหนํ้าและระบายนํ้าในฟารม 3 (4) 
 (Farm  Irrigation  and  Drainage  System) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการใหนํ้าและระบายนํ้าในฟารม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการใหนํ้าและระบายนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการจดัระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใหนํ้าและระบายนํ้าในฟารม 
2. วางแผนจัดระบบการใหนํ้าและระบายนํ้าในฟารมตามหลักการ 
3. ประเมินระบบการใหน้าํและระบายนํ้าในฟารมตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทดลองหาคาความนําชลศาสตรของดินตามหลักการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของการใหน้าํและระบายนํ้า แหลงนํ้าชลประทาน  อาคารวัดนํ้า 
ชนิดของการระบายนํ้า  คุณสมบัติของดนิทีเ่กี่ยวของกับการระบายน้ํา  สัมประสิทธ์ิของการระบายนํ้า  การทดลอง
ตาง ๆ เก่ียวกับการใหนํ้าและระบายนํ้า  การประเมินการใหน้ําแบบตาง ๆ  และการทดลองหาคาความนําชลศาสตร
ของดนิ 
 
 
3509-2106        เคร่ืองจักรกลในการปลูกหมอนเล้ียงไหม 3 (4) 
                   (Sericulture Machines) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน และการใชงานเคร่ืองจักรกลในการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใช ปรับติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม    ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงลักษณะงาน ความปลอดภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการใชงานเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม    ดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทาํงาน และการใชงานเคร่ืองจกัรกลในการปลูกหมอนเล้ียงไหม 
2. วางแผนการใชงานเคร่ืองจักรกลในการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก/ใชเคร่ืองจกัรกลในการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของเคร่ืองจกัรกลทางการปลูกพืช  เครื่องจักรกลประเภทตาง ๆ ใน
การปลูกหมอนเล้ียงไหม   หลักการทํางานและระบบตาง ๆ  ของเครื่องจักรกลการปลูกหมอนเลี้ยงไหม   การใช  
การปรับติดตัง้  และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทีใ่ชในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
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3509-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารปลูกหมอนเล้ียงไหม …         * (*) 
 (Mulberry Cultivation and Sericulture Technology Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี
การปลูกหมอนเลี้ยงไหมในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการ
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผดิชอบ  วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการ 
3. ปฏบิตักิารทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานงึถึง
การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลง
วิชาการ    การวิเคราะหงาน    การวางแผน   การดําเนินงาน    การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน 
การสรุป  จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏบิัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 
 



 

ปวส. 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

273

โครงการ 
 

3509-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเล้ียงไหม
อยางเปนระบบ 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยกีาร
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค
และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคดิคน หรือการปฏิบัตงิาน
เชิงระบบ     การเลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ  การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอ
ผลงาน  การใชส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
3510-2001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 3 (4) 
  (Physiology of Plant Product-Post-Harvest) 
   (ตองเรียนรายวิชา  3502-2001  สรีรวิทยาของพืช  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวผลิตผล
พืช 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ  
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาดานสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชเพ่ือ
นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 
2. วางแผนจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามหลักสรีรวิทยา 
3. วิเคราะหดชันีการเก็บเก่ียวและวิธีการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
4. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตพืชหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวน 
5. ลดอุณหภูมิผลผลิตพืชหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความหมายและความสําคัญของสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว   ปจจัยกอนการ
เก็บเกี่ยวที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเก่ียวและการควบคุม  ดัชนกีาร
เก็บเก่ียวและวิธีการเก็บเก่ียว    อุณหภูมิและการลดอุณหภูมิ 
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3510-2002 คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช 3 (4) 
 (Quality and Standard of Plant Products) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ   หลักการและกระบวนการตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพ  กําหนดและ
ประเมินมาตรฐานผลิตผลพืช 

2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพ กําหนดและประเมินมาตรฐานผลิตผลพืชตามหลักการ
และกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช นําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการคณุภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช 
2. ตรวจสอบ วิเคราะหคณุภาพผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ 
3. กําหนดมาตรฐานของผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ     ความหมายและความสําคัญของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตผลพืช        
องคประกอบของคุณภาพ  การตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ   การกําหนดมาตรฐานของผลิตผลพืช  มาตรฐาน
ผลิตผลพืชเพ่ือการบริโภคสดและการแปรรูป 
 
 
3510-2003 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 3 (4) 
 (Horticultural Post- harvest Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธีการและจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวนแตละชนิดตาม
หลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตองานจดัการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 
2. วิเคราะหดชันีการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. เตรียมผลิตผลพืชสวนเพ่ือสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บรักษาผลิตผลพืชสวนในสภาพและวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ดัชนีการเก็บเก่ียว  วิธีการเก็บเก่ียว  การเตรียมผลิตผลเพ่ือสงตลาด  (โรงเรือน  
การเคล่ือนยายผลิตผลจากแปลง    การตัดแตง     การ curing   การเคลือบผิว   การคดัคุณภาพ   การคดัขนาด   การ
บมสุก  การบมผิว   การ pulsing   การลดอุณหภูมิ  การควบคุมโรคและแมลง   การฉายรังสี)     ระบบอัตโนมัติใน
โรงคัดบรรจ ุ   การเก็บรักษา (อุณหภูมิ  ความช้ืน  การถายเทอากาศ  สภาพของผลิตผล ความสะอาด)  การเก็บรักษา
ในหองเย็น   การเก็บรักษาในสภาพการควบคุมบรรยากาศ   การเก็บรักษาในสภาพของบรรยากาศท่ีถูกดัดแปลง  
การเก็บรักษาโดยการลดความดัน  การบรรจุหีบหอและการขนสง 
 
 
3510-2004 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร 3 (4) 
 (Field Crop Post-harvest Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธีการและจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไรแตละชนิดตาม
หลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตองานจดัการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร 
2. วิเคราะหดชันีการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. เตรียมผลผลิตพืชไรเพ่ือสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บรักษาผลผลิตพืชไรวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก ตรวจสอบ เก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชไรตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ดัชนีการเก็บเก่ียว  วิธีการเก็บเก่ียว  การเตรียมผลิตผลเพ่ือสงตลาด  (การ
เคลื่อนยายผลิตผลจากแปลง  การกระเทาะ   การนวด   การคดัขนาด  การทําความสะอาด  การควบคุมความช้ืน การ
ควบคุมโรคและแมลงศัตร ู  มาตรฐานและการจัดช้ัน  การบรรจุและการขนสง)  การเก็บรักษาผลิตผลพืชไร  
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเก็บรักษา    โรงเก็บรักษาผลิตผลสด    เมล็ดและเมล็ดพันธุ    การตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ    การรับรองเมล็ดพันธุ    การเลือกซ้ือเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ   กฎหมายรับรองเมล็ดพันธุ   การ
บรรจุและการขนสงเมล็ดพันธุ 
 
 
3510-2005 ศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 2 (3) 
 (Post-harvest  Plant Product Pests) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปองกันกําจดัศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเก่ียว
ผลิตผลพืช 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรหูลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันและกําจัดศตัรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดและลักษณะของศตัรู 
3. หาปริมาณความเสียหายของผลิตผลพืชจากศัตรูตามหลักการ 
4. ทดสอบปจจัยการแพรกระจายของศตัรูตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัตกิารปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ      ดวยความ
ปลอดภัยตอตนเอง ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของศัตรูหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช    ชนิดของ
ศัตรูผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียว     ปจจัยควบคมุการเจริญและการแพรกระจายของศตัรู    การปองกันกําจัดศตัรู
ผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียว (การใชความรอนและสารเคมี)  การหาปริมาณความเสียหายของผลิตผลพืชจากศัตรู
และการทดสอบปจจัยการแพรกระจายของศตัรู   
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สาขางานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 
3510-2101 หองเย็นและการจัดการหองเย็น 3 (4) 
 (Cold Storage and Its Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหองเย็นเพ่ือคุณภาพผลิตผลพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน จัดการและดูแลรักษาเคร่ืองทาํความเย็นและหองเย็นตามหลักการ
และกระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดการหองเยน็เพื่อคุณภาพผลิตผลพืช   ดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหองเย็นเพ่ือคุณภาพผลิตผลพืช 
2. เลือก/ใชหองเย็นตามหลักการ 
3. จัดวางผลิตผลพืชในหองเย็นตามหลักการ 
4. นําผลิตผลพืชออกจากหองเย็นตามหลักการและกระบวนการ 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองเย็นและหองเย็นตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของหองเย็นตอผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียว   ระบบการทํางานของ
เคร่ืองทาํความเย็นและหองเย็น  วิธีการใชหองเย็น   ผลของอุณหภูมิตํ่าตอคุณภาพของผลิตผลพืช  การปฏิบัตติอ
ผลิตผลพืชในหองเย็น  การบํารุงรักษาเคร่ืองเย็นและหองเย็น   การทดสอบการกระจายของอุณหภูมิในหองเย็น 
ความชื้นในหองเย็น   การจัดวางผลิตผลในหองเย็น วิธีการนําผลิตผลพืชออกจากหองเย็น และความเสียหายของ
ผลิตผลจากอุณหภูมิตํ่า 
 
 

3510-2102 การบรรจุหบีหอและการขนสงผลิตผลพืช 3 (4) 
 (Packaging and Plant Product Transportation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุหีบหอและขนสงผลิตผลพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือก และใชวิธีการบรรจหุบีหอและขนสงผลิตผลพืชแตละชนิด
ตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการบรรจุภัณฑและการขนสงผลิตผลพืช ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบรรจุหีบหอและขนสงผลิตผลพืช 
2. เตรียมผลิตผลกอนการบรรจแุละการขนสงผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ 
3. ออกแบบบรรจุภัณฑตามหลักการ 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชบรรจุภัณฑและการขนสงผลิตผลพืชตามหลักการ 
5. บรรจแุละขนสงผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการบรรจุหีบหอและการขนสงผลิตผลพืช   การ
เตรียมผลิตผลกอนการบรรจแุละการขนสง  ประเภทของบรรจุภัณฑ  การออกแบบและการเลือกใชบรรจุภัณฑ  
เทคนิคการบรรจ ุ    การจัดระวางบนพาหนะขนสง    วิธีและการเลือกใชวิธีการขนสงผลิตผลพืช 
      
 
3510-2103 การจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืช 3 (4) 
 (Management of Plant Product Retail Shops)  

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัการรานคาปลีกผลิตผลพืช 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดตัง้ และดําเนินการรานคาปลีกผลิตผลพืชตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการประกอบอาชีพรานคาปลีกผลิตผลพืช ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ซ่ือสัตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการรานคาปลีกผลิตผลพืช 
2. วางแผนการจดัการรานคาปลีกผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ 
3. ควบคุมคุณภาพและเพ่ิมมูลคาสินคาตามหลักการและกระบวนการ 
4. กําหนดราคาขาย สงเสริมการขาย และจดัแสดงสินคาตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะกิจการรานคาปลีกผลิตผลพืช  แนวทางการจัดต้ังและการบริหารธุรกิจ
การคาปลีก  การเลือกทําเลรานคาปลีก  การซ้ือสินคา  การควบคุมคณุภาพและการเพ่ิมมูลคาสินคา  การสงเสริมการ
ขายและการจัดแสดงสินคา  การกําหนดราคา  และการบริหารพนักงาน  
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3510-2104 ฮอรโมนพืชและเคมภีัณฑเกษตร 3 (4) 
 (Plant Hormones and Agricultural Chemicals) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลัง
การเก็บเก่ียว 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  เลือก  และใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตรตามหลักการและกระบวนการ   
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผลิตผลพืชและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร       ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียว 
2. วางแผนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชฮอรโมนพืชกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร  ชนิดและ
ประเภทของฮอรโมนพืชและเคมภัีณฑเกษตร  วิธีการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตรในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตผลพืชหลังการเก็บเก่ียว 
 
 
3510-2105 การจดัการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 3 (4) 
 (Management of Agricultural Trash) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการจดัการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร   โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจดัการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
4. เพ่ือใหมีเจตคติกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
2. วางแผนจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประยุกตใชวิธีการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการจดัการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  ชนิด
ของวัสดุเหลือใชทางการเกษตร   ประโยชนและวิธีการจัดการกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร    
 
 

3510-40… ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเก่ียว …         * (*) 
 (Post Harvest Practice…) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิตักิารและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว 

4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานการจัดการหลงัการเก็บเกี่ยว มีคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานการจดัการหลังการเก็บเก่ียว 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานการจดัการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการ 
3. ปฏิบตัิการทางดานการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึงการอนุรกัษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานการจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ 
การวิเคราะหงาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนนิงาน การสรุป จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 

3510-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานการจดัการหลังการเก็บเก่ียวอยางเปน
ระบบ 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานการจดัการหลัง
การเก็บเก่ียว 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคดิคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ     
การเลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  
การใชส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 

 
 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

283

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

 
3511-2001  หลักการจัดสวนเบ้ืองตน  3 (5) 
 (Principles of Basic Gardening) 

จุดประสงครายวิชา 
1.   เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการทัว่ไปในการจดัสวน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบและจดัสวนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานงึถึง
ความสวยงามและประโยชนใชสอย 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพจัดสวน   และมีกิจนิสัยในการทาํงานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทัว่ไปในการจัดสวน 
2. ออกแบบสวนตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดสวนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาสวนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวน นิยามศัพทที่เกี่ยวของใน
การจัดสวน  องคประกอบของศลิป  หลักการจัดสวน  หลักจิตวิทยาในการออกแบบ  ส่ิงประดบัและตกแตงสวน 
ข้ันตอนในการออกแบบ  ขั้นตอนในการจดัสวน  และการดูแลรักษาสวน 
 
 
3511-2002  ภูมสิถาปตยเบื้องตน  3 (3) 
 (Introduction to Landscape Architecture) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเก่ียวกับภูมิสถาปตยกรรมเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน นํารูปแบบและแนวคิดเก่ียวกับภูมิสถาปตยมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน โดยคํานึงถึงสภาพปจจุบัน 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอยีด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบ้ืองตนเก่ียวกับภูมิสถาปตยกรรม 
2. วิเคราะหรูปแบบและแนวคดิเก่ียวกับภูมิสถาปตยตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประยุกตภูมิสถาปตยเพ่ือใชในสภาพปจจุบัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของภูมิสถาปตยกรรม ประวัติและรูปแบบของภูมิ-
สถาปตยกรรม ปจจัยทีมี่อิทธิพลตองานภูมิสถาปตยกรรม ประเภทของงานภูมิสถาปตยกรรม แนวคิดในการ
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม  และตัวอยางการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมท่ีสําคัญ  
 
 
3511-2003  วัสดุ-พืชพรรณในงานภมิูทัศน 3 (3) 
 (Plant-Material  for Landscape) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเก่ียวกับวัสดุ-พืชพรรณท่ีใชในงานภูมิทัศน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือก ใชวัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทศันตามหลักการและกระบวนการ  โดย
คํานึงถึงประโยชนใชสอยและความสวยงาม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอยีด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลือก ใชวัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน 
2. เลือกใชวัสดุในงานภูมิทัศนตามหลักการ 
3. เลือกใชพืชพรรณในงานภูมิทัศนตามหลักการ 
4. ประยุกตใชวัสดุในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ประยุกตใชพืชพรรณในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ    ความหมายและความสําคัญของวัสดุ-พืชพรรณท่ีใชในงานภูมิทศัน   ประเภทของวัสดุ-
พืชพรรณ ขนาดและรูปทรงของพืชพรรณไม การเลือกวัสดุและพืชพรรณในการตกแตงภูมิทัศน แหลงผลิตและ
จําหนายวัสดุ-พืชพรรณ  และการนําวัสดุ-พืชพรรณไปใชในงานภูมิทัศน 
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3511-2004  การเขียนลายเสนและทัศนียภาพในงานภมิูทัศน  3 (5) 
 (Landscape Drawing and Design) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ  หลักการ  และกระบวนการในการเขียนภาพลายเสนและทศันียภาพในงาน 
ภูมิทัศน 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และเขียนภาพลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมิทัศนตามหลักการ
และกระบวนการ  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอยีด
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเขียนภาพลายเสนและทัศนียภาพในงานภูมิทัศน 
2. เขียนลายเสนในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เขียนรปูทศันียภาพในงานภูมทิัศนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการเขียนภาพลายเสน เคร่ืองมืออุปกรณการ
เขียนภาพ  การเขียนภาพลายเสนของวัตถุ  การเขียนภาพลายเสนพืชพรรณ  การเขียนภาพลายเสนทิวทัศน ทฤษฏีสี
และการใชสี ทฤษฏีการเขียนรปูทัศนียภาพ การเขียนรูปทศันียภาพของวัตถุ การเขียนรูปทศันียภาพของตนไมและ
สวนหยอม  
 
 

3511-2005  การสํารวจภมิูทัศน  3 (5) 
 (Landscape Surveying)  

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพื่อใหเขาใจถงึความสําคัญ  หลักการและกระบวนการสํารวจภูมิทศัน 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนนิการสํารวจภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในงานอาชีพภูมิทัศน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสํารวจภูมิทัศน 
2. ทําระดับเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. ทําแผนทีบ่นัทึกขอมูลตามหลักการและกระบวนการ 
4. สํารวจขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจภูมิทัศน  หลักการสํารวจภูมิทัศน  
การสํารวจพืชพรรณและส่ิงประกอบอ่ืน ๆ   การสํารวจดวยโตะแผนท่ี  การสํารวจและรังวัดพ้ืนท่ี  การทําระดับ
เบื้องตน  การสํารวจคุณภาพของดิน  การสํารวจขอมูลดานสภาพแวดลอม  การสํารวจขอมูลดานสังคม การรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล การทําแผนที่บันทึกขอมูล (Base Map)  สัญลักษณเคร่ืองหมายตาง ๆ บนแผนที่  การนําขอมูล
ไปใชในการออกแบบภูมิทัศน  
 
 
3511-2006  การออกแบบภมิูทัศน 1 3 (4) 
 (Landscape Design 1)  

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบภูมิทัศนเบ้ืองตน 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และออกแบบภูมิทศันตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง
ความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและรักษาส่ิงแวดลอม 

3.  เพื่อใหมีเจตคติทีด่ีตอการออกแบบตกแตงภูมทิัศน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ   
 ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบ้ืองตนในการออกแบบภูมิทศัน 
2. เตรียมเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณในการออกแบบ เขียนแบบตามหลักการ 
3. ออกแบบภูมิทศันตามหลักการและกระบวนการ 
4. เขยีนแบบภูมิทศันตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของการออกแบบ เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณในการ
ออกแบบ  รูปแบบและประเภทการจัดภูมิทัศน  การแบงพ้ืนท่ีการออกแบบภูมิทัศน  การหาขอมูลประกอบการจัด
ภูมิทัศน  การออกแบบและการเขียนแบบ  สัญลักษณในการออกแบบ การเขียนภาพแปลน การเขียนรูปดาน การ
เขียนภาพทศันียภาพ และการเขียนภาพขยายสวนท่ีสําคัญ 
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3511-2007  การจัดและตกแตงภูมทัิศน  3 (5) 
 (Landscape Management and Decoration)  

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัและตกแตงภูมิทศัน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินการจดัและตกแตงภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ความสวยงาม การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอยีด
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัและตกแตงภูมิทศัน 
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและพืชพรรณในการจัดภูมิทัศนตามหลักการ 
3. เตรียมพ้ืนท่ีในการจัดภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดและตกแตงภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาภูมิทศันตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประโยชนและความสําคัญของการจดัภูมิทัศน  ขั้นตอน  วิธีการจดัและตกแตง 
ภูมิทัศน  การเตรียมพื้นที่ในการจัดภูมิทศัน   การเตรียมวัสดุและพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน  การจัดวางวัสดุและ
พืชพรรณในการตกแตง  การปลูกหญา และการดูแลรักษาภูมิทัศน 
 
 
3511-2008  ธุรกิจการจัดสวน 2 (2) 
 (Landscape Business) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการดําเนินงานทางธุรกิจจดัสวน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนนิงานธุรกิจการจดัสวน โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดใีนการประกอบอาชีพธุรกิจจัดสวน     ดวยความรับผดิชอบ  ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการจัดสวน 
2. วางแผนดําเนินงานธุรกิจการจดัสวนตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินธุรกิจการจัดสวนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั สภาวะตลาดและความตองการเก่ียวกับงานจัดสวน การจาํแนก
ประเภทธุรกิจการจดัสวน การกําหนดคาใชจายในการจัดสวน เทคนคิการจดัหาลูกคา แหลงเงินทุนในการดําเนิน
ธุรกิจการจัดสวน  การทําสัญญาวาจางการจัดสวน การบริหารงานบุคคลและการกําหนดอัตราวิชาชีพ แหลงผลิต
และจําหนายไมดอกไมประดับและวัสดุการจัดสวน   
 

สาขางานเทคโนโลยีภูมิทศัน 
 
3511-2101  การจดัการสนามหญา  3 (4) 
 (Lawn Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการการจัดการสนามหญา 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพจัดการสนามหญา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการสนามหญา 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณในการทําสนามหญาตามหลักการ 
3. ทําสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ 
4. ทําปฏิทินการปฏบัิติบาํรุงรักษาสนามหญาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของสนามหญา  พันธุหญาสนามท่ีนิยมปลูกเปนการคาและการ
ขยายพันธุ วัสดุและอุปกรณในการทําสนามหญา เทคนคิในการทาํสนามหญา  การปลูก  การปฏิบตัิดูแลสนามหญา
โดยการตัดหญา การรดนํ้า การใสปุย การจํากัดวัชพืช การแตงผิวหนา    การจัดทําปฏทิินการปฏิบัตบิํารุงรักษา
สนามหญา และการทําสนามหญาในเชิงธุรกิจ 
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3511-2102  การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Landscape Design) 
 (ตองเรยีนรายวิชา 3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ และ 3511-2006 การออกแบบภูมิทัศน 1 กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและเขยีนแบบ 
2.  เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและเขยีนแบบตามหลักการและวิธีการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบและเขยีนแบบ 
2. ออกแบบภูมิทัศนดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและวิธีการ 
3. เขียนแบบภูมิทัศนดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและวิธีการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั เครื่องหมาย สัญลักษณและคําส่ัง ในการใชโปรแกรม การออกแบบ
สัญลักษณพรรณ  การวางผังพ้ืนท่ี  การลงรายละเอียด  การใหสีสัน  และการนําเสนอรูปแบบ 
 
 
3511-2103  การออกแบบภมิูทัศน 2 3 (4) 
 (Landscape Design 2) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3511-2006  การออกแบบภูมิทัศน 1  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1.   เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบภูมิทศันขนาดใหญ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและออกแบบภูมิทศันขนาดใหญตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานงึถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการออกแบบตกแตงภูมิทศัน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการออกแบบภูมิทศันขนาดใหญ 
2. เขียนผังแมบทในงานภูมิทศันตามหลักการและกระบวนการ 
3. เขียนทศันียภาพในงานภูมิทัศนตามหลักการและกระบวนการ 
4. เขยีนรายการและประเมินราคาตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการจดัภูมิทัศนในพ้ืนท่ีขนาดใหญ  การศกึษา
ขอมูลเพ่ือการออกแบบ การสํารวจและเก็บขอมูลประกอบการออกแบบภูมิทัศนขนาดใหญ การวิเคราะหขอมูล 
สภาพภูมิอากาศ สภาพส่ิงแวดลอม การวิเคราะหความตองการ การใชประโยชนและจัดอันดับความสําคัญ การจดั
ความสัมพันธกันในรูปวงกลม  การเขียนแบบรางและการปรับปรุงแกไข การเขียนผังแมบท การเขียนภาพตัดและ
รูปดาน  การเขียนทัศนยีภาพ  การสรางหุนจําลอง  การเขียนรายการและประเมนิราคา 
 
 
3511-2104  การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1 3 (4) 
 (Landscape Design and Planning 1) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3511-2003 วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน  กอน)   

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบและวางผังพืชพรรณตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานงึถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3.  เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณเบ้ืองตน 
2. เลือกใชพืชพรรณในการออกแบบภูมิทัศนตามหลักการ 
3. เขยีนแบบพืชพรรณตามหลักการและกระบวนการ 
4. แสดงรายละเอียดบัญชีพืชพรรณตามหลักการ 
5. ประเมินราคาพืชพรรณตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการออกแบบพืชพรรณ  การเลือกใชพืชพรรณ
ในการออกแบบภูมิทศัน  แหลงปลูกและจําหนายวัสดุพืชพรรณ  แนวคิดการใชพืชพรรณจัดตกแตงสถานท่ี  การ
เขียนแบบพืชพรรณ การแสดงรายละเอียดและบัญชีพืชพรรณ การประเมนิราคา การออกแบบและเขียนแบบแปลน
พืชพรรณ และธุรกิจการออกแบบพืชพรรณ 
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3511-2105  การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 2 3 (4) 
 (Landscape Design and Planning 2) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3511-2104  การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณในโครงการขนาดใหญ 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห    วางแผน   ออกแบบ และวางผังพืชพรรณในโครงการท่ีมีขนาดใหญตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน   และมีกิจนิสัยในการทาํงานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการออกแบบวางผังพืชพรรณในโครงการขนาดใหญ 
2. ออกแบบวางผังพืชพรรณในงานภูมิทัศนขนาดใหญตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดทํารายการพืชพรรณ และประเมินราคาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการออกแบบวางผังพืชพรรณ   การออกแบบ
วางผังพืชพรรณ  การออกแบบวางผังพืชพรรณโดยใชหลักการออกแบบภูมิทัศน  การจัดทํารายการพืชพรรณและ
ประเมนิราคา   
 
 
3511-2106  การวางผังพืชพรรณในอาคาร 3 (5) 
 (Interior Landscape Planning) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการวางผังพืชพรรณภายในอาคาร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ใหบริการวางผังและดูแลพืชพรรณภายในอาคารตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพภูมิทัศน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอยีด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางผังพืชพรรณในอาคาร 
2. เลือกใชพืชพรรณในอาคารตามหลักการ 
3. จัดวางพืชพรรณในอาคารตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาพืชพรรณในอาคารตามหลักการและกระบวนการ 
5. บริการจัดพืชพรรณในอาคารตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของการวางผังพืชพรรณในอาคาร ศิลปะการตกแตง
ภายในดวยวัสดุพืชพรรณ ปจจัยที่ตองพิจารณาในการออกแบบภายใน การเลือกพืชพรรณ การจัดวางพืชพรรณใน
อาคาร การดูแลรักษาพืชพรรณในอาคาร และธุรกิจบริการจัดพืชพรรณในอาคาร 
 
 
3511-2107  การดูแลรักษาสวนประดับ 3 (5) 
 (Ornamental Garden Maintenance) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการดูแลรักษาสวนประดับ  
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการดูแลรักษาสวนประดับตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคุณคาและประโยชนของสวนประดับ 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพดูแลรักษาสวนประดับ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการดูแลรักษาสวนประดับ 
2. วางแผนจัดสวนใหมีการบํารุงรักษาอยางประหยัดตามหลักการ 
3. จัดทําแผนปฏิบตัิงาน การดูแลรักษาสวนประดับตามหลักการ 
4. ดูแลรักษาสวนประดับตามแผนปฏบัิติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของการดูแลรักษาสวน การวางแผนจัดสวนใหมีการบาํรุงรักษา
อยางประหยดั  เคร่ืองมือและอุปกรณในการดูแลรักษาสวน   การดูแลรักษาสนามหญา   การดูแลรักษาพืชพรรณ 
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณและส่ิงกอสรางตกแตงสวน  การจัดทําแผนปฏิบติังานการดูแลรักษาและการประเมิน
ราคาคาบริการดูแลรักษาสวนประดับ 
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3511-2108  การจดัสวนสาธารณะ 3 (5) 
 (Park Gardening) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัและดูแลสวนสาธารณะ 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนสาธารณะตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพจัดสวน   และมีกิจนิสัยในการทาํงานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียด
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัและดูแลสวนสาธารณะ 
2. เขียนแบบสวนสาธารณะตามหลักการ 
3. จัดสวนสาธารณะตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาสวนสาธารณะตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของสวนสาธารณะ  ประเภทของสวนสาธารณะ 
องคประกอบของสวนสาธารณะ หลักการออกแบบสวนสาธารณะ การจัดการและดูแลรักษาสวนสาธารณะ การ
สํารวจและการวิเคราะหขอมูล การจัดทําแบบรางสวนสาธารณะ การเขียนแบบสวนสาธารณะ การเลือกใชพันธุไม
ในสวนสาธารณะ การเตรียมอุปกรณการจดัสวนสาธารณะ การประเมนิราคา  การจดัสวนสาธารณะและการดูแล
รักษา   
 
 
3511-2109  การจัดพ้ืนท่ีนันทนาการ 3 (5) 
 (Recreational Area Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดพ้ืนท่ีนันทนาการ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  ออกแบบ  จัดและดูแลพ้ืนท่ีนันทนาการ    โดยคํานึงถึงประโยชน
ใชสอยและความปลอดภัย 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดพ้ืนท่ีนันทนาการ 
2. ออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการตามหลักการ 
3. เลือกใชพืชพรรณในพ้ืนท่ีนันทนาการตามหลักการ 
4. จัดพ้ืนท่ีนันทนาการตามหลักการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษาพ้ืนทีนั่นทนาการตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของพ้ืนท่ีนันทนาการ ประเภทของพ้ืนท่ีนนัทนาการ 
สวนสุขภาพ  สนามเด็กเลน  สวนคนชราและคนพิการ วิธีการออกแบบพ้ืนทีน่ันทนาการ การเลือกใชพืชพรรณใน
พ้ืนท่ีนันทนาการ   การดูแลรักษาพ้ืนท่ีนันทนาการ  และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่นันทนาการ  
 
 
3511-2110 การจัดสวนนํ้า 3 (5) 
 (Water Gardening) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนนํ้า  
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานงึถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนนํ้า 
2. ออกแบบสวนนํ้าตามหลักการ 
3. สรางสวนนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาสวนนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและประโยชนของสวนนํ้า  ประเภทของสวนน้ํา  องคประกอบของ
สวนนํ้า เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในสวนน้ํา การออกแบบและการสราง  สวนนํ้าประเภทตางๆ  การ
ปฏิบัตแิละการดูแลรักษาสวนนํ้า 
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3511-2111  การจัดสวนหิน 3 (5) 
 (Rock Gardening) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัและดูแลสวนหิน  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนหนิตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานงึถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัและดูแลสวนหิน 
2. ออกแบบสวนหินตามหลักการ 
3. จัดสวนหินตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาสวนหินตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ     ประวัติและความสําคัญของการจดัสวนหิน    การจาํแนกประเภท ชนิด และ
รูปแบบของสวนหิน   หลักการออกแบบจดัสวนหิน   องคประกอบของสวนหนิ    ขั้นตอนการออกแบบสวนหิน 
ขั้นตอนในการจดัสวนหิน การเตรียมหิน พันธุไมและวัสดุอุปกรณการจัดสวนหิน การวางหินและการจดักลุมหิน 
การปลูกพันธุไมประกอบสวนหิน   การจัดและการปฏิบตัิดูแลรักษา ปรับปรุงสวนหนิ 
 
 
3511-2112 การจัดสวนญ่ีปุน 3 (5) 
 (Japanese Gardening) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดและดูแลสวนญ่ีปุน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ จัดและดูแลสวนญ่ีปุนตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานงึถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดสวนญ่ีปุน 
2. ออกแบบสวนญ่ีปุนตามหลักการ 
3. จัดสวนญ่ีปุนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาสวนญ่ีปุนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั ประวัติความเปนมาของการจัดสวนญ่ีปุน ประเภทของสวนญี่ปุน      
องคประกอบของสวนญี่ปุน พันธุไมสวนญ่ีปุน การออกแบบสวนญ่ีปุน การจัดสวนญ่ีปุน การตัดแตงพรรณไมใน
สวนญ่ีปุน  และการพัฒนาการของสวนญ่ีปุนในประเทศไทย 
 
 
3511-2113 การดูแลสนามกอลฟ 2 (2) 
 (Golf Course Maintenance) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ 
2.  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจดัการดูแลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานงึถึงความสวยงาม  ประโยชนใชสอยและการรักษาส่ิงแวดลอม 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  ละเอียดรอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดูแลสนามกอลฟ 
2. เลือกใชพรรณไม และพันธุหญาในการจัดสนามกอลฟตามหลักการ 
3. ดูแลสนามกอลฟตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั  ประวัติการเลนกอลฟ  นิยามศัพทเก่ียวกับการจัดสนามกอลฟ 
ชนิดและประเภทของสนามกอลฟ  องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการจัดสนามกอลฟ พันธุไมและพันธุหญาท่ีใชใน
การจดัสนามกอลฟ  อุปกรณในการดูแลสนามกอลฟ และวิธีการดูแลสนามกอลฟ   
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3511-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยภูีมทัิศน …         * (*) 
 (Landscape Technology Practice…) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี-
ภูมิทัศนในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึการอนรุักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลย-ี 
ภูมิทัศน 

4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน   มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเทคโนโลยีภูมิทัศนตามหลักการ 
3. ปฏิบตัิการทางดานเทคโนโลยีภูมทิัศนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีภูมิทัศนตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน   การวางแผน   การดําเนินงาน   การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน   การสรุป  จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 

3511-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทศันอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลย-ี  
ภูมิทัศน 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทศัน และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีภูมิทัศน 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบตัิงานเชิงระบบ     การ
เลือกหัวขอโครงการ  การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง  การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใช
ส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 
3512-2001 นิเวศวิทยาพ้ืนฐาน 3 (4) 
 (Fundamentals of  Ecology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ    ความสมดุลของระบบนเิวศ   และหลักการที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศวิทยา
พ้ืนฐาน 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอม โดยใชหลักการท่ีเก่ียวของกับ
ระบบนิเวศวิทยา 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการมีสวนรวมในการรักษาสมดุลในระบบนิเวศดวยความรับผิดชอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศวิทยาพ้ืนฐาน 
2. วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหามลพิษในระบบนเิวศตามหลักความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

3. วางแผน เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอม โดยประยุกตใชหลักการดานระบบนเิวศวิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความสําคญัของระบบนิเวศ ความสมดุลของระบบนิเวศ โลกของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ
ระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม  การไหลของพลังงาน วัฏจักรชีวธรณีเคมี  ปจจัยจํากัด การเติบโตของประชากร  
การอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิต  การเปลี่ยนแปลงแทนที ่ และปญหามลพิษในระบบนเิวศ     
 
 
3512-2002 มลพิษส่ิงแวดลอม 3 (3) 
 (Environmental  Pollution) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันและแกไขปญหาการเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอม 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดจากมลพิษส่ิงแวดลอม  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการท่ีเก่ียวของกับมลพิษส่ิงแวดลอม และการปองกันแกไข 
2. จัดระดบัความรุนแรงและอันตรายของมลพิษตามหลักการ 
3. วิเคราะหสาเหตุกรณีศึกษาการเกิดมลพิษในส่ิงแวดลอม 
4. ประเมินผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและระบบนิเวศ 
5. วางแผนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลพิษในส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ    ความหมาย    ความสําคญั   สถานการณของมลพิษส่ิงแวดลอม  ชนิดและแหลงกําเนิด  
ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศ   นโยบายปองกันแกไข   และกฎหมายส่ิงแวดลอม 
 
 
3512-2003 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3 (4) 
 (Environmental Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผนการจัดการและบริหารส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นําไปประยุกตใชใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะห ประเมินสถานภาพปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ินและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามหลักการ 
3. วางแผนการบริหารและจัดการส่ิงแวดลอมตามหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานทางส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยา หลักการและวิทยาการทางวิทยา-
ศาสตรส่ิงแวดลอม     หลักการอนุรักษส่ิงแวดลอม    ทรัพยากรศาสตร     มลพิษส่ิงแวดลอม     การวิเคราะหระบบ
ส่ิงแวดลอม มาตรฐานส่ิงแวดลอม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม หลักปฏิบติัในการจัดการส่ิงแวดลอม และ
การบริหารส่ิงแวดลอม 
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3512-2004 เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 3 (4) 
 (Environmental Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนพัฒนาและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม โดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.  เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดตีอการเลือก  ใช  ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
2. วางแผน เสนอแนะแนวทางการบาํบัดและกําจัดมลพิษในทองถิ่นตามหลักการ 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีและหรือภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ืออนรัุกษและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ      โครงสรางความรูทางส่ิงแวดลอม    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  
ความสําคญัของเทคโนโลยี   ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลย ี   องคประกอบและการประเมินคุณคาทางเทคโนโลย ี
รูปแบบเทคโนโลยี  การใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ภูมิปญญาทองถิ่น ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎ ี ระบบ
เทคโนโลยีกับการบําบัดและกําจดัมลพิษ  และระบบเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน 
 
 
3512-2005 การวิเคราะหคุณภาพนํ้า 3 (4) 
 (Water Quality Analysis) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0103  เคมีท่ัวไปและการวิเคราะห กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถเก็บตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพนํ้า เพ่ือวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาวิเคราะหคุณภาพนํ้าเพ่ือคุณภาพชีวิต ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคณุภาพนํ้า 
2. เก็บตัวอยางนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก ใชเคร่ืองมือตรวจสอบคณุภาพนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4.  วิเคราะหคณุภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคม ีและชีวภาพ  ตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับนํ้าและนํ้าเสีย  ปริมาณวิเคราะห  การเก็บตัวอยางนํ้า  
สารเคมีและการเตรียมสารเคมี การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ  มาตรฐานคุณภาพ
น้ํา  การวัดความขุนใสของนํ้า  ความเปนกรด-ดาง  ความกระดาง  อุณหภูมิ  ปริมาณของแขง็ในน้ํา  และการวัดคา
ออกซิเจนละลายนํ้า บีโอด ี ซีโอดี 
 
 
3512-2006 หลักการจัดการส่ิงแวดลอม 3 (4) 
 (Principles of  Environmental  Management) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3512-2001  นิเวศวิทยาพ้ืนฐาน   3512-2002   มลพิษส่ิงแวดลอม  และ  
 3512-2003  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย  มาตรการ และหลักการจัดการส่ิงแวดลอม 
 2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และวางแผนจัดการส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
 3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการส่ิงแวดลอมซ่ึงมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะหปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตามหลักการ 
3. วางแผนการจัดการส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามนโยบายและมาตรการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของการจัดการส่ิงแวดลอม หลักปฏิบติัในการจัดการส่ิงแวดลอม  
โครงสรางและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ หลักการสรางแผนงานและโครงการในการจดัการส่ิงแวดลอมใน
ทองถิ่น  นโยบายและมาตรการของรัฐในการจดัการส่ิงแวดลอม   มาตรการปองกันและคุมครองส่ิงแวดลอมโดย
ภาครัฐและเอกชน   และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
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3512-2007 การจัดการโรงงาน 3 (4) 
 (Factory  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของ หลักการและกระบวนการจัดการโรงงาน   
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในการจัดการโรงงานตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด และการรักษาสภาพแวดลอม  

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในโรงงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการโรงงาน 
2. ประเมนิสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในโรงงานตามระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ISO18000 
3. ออกแบบ วางผังโรงงานตามหลักการ 
4. วางแผนการจดั ติดตั้ง และบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ โตะ พื้นที่ทํางาน และเครื่องมือในโรงงาน 
5. จัดสภาพแวดลอมโรงงานเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของการจัดการโรงงาน  สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการวางผังโรงงาน  
การออกแบบและวางผังโรงงานเบ้ืองตน   การติดต้ังวัสดุอุปกรณ   หลักการจัดเก็บเครื่องมือ  การจัดโตะทํางานและ
พ้ืนท่ีการทํางาน  ระบบไฟฟากําลัง  ระบบแสงสวางและแผงควบคุมไฟฟา  ระบบทอน้ําและอปุกรณควบคุม  สภาพ
การทํางาน   ความปลอดภัย   การบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ   การจัดสภาพแวดลอมของโรงงาน   และระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 18000 
 
 
3512-2008 อาชีวอนามัย 3 (3) 
 (Vocational  Hygiene) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของอาชีวอนามัย หลักและวิธีการปองกันโรคและอุบัตภัิยท่ีเกิดจากการ      
ประกอบอาชีพ 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยตามหลักการและกระบวนการ  
3. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันอุบัติภัย มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผดิชอบ
รอบคอบ และปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาและแกปญหาทางอาชีวอนามัย 
2. วิเคราะหสาเหตุอุบัตภัิยท่ีเกิดจากการทํางาน/การประกอบอาชีพตามหลักการ 
3. วิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานอาชีวอนามัย 
4. วางแผนปองกันอันตรายทีเ่กิดจากการทาํงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเก่ียวกับ    ความสําคญัของการพัฒนาและปญหาทางอาชีวอนามัย   อุบัติภัย  ความปลอดภัย  การ
ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและภาวะเส่ียงตาง ๆ   ผลกระทบจากอบุัติภัยในการประกอบอาชีพ  
มาตรฐานความปลอดภัย   หนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานดานอาชีวอนามัย 
 

สาขางานเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 
 
3512-2101 ระบบทอในโรงงาน  3 (4) 
 (Factory  Piping  System)  

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบทอภายในโรงงาน 
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบผังทอ วางแผนการติดต้ัง บํารุงรักษาและซอมแซมระบบทอภายในโรงงาน
ตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานจดัระบบทอในโรงงาน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
และปลอดภัย  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบทอภายในโรงงาน 
2. อานแบบผงัทอภายในโรงงานตามหลักการ 
3. วางแผนติดต้ังระบบทอในโรงงานตามหลักการ 
4. บํารุงรักษาระบบทอภายในโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. ซอมแซมระบบทอภายในโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ทอชนิดตาง ๆ   คุณสมบัติของทอ  เครื่องมืองานทอ การอานแบบระบบทอ   
การติดต้ัง  การบํารุงรักษาและซอมแซมระบบทอภายในโรงงาน 
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3512-2102 พลังงานกับส่ิงแวดลอม 3 (3) 
 (Energy  and  Environment) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับพลังงานและส่ิงแวดลอม  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือก และใชพลังงาน  โดยคํานึงถึงผลกระทบและหลักการอนุรักษ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ 
และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน 
2. วิเคราะหสถานการณและผลกระทบจากการใชพลังงานในปจจบุันตามหลักการ 
3. เลือกใชพลังงานเพ่ืออนุรักษและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
4. เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานในรปูแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความสําคัญของพลังงาน  แหลงพลังงาน  ชนิดและประเภทของพลังงาน  สถานการณการ
ใชพลังงาน   ผลกระทบของการใชพลังงานตอส่ิงแวดลอม  การอนุรักษพลังงานและการเผยแพรความรู  และการใช
พลังงานในอนาคต 
 
 

3512-2103 กฎหมายส่ิงแวดลอม 2 (2) 
 (Environmental  Laws) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ   บทบัญญัติและขอกําหนดของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการควบคุมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมตามบทบัญญัตแิละ
ขอกําหนดของกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัติตนตามบทบัญญตัิและขอกําหนดของกฎหมายที่สงผลตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยความรับผดิชอบและละเอียดรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจบทบัญญัติและขอกําหนดของกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะหการควบคุมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของสถานประกอบการตามขอกําหนดของกฎหมาย 
3. วางแผนเสนอแนะแนวในการควบคุมปญหาส่ิงแวดลอม ตามบทบัญญัติและขอกําหนดของกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคญั    ประวัติความเปนมาของกฎหมายส่ิงแวดลอม  พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม      กฎหมายและพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม    ประกาศกระทรวง-  
สาธารณสุข และกระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม 
 
 
3512-2104 เคมีส่ิงแวดลอม 3 (3) 
 (Environmental Chemistry) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3500-0103  เคมีทั่วไปและการวิเคราะห กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ ชนิด องคประกอบ แหลงกําเนิดและผลกระทบของสารมลพิษตอส่ิงแวดลอม    
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันและแกไขปญหาสารมลพิษท่ีมีตอส่ิงแวดลอม   
3. เพ่ือใหตระหนักถึงพิษภัยของสารมลพิษท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดในสภาพแวดลอม   มีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหาเคมีส่ิงแวดลอมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับเคมีส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะหแหลงกําเนดิของสารมลพิษชนิดตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม 
3. วางแผน เสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหาสารมลพิษท่ีมีตอสุขภาพอนามัยตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ     ความหมายและความสําคัญสารมลพิษ    ชนิดและองคประกอบทางเคมี   แหลงกําเนิด
และการเปลี่ยนแปลงของมลพิษ    ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม    การปองกันและแกไขปญหาเคมี
ส่ิงแวดลอม 
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3512-2105 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3 (4) 
 (Environmental Microbiology) 
 (ตองเรียนรายวิชา    3500-0104  จุลชีววิทยา กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการควบคุมการแพรกระจายและใชประโยชนจุลินทรีย
ในส่ิงแวดลอม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันแกไขปญหาส่ิงแวดลอม โดยใชหลักการและกระบวนการ
ดานจุลชีววิทยา 

3. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของจุลินทรียในส่ิงแวดลอม  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมการแพรกระจายและใชประโยชนจุลินทรียในส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะหประโยชนและโทษของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม 
3. ควบคุมการแพรกระจายของจุลินทรียในส่ิงแวดลอม 
4. กําหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาจุลินทรียที่กอใหเกิดโทษในสิ่งแวดลอม 
5. ใชประโยชนของเสียโดยกระบวนการทางจุลชีววิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลินทรีย    ความสําคัญของจุลินทรีย     บทบาทของ   
จุลินทรียตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  การฟอกตัวเอง  การกําจัด  และการใชประโยชนของเสียโดยกระบวนการ
ทางจุลชีววิทยา   
 
 
3512-2106 เทคโนโลยีสะอาด  2 (3) 
                                 (Clean Technology)     

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรใน
งานอาชีพ 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน ตรวจประเมินและเขียนรายงานการดําเนินการเทคโนโลยีสะอาด
ในองคกรเบื้องตน 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดลอม ดวยความรับ-  
ผิดชอบ  รอบคอบ  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1.  เขาใจหลักการและกระบวนการใชเทคโนโลยีสะอาดในการจดัการทรัพยากรในงานอาชีพ 
2. วางแผนดําเนนิงานเทคโนโลยีสะอาดในองคกรตามหลักการ 
3. ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตรวจประเมินและเขียนรายงานการดําเนินการเทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การใชเทคโนโลยีสะอาด  ความสําคัญของการลดมลพิษ  หลักการตรวจ
ประเมนิเทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน  เทคโนโลยีสะอาดกับพลังงานจากฟอสซิล  พลังงานรังสีอาทิตยและพลังงาน
ใหม  การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม  หลักการประหยัดพลังงาน  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในงานการผลิต
และงานบริการ   การตรวจประเมนิเบื้องตน และเขียนรายงาน 
 
 
3512-2107 เทคโนโลยกีารจัดการของเสีย 3 (4) 
 (Waste Management Technology)  

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ  ประเภทของเสียจากแหลงตาง ๆ  หลักการควบคุม กําจัดของเสีย  และการนํา
ของเสียกลับมาใชประโยชน 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการของเสียในงานอาชีพและการดํารงชีวิตตามหลักการและกระบวนการ 
โดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3.  เพื่อใหตระหนักถึงความจําเปนในการจดัการของเสีย  มีความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม รอบคอบ 
และปลอดภัย  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการของเสีย 
2. ควบคมุและกําจัดของเสียตามหลักการและกระบวนการ 
3. นําของเสียกลับมาใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ 
4. วางแผน จัดการของเสียระดับชุมชนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย ความสําคญั ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอชุมชนและส่ิงแวดลอม  
ประเภท  แหลงกําเนดิ  ของเสียอันตราย  การลดปริมาณของเสีย  การควบคุมและกําจดัของเสีย  การใชประโยชน
จากของเสีย  และการจัดการของเสียระดับชุมชนและเมือง 
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3512-2108 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสยี 3 (4) 
 (Wastewater Treatment Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  แหลงกําเนิด  หลักการ  และกระบวนการบําบัดนํ้าเสียและควบคุมคณุภาพ
น้ําทิ้ง 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และการควบคุมคุณภาพนํ้าตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการมีสวนรวมในการบําบัดและควบคุมนํ้าเสียและนํ้าท้ิง ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบําบัดนํ้าเสียและควบคุมคณุภาพนํ้าท้ิง 
2. วางแผนการบําบัดนํ้าเสียตามหลักการ 
3. ควบคุม  ดูแลและรักษาระบบบําบดันํ้าเสียตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการคุณภาพนํ้าท้ิงตามมาตรฐาน 
5. วางแผนควบคมุและจัดการมลพิษทางนํ้าตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความหมาย    ความสําคญั   แหลงกําเนิด  ลักษณะของน้ําเสียและผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม    มาตรฐานคุณภาพน้าํท้ิง  ระบบบําบัดน้ําเสีย   กระบวนการบําบัดน้าํเสีย   การดูแลระบบบาํบัด   การ
วางแผนการจัดการคุณภาพนํ้า  การควบคุมและจัดการมลพิษทางนํ้าจากแหลงตาง ๆ 
 
 
3512-2109 เทคโนโลยกีารควบคุมมลพิษทางอากาศ 3 (4) 
 (Air Pollution Control Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  แหลงกาํเนิด ผลกระทบ หลักการและกระบวนการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดใหเปนไปตามมาตรฐาน
โดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการมีสวนรวมควบคุมมลพิษทางอากาศซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิต ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. วิเคราะหแหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศตามหลักการ 
3. วิเคราะหการหมุนเวียนและถายเทของมลพิษทางอากาศตามหลักการ 
4. ใชเคร่ืองมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศตามหลักการและกระบวนการ 
5. ควบคมุมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนดิตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคญั  แหลงกําเนิด  ชนิดและลักษณะของอากาศเสีย  การ
หมุนเวียนและถายเทของมลพิษทางอากาศ  ผลกระทบส่ิงแวดลอม  และมาตรฐานคุณภาพทางอากาศ 
 
 
3512-2110 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 3 (4) 
 (Noise and Vibration Control Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  แหลงกําเนิด ผลกระทบ หลักการและกระบวนการในการควบคมุของมลพิษ
ทางเสียงและความส่ันสะเทือน 

2. เพ่ือใหสามารถตรวจวัด วางแผน ควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนจากแหลงกําเนิดตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการมีสวนรวมควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนซ่ึงมีผล
ตอคุณภาพชีวิต ดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมของมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 
2. วิเคราะหแหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนตามหลักการ 
3. วิเคราะหมาตรฐานคุณภาพเสียงและความส่ันสะเทือนตามหลักการ 
4. ใชเคร่ืองมือตรวจวัดมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนตามหลักการและกระบวนการ 
5.  ควบคุม/ปองกัน/แกไขมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมาย  ความสําคญั  แหลงกําเนดิ  ชนิดและผลกระทบของมลพิษทางเสียง
และความส่ันสะเทือน  มาตรฐานคุณภาพเสียงและความส่ันสะเทือน  อุปกรณและเคร่ืองมือวัดมลพิษทางเสียงและ
ความส่ันสะเทือนจากแหลงกําเนิด อุตสาหกรรมและการกอสราง   การควบคุมปองกันและแกไขมลพิษทางเสียง
และความส่ันสะเทือน 
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3512-2111 เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมสําหรับชนบท 2 (2) 
 (Appropriate Technology for Rural) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการรักษาสภาพแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
สําหรับทองถิน่ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่น โดยคํานงึถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดวยความรับผดิชอบ
รอบคอบ  ประหยัด และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลือก ใช  ประยุกตใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมสําหรับชนบท 
2. วิเคราะหเทคโนโลยีท่ีใชและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในทองถ่ินตามหลักการ 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมสําหรบัทองถิน่ตามหลักการและกระบวนการ 
4. วางแผนประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  หลักเกณฑใน
การพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กระบวนการในการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใชทรัพยากรในทองถ่ิน  
ระบบการเกษตรที่รักษาสภาพแวดลอม การประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรบัทองถิน่ และกรณีศึกษา
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในทองถิน่ 
 
 
3512-2112 สารเคมีทางการเกษตรกับสิง่แวดลอม 3 (4) 
 (Agro-chemicals and Environment) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  ชนิด ประเภท และการออกฤทธ์ิของสารเคมีทางการเกษตร  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและเลือกใชสารเคมีทางการเกษตร     โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงอนัตรายจากพิษตกคางของสารเคมทีางการเกษตร และมีความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

312

มาตรฐานรายวิชา 
1.  เขาใจหลักการเลือกใชสารเคมทีางการเกษตร 
2. สํารวจและเก็บตัวอยางสารเคมทีางการเกษตรประเภทตาง ๆ ตามหลักการ 
3. วิเคราะหการออกฤทธ์ิ และพิษตกคางของสารเคมีทางการเกษตรตามหลักการ 
4. เลือกใชสารเคมีทางการเกษตรตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของสารเคมีทางการเกษตร  ประเภท  องคประกอบทางเคมี  การ
ออกฤทธ์ิของสารเคมี  ผลกระทบทีเ่กิดจากการใชสารเคมี  การสํารวจและการเก็บตัวอยางสารเคมทีางการเกษตร 
 
 
3512-2113 มาตรฐานการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 2 (2) 
 (Quality of  Environment  Management  Standard)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย หลักการ และการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใหไดตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
2. วางแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน 
3. จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  ความสําคญั นโยบายส่ิงแวดลอม  หลักการและประโยชนของ
มาตรฐานการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม   ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000  และ 14001    แผนและแนวทาง
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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3512-2114 การสุขาภบิาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (4) 
 (Environmental Sanitary  in  Agro-industry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม
เกษตรระดับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห   วางแผนปฏบัิติงานควบคมุส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรมเกษตร  ตาม
หลักสุขาภิบาลและหลักการทําความสะอาด 

3. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสุขภิบาลในงานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยท่ีดี
ในการทํางานดวยความปลอดภัย  และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตรระดับครัวเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรม 

2. วางแผนการปฏิบตัิงานตามหลักสุขาภิบาล 
3.  ควบคุมงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมตามหลักสุขาภิบาลและหลักการทําความสะอาด 
4. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ในงานสุขาภิบาลตามหลักความปลอดภัย 
5. ประเมนิความปลอดภัยและสุขอนามัยของบคุลากรในสถานทีป่ฏบิัติงานตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญหลักสุขาภิบาล   หลักการทาํความสะอาดและสาร
ทําความสะอาด  วัตถุดิบ  เครื่องมือ อุปกรณ และพ้ืนทีป่ฏิบตัิงาน   การเก็บรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือ   การควบคุม
คุณภาพนํ้าใชในโรงงานและกําจัดนํ้าเสีย   การกําจัดของเสีย  การควบคุมหนู แมลงและจุลินทรีย  ความปลอดภัย
และสุขอนามัยของบคุลากรในสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 
 
3512-2115 การอนุรักษและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 3 (4) 
 (Natural Resources Conservation and Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการจัดการทรัพยากรเฉพาะอยางตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการอนุรักษและจัดการทรัพยากรเฉพาะอยาง 
2. วิเคราะหผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการ 
3. เลือกใชวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการและกระบวนการ 
4. กําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ หลักและวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การจําแนกประเภททรัพยากร   
ความสัมพันธของทรัพยากรในระบบธรรมชาติ  ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรเฉพาะอยาง 
 
 
3512-2116 หลักการจัดการลุมนํ้า 3 (4) 
 (Principles of Watershed Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  ระบบนิเวศลุมน้ํา และหลักการจัดการลุมนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการลุมนํ้าและอนุรักษลุมนํ้าในทองถ่ินตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรลุมนํ้าท่ีมีผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดการลุมนํ้า 
2. ประเมินสถานภาพลุมนํ้าในทองถ่ินตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางปรับปรุงพ้ืนท่ีลุมนํ้าในทองถ่ินตามหลักการ 

อธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของลุมนํ้า  ระบบนเิวศของลุมน้ํา  หลักการจดัการ
ลุมนํ้า  หลักและวิธีปฏิบัติในการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ  และการปรับปรงุพื้นที่ลุมน้ํา  
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3512-2117 สมุนไพรเพ่ือส่ิงแวดลอม 2 (2) 
 (Herbs for Environment) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิต ใชสมุนไพรท่ีมีประโยชนในการเกษตรและส่ิงแวดลอม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  เลือก ผลิต ใชสมุนไพรในการเกษตรและชีวิตประจําวัน   โดยคํานึงถึง
ประโยชนและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการผลิตและใชสมุนไพรเพ่ือส่ิงแวดลอม    ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชสมุนไพรท่ีมีประโยชนในการเกษตรและส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะหคณุสมบัติของสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือกใชสมุนไพรท่ีมีประโยชนในการเกษตรและส่ิงแวดลอม 
4. เก็บรักษาสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ 
5. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือทดแทนการใชสารเคมีตามหลักการและกระบวนการ 

อธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  สถานการณและสาเหตุการตกคางของสารเคมีในส่ิงแวดลอมและผลผลิตเกษตร ชนิดของ
สมุนไพร  สารและคุณสมบัติของสารในสมุนไพรท่ีมีประโยชนในการเกษตรและส่ิงแวดลอม  ประสิทธิภาพของ
สาร สมุนไพรและวิธีการใช   การเก็บรักษาสมุนไพร การผลิตและการนําไปใชเปนผลิตภัณฑเพ่ือการเกษตรและ
ชีวิตประจําวัน 
 
 
3512-2118 การอนุรักษดินและนํ้า 3 (4)  
 (Soil and Water Conservation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักและวิธีการอนุรักษดินและนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและทําเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดินและน้าํ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการทําเขตกรรมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และตระหนักถึง
หลักการอนุรักษดินและน้าํ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษดินและนํ้า 
2. วิเคราะหการพังทลายของดิน 
3. วางผังระบบอนุรักษดินและนํ้าตามหลักการ 
4. ทําเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดนิและนํ้า 

อธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษดินและนํ้า  วัฏจักรของน้ํา      
สมรรถนะของดนิ  การพังทลายของดิน  หลักและวิธีการอนุรักษ   การเขตกรรม   การวางผังระบบอนุรักษดนิและ
น้ํา   และพืชอนุรักษดินและนํ้า 
 
 
3512-2119 การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม 3 (3) 
 (Environmental Impact  Assessment) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  ขั้นตอน  หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และประเมินโครงการพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการมีสวนรวมประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการพัฒนา 
ดวยความรอบคอบ  และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและแนวทางในการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม 
2. กําหนดแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในโครงการพัฒนาตามหลักการ 
3. ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกรณีศึกษาโครงการพัฒนา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิง-
แวดลอม   ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม    กรณีศึกษาโครงการพัฒนาทีมี่ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
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3512-2120 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2 (3) 
 (Ecotourism) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนินการ/จัดการแหลงทองเท่ียวเชิงนเิวศ โดยคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวด-
ลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานทองเที่ยวเชิงนเิวศ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยดัและมี
ความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทองเท่ียวเชิงนเิวศ 
2. วางแผนการดําเนินงาน/จัดการทองเท่ียวเชิงนเิวศตามหลักการ 
3. เผยแพร/แนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมาย  ความสําคญั  ชนิด  การดําเนินการและหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  หนวยงานท่ีดําเนนิการเก่ียวกับการทองเท่ียงเชิงนิเวศ  และแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศใน
ประเทศไทย 
   
 
3512-2121 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 2 (2) 
 (Life and  Environment) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษย  ระบบนเิวศและสิ่งแวดลอม และการนําไปใชประโยชน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมปิญญาทองถิ่น 
3.  เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความสัมพันธระหวางมนุษย  ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอม 
2. วิเคราะหปญหาประชากรในปจจบุัน 
3. วิเคราะหปญหาการปฏิวัติการเกษตรกรรม 
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี   ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ 
5. ประยุกตใชเทคโนโลย ีรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความสัมพันธของมนุษย  ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  ปญหาประชากร  การอพยพถ่ินฐาน  
การปฏิวัติการเกษตรกรรม  ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใช
เทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
3512-40… ปฏิบัติการเทคโนโลยส่ิีงแวดลอม …         * (*) 
 (Environmental Technology Practice…) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี- 
ส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ  

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลย-ี  
ส่ิงแวดลอม 

4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ   โดยคํานงึถึงการอนุรกัษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน    การสรุป   จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 

3512-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3506-1003  สถิติและการวิจัยเบ้ืองตน กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู  ทักษะ  และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลย-ี
ส่ิงแวดลอม 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม      และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ     
การเลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  
การใชส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

320

คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 

 
สาขางานเทคโนโลยีขาว 

 
3513-2101 การผลิตขาว 3 (4) 
 (Rice  Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการผลิตขาว 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห   วางแผน   จัดการและแกไขปญหาในการผลิตขาว   โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว    ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตขาว 
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที ่เครื่องมืออุปกรณ และพันธุขาวตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผลิตขาวเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาขาวตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตขาวตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียวและการจดัการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและประโยชน ชนิดและพันธุ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  สรีรวิทยา
การผลิตขาว   ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการผลิตขาว       การวิเคราะหตลาดและวางแผนกระบวนการ
ผลิตขาว  การเตรียมดิน  การปลูกและปฏิบตัิดูแลรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด  การเก็บเก่ียวและการจดัการหลัง
การเก็บเก่ียว  คุณภาพมาตรฐานขาว ตลาดขาวและการจําหนาย  การปรับปรุงพันธุขาว  ปญหาและการแกไขปญหา
การผลิตขาว 
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3513-2102 การพัฒนาการขาว 3 (4) 
 (Rice Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะทางพฤกษศาสตรและปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการของขาวและการ
จัดการขาวในแตละระยะการเจรญิเติบโต 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนการจดัการขาวในแตละระยะการเจริญเตบิโตตามหลักการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการของขาวและการจัดการขาว 
2. วางแผนการจดัการขาวตามลักษณะและพัฒนาการของขาว 
3. ปฏิบัตดูิแลรักษาขาวตามระยะการเจริญเติบโตตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาว ลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเตบิโต ลักษณะ
การใหผลผลิต  พัฒนาการของขาว  และการจัดการขาวในแตละระยะการเจริญเติบโต  
 
 
3513-2103 ระบบนิเวศในนาขาว 3 (4) 
 (Residence System in Paddy Field) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศในนาขาว และการนําไปใชประโยชนใน
การจัดการนาขาว 

2. เพ่ือใหสามารถสํารวจ วิเคราะหระบบนิเวศในนาขาวตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศตอการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับระบบนิเวศในนาขาว 
2. สํารวจแปลงนา ชนิดและประเภทของส่ิงมีชีวิตในแปลงนาตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะหระบบนเิวศในนาขาวตามหลักการและกระบวนการ 
4. วางแผน จัดการนาขาวตามหลักการท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศ 
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คําอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศในแปลงนา    องคประกอบของ
ระบบนิเวศในแปลงนา  ความสัมพันธของระบบนเิวศในแปลงนา  แมลงศัตรูขาวและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลง
นา  การวิเคราะหระบบนิเวศในแปลงนา    การสํารวจแปลงนา   ชนิด ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่พบในแปลงนา    การ
จัดการนาขาวโดยคาํนึงถึงความสัมพันธของระบบนเิวศในแปลงนา 
 
 
3513-2104 เคร่ืองจักรกลท่ีใชในกระบวนการผลิตขาว  3 (4) 
 (Machinery in Rice Production Process) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใน
กระบวนการผลิตขาว 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชงาน และบํารุงรักษา เคร่ืองจกัรกลท่ีใชในกระบวนการผลิตขาวตามหลักการ
และกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาว ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองจกัรกลท่ีใชในกระบวนการผลิตขาว 
2. เลือก/ใชงานเคร่ืองจักรกลท่ีใชในกระบวนการผลิตขาวตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลท่ีใชในกระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและชนิดของเคร่ืองจักรกลทีใ่ชในกระบวนการผลิตขาว โครงสราง
และหลักการทาํงาน  การเลือก ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตรกอนการเก็บเก่ียวขาว (เครื่องมือเตรียมดนิ 
เครื่องมือปองกันกําจดัศัตรูพืช)  เคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  (เคร่ืองเก็บเก่ียวขาว    
เครื่องนวดขาว) 
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3513-2105 เครื่องจักรกลในโรงส ี 3 (4) 
 (Machinery in Rice Mill) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษา และซอมแซมแกไข
เคร่ืองจกัรกลในโรงสีขาว 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา ซอมแซมแกไขขอขัดของ และประมาณคาใชจายของ
เคร่ืองจกัรกลในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลในโรงสีขาว     ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยนั อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองจกัรกลในโรงสีขาว 
2. ประมาณการคาใชจายเคร่ืองจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการ 
3. เลือก/ใชงานเคร่ืองจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในโรงสีขาวตามมาตรฐาน 
5. แกไขขอขดัของของเครือ่งจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั  ประเภทของเครื่องจักรกลในโรงส ี   หลักการทํางานและระบบ
ตาง ๆ ของเคร่ืองจกัรกลในโรงสีแตละชนิด   การประมาณคาใชจายและการจัดการเคร่ืองจกัรกลในโรงสี   การใช 
ปรับตัง้ บํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขขอขัดของของเคร่ืองจักรกลในโรงสีแตละชนิด 
 
 
3513-2106  การตลาดขาวและองคการคาขาวระหวางประเทศ 3 (4) 
 (Rice Marketing and Trading Organization between Country) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย ขอบเขต และวิถีการตลาดขาวในประเทศและระหวางประเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความเคล่ือนไหวและแนวโนมของราคา พยากรณยอดซ้ือ-ยอดขาย และ
จัดการมาตรฐานขาวตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความใฝรู  รับผดิชอบ  รอบคอบ 
ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการตลาดขาวและองคการคาขาว 
2. สืบคนขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับนโยบายการตลาดขาวและองคการคาขาว 
3. วิเคราะหความเคล่ือนไหวและแนวโนมของราคาขาวตามหลักการ 
4. พยากรณยอดขาย-ยอดซ้ือขาวในอนาคตตามหลักการ 
5. วางแผนจัดการมาตรฐานและการตลาดขาวในทองถ่ินตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั  โครงสรางและขอบเขตของการตลาดขาว  วิถีการตลาดขาว  การ
แกไขปญหาการตลาดขาว  ความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคาขาว  การพยากรณยอดขาย-ยอดซ้ือขาวใน
อนาคต  การรวมกลุมของผูผลิตขาว  การซ้ือขายขาวลวงหนา   วิธีปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานขาว ทฤษฎีองคการคา
ขาวระหวางประเทศและนโยบายการคาขาวระหวางประเทศ  การควบคุม  การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ การสงขาวออก   และการรวมกลุมการคาขาวระหวางประเทศ 
 
 
3513-2107   การแปรรูปขาว 3 (4) 
 (Rice Processing) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการแปรรูปขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ
ผลผลิตขาวในเชิงธุรกิจ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการแปรรูปขาวตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใช
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานแปรรปูขาวอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ปลอดภัย  และมีความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปขาว 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบในการแปรรูปขาวตามหลักการ 
3. แปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ และการ
ผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ  เก็บรักษา  บรรจุภัณฑ 
จัดจําหนาย และการจัดการของเสีย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ประเภทและชนิดของขาว   องคประกอบและคุณสมบัตขิองขาวที่
ใชในการแปรรูป  เครื่องมือและอุปกรณในการแปรรปูขาว  กรรมวิธีการแปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑ  (การผลิตขาว
กลอง  การผลิตขาวน่ึง)  การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การจดัจําหนาย และการจัดการของ
เสียจากการแปรรูปขาว 
 
 
3513-2108 การจัดการโรงสีและการคาขาว 3 (4) 
 (Rice Mill Management and Rice Trading) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจโรงสีและการคาขาว มาตรฐานและกฎระเบียบที่
เก่ียวของกับมาตรฐานขาว 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห จัดการโรงสีและการคาขาวตามมาตรฐาน หลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพผลิตและคาขาว   ดวยความรับผิดชอบ    ละเอยีด
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1.  เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจโรงสีและการคาขาว 
2. คํานวณหาตนทนุการผลิตขาวเปลือกตามหลักการ 
3. คํานวณปริมาณขาวเปลือกในยุงฉางตามหลักการ 
4. จัดมาตรฐานขาวเปลือกตามลักษณะและความช้ืน 
5. จัดมาตรฐานขาวสารตามลักษณะและคณุภาพแปงในเมล็ดขาว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประเภทและชนิดของโรงสีขาว  ขบวนการและการจัดการในโรงสีขาว การ
คํานวณหาตนทุนการผลิตขาวเปลือก  การคํานวณปริมาณขาวเปลือกในยุงฉาง  ความหมายและความสําคัญของ
มาตรฐานขาว  นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการคาขาว การกําหนดมาตรฐานขาว การคาขาวเปลือก การจดั
มาตรฐานขาวเปลือก  การวัดความช้ืนของขาว  การคาขาวสาร  การจัดมาตรฐานขาวสาร  ชนิดขาวสาร  การ
ตรวจสอบแปงในเมล็ดขาว   และการตรวจสอบคุณภาพขาวสาร 
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3513-2109 การผลิตเมล็ดพันธุขาว 3 (4) 
 (Rice Seed Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคณุภาพมาตรฐานในเชิงธุรกิจ ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน 
2. วางแผน เตรียมการผลิตเมล็ดพันธุขาวตามหลักการ 
3. ผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการเมล็ดพันธุขาวตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
5. ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและปญหาของการผลิตเมล็ดพันธุขาว ลักษณะทางพันธุกรรมท่ี
เก่ียวของกับขบวนการเกิดเมล็ดพันธุขาว ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว ลักษณะเมล็ดพันธุขาวท่ีดี 
เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีความสําคัญทางเศษรฐกิจของประเทศและทองถ่ิน การเก็บเก่ียวและปฏิบัติหลัง
การเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุขาว การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว การรับรองเมล็ดพันธุขาว และกฎหมายเมล็ด
พันธุขาว 

 
สาขางานเทคโนโลยีออย 

 
3513-2201  การผลิตออยเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to sugar cane Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตออยเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนินการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตออยเชิงธุรกิจตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของตลาด และการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตออย ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตออยเบ้ืองตน 
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที ่เครื่องมืออุปกรณ และพันธุออยตามหลักการและกระบวนการ 
3. ผลิตออยในเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาออยตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของการผลิตออยและนํ้าตาลทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ส่ิงแวดลอม  การวิเคราะหตลาดออยในเชิงธุรกิจ  แหลงผลิตออยท่ีสําคัญของประเทศไทยและของโลก  ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตรของออย   พันธุออยและการจําหนายพันธุออย   ภูมิอากาศกับการผลิตออย  การวางแผนการผลิต
ทัง้ดานปริมาณคุณภาพ  การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมพันธุ  การปลูกออย  การปฏิบัติและดูแลรักษาออยเบื้องตน  
 

 
3513-2202  การจดัการวัชพืชในไรออย 3 (4) 
 (Weed  Management of  Sugar Cane) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัการวัชพืชในไรออย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ควบคมุและกําจัดวัชพืชในไรออยตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการวัชพืชในไรออย  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการวัชพืชในไรออย 
2. สํารวจและเก็บตัวอยางวัชพืชในทองถ่ินตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผน เลือกใชวิธีการควบคุม ปองกันและกําจดัวัชพืชตามหลักการ 
4. ปองกันกําจัดวัชพืชตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและความเสียหายท่ีเกิดจากวัชพืชในไรออย การสํารวจปริมาณของ
วัชพืชในทองถ่ินและการเก็บตัวอยางของวัชพืช  ประเภทและชนดิของวัชพืช  การขยายพันธุและการแพรกระจาย
พันธุของวัชพืช  หลักและวิธีการควบคุมปองกันและกําจดัวัชพืชท่ีถูกวิธีดวยวิธีกล  กายภาพ  ชีวภาพ  และเคมีภัณฑ  
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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3513-2203  เคร่ืองจักรกลในไรออย 3 (4) 
 (Farm  Machinery  of  Sugar  Cane) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเครื่องจักรกลในไรออย 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมแกไขขอขัดของของเคร่ืองจกัรกลในไรออยตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลในไรออยดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองจกัรกลในไรออย 
2. เลือก/ใชงานเคร่ืองจักรกลในไรออยตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในไรออยตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของเคร่ืองจกัรกลในไรออย  ประเภทและชนิดของเครื่องจกัรกลใน
ไรออย  โครงสรางและหลักการทํางาน       การเลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขขอขัดของของ
เคร่ืองจกัรกลในไรออย  (เครื่องมอืเตรียมดิน  เครื่องมือปลูก   เครื่องมือที่ใชในการดูแลรักษา  เครื่องมือเก็บเกี่ยว) 
 

 
3513-2204  การจัดการออยตอ 3 (4) 
 (Sugar  Cane  Ratooning  Management)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการจดัการออยตอ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการออยตอใหเจริญเติบโตแข็งแรง เพ่ิมปริมาณและคุณภาพดานผลผลิต  
ทัง้พ้ืนทีป่ลูกออยในและนอกเขตชลประทานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการจัดการออยตอท่ีถูกวิธี    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการจัดการออยตอ 
2. วางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณในการจัดการออยตอตามหลักการ 
3. ตัดแตงออยตอหลังการเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาออยตอตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัของการจัดการออยตอ  การตัดแตงตอออยหลังการเก็บเก่ียว  การ
แตงตอ  การกลบตอ  การคราดตัดราก   การพรวน  การใสปุย   การใหน้ํา  การปองกันและการกําจัดศัตรูออยท้ังท่ี
ปลูกในและนอกพ้ืนท่ีเขตชลประทาน 
 
 
3513-2205  การเก็บเก่ียวและขนสงออย 3 (4) 
 (Sugar  Cane  Harvesting  and  Transporting) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเก็บเก่ียวและขนสงออย 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการการเก็บเก่ียวและขนสงออยตามหลักการและกระบวนการลดคาใชจาย
ลดการสูญเสีย และเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการเก็บเกี่ยวและขนสงออย ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 
มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียวและขนสงออย 
2. วางแผนการเก็บเก่ียวและขนสงออยตามหลักการ 
3. ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการเก็บเก่ียวและขนสงออยตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บเก่ียวออยตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการออยหลังเก็บเก่ียวตามหลักการและกระบวนการ 
6. บรรทุกและขนสงออยตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการเก็บเก่ียวออย   วิธีการใชและ
บํารุงรักษา ดัชนีช้ีวัดการสุกแกของออย การปฏิบัติตอออยกอนการเก็บเก่ียวท้ังออยสดและออยไฟไหม ผลกระทบ
จากการเผาใบออยกอนการเก็บเก่ียว  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพหลังการเก็บเก่ียวท้ังออยสดและออยไฟไหม   
การวางแผนการเก็บเก่ียวออยสงโรงงาน  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติตอออยหลังการเก็บเก่ียว  ผลเสียจากการสง
ออยเขาหบีลาชา  การเลือกพาหนะในการขนสง  เทคนคิการบรรทุกผลผลิต  ผลกระทบทีเ่กิดจากการใชเคร่ืองมือ
เก็บเก่ียวและการขนสงตอแมลงออย    การคมนาคมและความปลอดภัย 
 
 
3513-2206 การผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าในเชิงธุรกิจ 3 (4) 
 (Commercial  Chewing  and  Juice  Cane  Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าในเชิงธุรกิจ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน  จัดการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าเชิงธุรกิจ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตติท่ีดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้า  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าในเชิงธุรกิจ 
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที ่เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุออยเพ่ือผลิตเชิงธุรกิจตามหลักการ 
3. ผลิตออยเคีย้วและออยค้ันนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตออยเค้ียวและออยค้ันนํ้าตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว 

6. ผลิตนํ้าออยตามหลักการและกระบวนการ 
7. จัดการนํ้าออยตามกระบวนการบรรจุ ควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา และกําหนดราคาเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของออยเค้ียวและออยค้ันนํ้า  การวิเคราะหตนทุน
การผลิตและการวางแผนการผลิตในเชิงธุรกิจ  การตลาดออยเค้ียวและออยค้ันนํ้า พันธุออยและรูปพรรณสันฐาน
ของออยเคี้ยวและออยคัน้น้ํา   การเตรียมดิน  การปลูก  การดูแลรักษา   ศัตรูและการปองกันกําจัด   การเก็บเก่ียว   
วิธีการค้ันนํ้า   การปรุงแตงรสน้าํออย   การบรรจุภาชนะ  การควบคุมคณุภาพ  การเก็บรักษาและการจําหนาย
นํ้าออย 
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3513-2207  การผลิตนํ้าตาลทรายเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction  to  Sugar  Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายจากออย ทั้งในระดบัครัวเรอืน 
และระดับอตุสาหกรรม 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ผลิตนํ้าตาลทรายแดงและนํ้าออยงบในระดับครัวเรือนตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการผลิตนํ้าตาลทราย และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายเบ้ืองตน 
2. วางแผน จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบในการผลิตน้าํตาลทรายแดงและนํ้าออยตามหลักการ
และกระบวนการ 

3. ผลิตนํ้าตาลทรายแดงและนํ้าออยงบตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพ 
5. หาปริมาณความหวานในออยตามหลักการและกระบวนการ 
6. วิเคราะหคณุภาพออยและนํ้าตาลทรายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคัญของนํ้าตาลทรายทีไ่ดจากออย    การวิเคราะหการตลาดและการ
ผลิตนํ้าตาลทราย  นํ้าตาลทรายแดงและนํ้าออยงบ  การเตรียมวัตถุดิบในกระบวนการหบีออย ข้ันตอนและวิธีการ
ผลิตนํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาวและนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิในโรงงาน  การผลิตนํ้าตาลทรายแดงและนํ้าออย
งบระดบัครัวเรือน  การเก็บรักษา  การควบคุมคณุภาพและมาตรฐาน  การหาปริมาณความหวานในออย  (CCS)  
และการวิเคราะหคณุภาพออยและนํ้าตาลทราย 
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3513-2208  ผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย 3 (4) 
 (By  Product  of  Sugar  Industry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจดัการผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาล
ทราย 

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จดัการผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความคุมคา ประโยชน และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการนําส่ิงเหลือใชจากการผลิตนํ้าตาลทรายมาใชประโยชนและเพ่ิมมูลคา และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาลทราย 
2. วางแผน จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายตามหลักการ 
3. ใช/ประยุกตใชผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความหมายและความสําคัญของการผลิตผลพลอยได ทางดานเศรษฐกจิ และ
ส่ิงแวดลอม  การวิเคราะหการตลาดและวางแผนการผลิต   ชนิดของผลิตผลพลอยได  กากออย  กากตะกอน  ขี้เถา
จากเตาเผาและอืน่ ๆ   การนําไปใชประโยชน  และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
 

 

3513-2209  พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 3 (3) 
 (Sugar  Cane  and  Sugar  Act) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจนโยบาย ระเบียบขอบังคับและพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย ทั้งของไทยและ
ตางประเทศ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและปฏิบัติงานอาชีพเก่ียวกับออยและนํ้าตาลทรายตามนโยบาย ระเบยีบ
ขอบังคับและพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตอการประกอบอาชีพภายใตนโยบาย   ระเบยีบขอบังคบั  และพระราชบัญญัติท่ี
เก่ียวของ ดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจนโยบาย ระเบียบขอบงัคับและพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 
2. วิเคราะหเปรียบเทียบพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยและตางประเทศ 
3. วางแผนปฏิบติังานอาชีพเก่ียวกับออยและนํ้าตาลทรายตามพระราชบัญญัติ 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

333

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  นโยบายการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายของไทยและของตางประเทศ 
การวิเคราะหเปรียบเทียบพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทรายของไทยและตางประเทศ  ระบบการซ้ือขายออยของ
ไทยและตางประเทศ 
 
 

สาขางานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง 
 
3513-2301 มันสําปะหลัง 3 (4) 
 (Cassava) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตมันสําปะหลังตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพผลิตมันสําปะหลัง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
2. วางแผนการผลิตมันสําปะหลังตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม 
3. เตรียมพ้ืนที ่เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
5. ดูแลรักษามันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตและผลิตภัณฑมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการเก็บเก่ียวและการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและประโยชน ชนิดและพันธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยา
ของมันสําปะหลัง    ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการปลูกมันสําปะหลัง   การวิเคราะหตลาดและวาง
แผนการผลิตมันสําปะหลัง  การเตรียมดิน  การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา  การปลูกพืชแซมและการปลูกพืช
หมุนเวียน  ศัตรูและการปองกันกําจัด  การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  คุณภาพมาตรฐานผลิตผลและ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ตลาดและการจําหนายมันสําปะหลัง 
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3513-2302 เครือ่งจักรกลเกษตรท่ีใชในการปลูกมันสําปะหลัง 3 (4) 
 (Farm Machinery for Tapioca Production) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเครื่องจักรกลทีใ่ชในการเพาะปลูกมันสําปะหลงั 

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลที่ใชในการ
เพาะปลูกมันสําปะหลงัตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาส่ิงแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองจกัรกลท่ีใชในกระบวนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 
2. เลือก/ใชงานเคร่ืองจักรกลตามท่ีใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลท่ีใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลังตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั ประเภทและชนดิของเครือ่งจักรกลที่ใชในกระบวนการเพาะปลูก
มันสําปะหลัง โครงสรางและหลักการทํางาน       การเลือก ใช ปรับตัง้ บํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขขอขดัของ
ของเคร่ืองจกัรกลท่ีใชในกระบวนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง (เคร่ืองจกัรกลในการเตรียมดิน เคร่ืองกําจัดวัชพืช 
เครื่องขุดเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลัง) 
 
 
3513-2303 ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 3 (4) 
 (Tapioca Products) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง- 
แวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานแปรรปู/ผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังอยางเปนระบบ     มีความ
รับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังในเชิงธุรกิจ 
3. แปรรูปมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ 
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ 

4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ 
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ     ความสําคญัและการตลาดผลิตภัณฑมันสําปะหลัง    ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑจากแปงมันสําปะหลัง องคประกอบและคุณสมบัติของมันสําปะหลังที่นํามาการแปรรปู  เครื่องมือและ
อุปกรณ  การแปรรูปมันสําปะหลงัเปนผลิตภัณฑ (ผงชูรส กาว สารความหวาน อาหารสําเร็จรูป) และผลิตภัณฑจาก
มันเสนและมันอดัเม็ด (อาหารสัตว แอลกอฮอล เอทานอล)  การควบคุมคณุภาพและการเก็บรักษา   การบรรจุภัณฑ   
การจดัจําหนาย    การสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
 
 
3513-2304 ธุรกิจมันสําปะหลัง 3 (4) 
 (Tapioca Business) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการธุรกิจการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในงานธุรกิจมันสําปะหลังตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อมีเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพธุรกิจมันสําปะหลัง  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ  
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ 
2. วางแผนดําเนินธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑตามหลักการ 
3. จัดทําบัญชีธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ 
4. โฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ความสําคญั   ธุรกิจการปลูก   การดูแล  การเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง  การผลิต
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ธุรกิจสงออก  การบญัชี  การตลาด  การโฆษณาและประชาสัมพันธ  
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3513-2305 มันสําปะหลังเสนและมันสาํปะหลังอัดเม็ด 3 (4) 
 (Tapioca Chip and Tapioca Pallet) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพผลิตมนัสําปะหลังเสนและมันสําปะหลงัอัดเม็ด และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ  ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตตามหลักการ 
3. ผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ดตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการมันสําปะหลังเสนและมนัสําปะหลังอัดเม็ดหลงัการผลิตตามกระบวนการบรรจุภัณฑและการ
เก็บรักษา 

5. วิเคราะหคณุภาพมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ดตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั  กระบวนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด 
เคร่ืองมืออุปกรณในการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด  คุณภาพและมาตรฐานของมันสําปะหลัง
เสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด    การบรรจุภัณฑ    การเก็บรักษา    การวิเคราะหคุณภาพของมันสําปะหลังเสนและ
มันสําปะหลังอดัเม็ด   การตลาดและการจําหนาย 
 
 
3513-2306 แปงมันสําปะหลัง 3 (4) 
 (Tapioca Flour) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตแปงมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวน-
การ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพผลิตแปงมันสําปะหลัง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตตามหลักการ 
3. ผลิตแปงมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลิตภัณฑแปงสําปะหลังตามกระบวนการบรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
5. วิเคราะหคณุภาพแปงมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  คุณสมบัติของแปงมันสําปะหลัง  เครื่องมืออุปกรณในการผลิต
แปงมันสําปะหลัง  กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  คุณภาพแปงมันสําปะหลัง   
การใชประโยชนแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ   การตลาดและการจําหนาย 
 
 
3513-2307 การซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Farm Machinery Maintenance) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการการซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานเบ้ืองตน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการดูแลและซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานซอมบํารุงเครื่องจักรกลโรงงาน  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ- 
ผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. หลักการและกระบวนการการซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานเบ้ืองตน 
2. ถอด ประกอบเครื่องจักรกลโรงงานขั้นตน  
3. กําหนดแผนงานดูแลและซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานตามหลักการ 
4. ดูแลซอมบํารุงเคร่ืองกลโรงงานขัน้พ้ืนฐานใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของเครื่องกลโรงงาน ประเภทของเครื่องกลโรงงาน สวนประกอบ
และหลักการทํางานของเคร่ืองกลโรงงาน  หลักความปลอดภัยในโรงงาน  การดูแลและซอมบํารุงเคร่ืองกลใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 
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สาขางานเทคโนโลยียางพารา 
 
3513-2401 การปลูกสรางสวนยางพารา 3 (4) 
 (Rubber Plantation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกสรางสวนยางพารา 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ปลูก และแกไขปญหาในการปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตออาชีพการทําสวนยางพารา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
ละเอียดรอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกสรางสวนยางพารา 
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที ่เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษายางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
5. วิเคราะหตนทนุการปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประวัติความเปนมา ความสําคญัทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
สภาพแวดลอมทีเ่หมาะตอการปลูกยาง การเตรียมพ้ืนท่ี การวางแนว ระยะปลูกและหลุมปลูก พันธุและการเลือก
ชนิดพันธุ วัสดุปลูก การปลูก การดูแลรักษา โรคและแมลงของยางพารา ตนทุนการปลูกสรางสวนยางพันธุดีและ
การขอทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  การตลาดและการจําหนาย 
 
 
3513-2402 การขยายพันธุยางพารา 3 (4) 
 (Rubber Propagation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุยางพารา 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจดัการขยายพันธุยางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีใหม ๆ และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานขยายพันธุยางพารา   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ-     
รับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  รอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุยางพารา 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ ตนตอ ตายางและก่ิงพันธุยางตามหลักการและมาตรฐาน 
3. ขยายพันธุยางดวยเทคนคิวิธีตาง ๆ  ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาตนยางหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การคดัเลือกและการผสมพันธุยาง การทาํแปลงขยายพันธุกลายาง การใหน้ํา
แปลงกลายาง การทําแปลงขยายพันธุ ก่ิงตายาง การติดตาเขยีว ตนตอตายาง ตนติดตาขนาดเล็ก การใชตนติดตา
ขนาดใหญเพ่ือปลูกสรางสวนยาง  การติดตาเปล่ียนยอด  และการปฏิบัติดูแลรักษาตนยางท่ีขยายพันธุ 
 
 
3513-2403 การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 3 (4) 
 (Rubber  Plantation  Maintenance) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปฏบิัติดูแลรักษาสวนยางพารา 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน และจดัการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตดิูแลรักษาสวนยางพารา ดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 
2. วางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบติัดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักการ 
3. จัดการรูปทรงตนยางตามหลักการตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานงึถึงการใชประโยชนจาก
เนื้อไม 

4. ผสมปุยสูตรตาง ๆ ท่ีใชกับยางพารา 
5. ดูแลรักษาสวนยางพาราตามมาตรฐาน 
6. วางแผนปลูกพืชแซมยางพาราและพืชคลุมเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและฤดกูาล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของการปฏิบติัดแูลรักษาสวนยางพารา  การตัดแตงก่ิง  การสราง
ทรงพุม  การใสปุย   การผสมปุย  การปราบวัชพืช  การปลูกพืชคลุมตระกูลถ่ัว  การปลูกพืชแซมยาง   การตัดสาง 
การไถสวนยาง  การปฏิบัติตอตนยางพาราในฤดูแลง  และมาตรฐานการเจริญเติบโตของตนยาง 
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3513-2404 การกรีดยางพารา 3 (4) 
 (Rubber Tapping) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการกรีดยางพารา 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดระบบและกรีดยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพกรีดยางพารา ดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ขยัน
และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการกรีดยางพารา 
2. วางแผนจัดการระบบเก็บเก่ียวผลผลิตยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
3. เปดกรีด/กรีดยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาหนากรีดของยางตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชสารเคมีเรงนํ้ายางกับการกรีดยางกอนโคนตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญและประวัติการกรีดยาง  กายวิภาคของยางพารา  ระบบการกรีดยาง 
การเปดกรีด  การกรีดยาง  การดูแลรักษาหนากรีดของยาง  และการกรีดยางกอนโคนโดยใชสารเคมีเรงนํ้ายาง 
 
 
3513-2405 การแปรรูปนํ้ายางพาราเพ่ือจําหนาย 3 (4) 
 (Latex Processing for Commerce) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปนํ้ายางพาราเพ่ือจําหนาย 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการแปรรูปน้าํยางแบบงาย ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตองานอาชีพแปรรูปน้าํยางพารา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปน้าํยางพาราเพ่ือจําหนาย 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบในการแปรรูปนํ้ายางพาราตามหลักการ 
3. แปรรูปน้าํยางพาราชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ ภายใตพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการเพ่ือจําหนาย 
5. หาเปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายางตามหลักการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   องคประกอบของน้ํายาง    การทํายางแผนชันดี   มาตรฐานคุณภาพยางแผน 
เคร่ืองมืออุปกรณ   การรมควัน  การผลิตยางเครพ  การผลิตนํ้ายางขน  การหาเปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายาง 
การตลาดและการกําหนดราคาการรับซ้ือผลิตภัณฑยาง   และพระราชบัญญัติยางพารา 
 
 
3513-2406 การแปรรูปและผลิตภัณฑไมยางพารา 3 (4) 
 (Parawood  Processing  and  Product) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพารา 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑยางพาราตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความคุมคา ประโยชนใชสอย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตออาชีพการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑยางพารา มีความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพารา 
2. โคนลมและตัดยอยไมยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
3. วางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑไมยางพาราตามหลักการ 
4. แปรรูปไมยางพาราตามหลักการและกระบวนการ 
5. อบไมยางพาราตามกระบวนการอบนํ้ายา 
6. อบไมยางพาราตามกระบวนการอบแหง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  พันธุยางเน้ือไมสูง  การซ้ือขายไมยาง  การโคนลมและการตัดยอยตนยาง  การ
ขนสงไมยาง   การจัดการโรงงานแปรรูปไมยาง  การแปรรูปไมยาง  การอบนํ้ายา  การอบแหงไมยาง   การจําหนาย
ไมยางแปรรูป 
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สาขางานเทคโนโลยีปาลมนํ้ามัน 
 
3513-2501 ปาลมนํ้ามัน 3 (4) 
 (Oil Palm) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกและดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามัน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนินการและแกไขปญหาการปลูกสรางสวนปาลมนํ้ามันตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพทําสวนปาลมนํ้ามัน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั
และอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกและดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามัน 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและพันธุปาลมนํ้ามันตามหลักการ 
3. จัดการแปลงเพาะชําปาลมนํ้ามันตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปลูกสรางสวนปาลมนํ้ามันตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัตดูิแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตตามกระบวนการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั  แหลงกําเนดิ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ  การจดัการแปลง
เพาะชํา  การปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลม  การจัดการปุยและนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ โรคและศตัรูของ
ปาลมนํ้ามัน  การกําจัดวัชพืช  การเก็บเก่ียว  การขนสง  การตลาดและการจําหนาย 
 
 
3513-2502 เคมีของนํ้ามันปาลม 3 (4) 
 (Palm Oil Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักและกระบวนการทางเคมีของปาลมนํ้ามัน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหองคประกอบทางเคม ี ปฏิกิริยา และคุณคาของนํ้ามันปาลมตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาพัฒนาเก่ียวกับเคมีของปาลมนํ้ามันเพ่ือการนําไปใช
ประโยชน ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและกระบวนการทางเคมีของปาลมน้ํามัน 
2. วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํามันปาลมตามหลักการ 
3. วิเคราะหปฏิกิริยาของนํ้ามันปาลมตามหลักการ 
4. วิเคราะหคณุคาทางโภชนาการของนํ้ามันปาลมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ธรรมชาติของกรดอินทรียของปาลมนํ้ามัน องคประกอบทางเคมี
ของนํ้ามันปาลม  ปฏิกิริยาของนํ้ามันปาลม  ประโยชนของน้ํามันปาลม  และคณุคาทางโภชนาการของนํ้ามันปาลม 
 
 
3513-2503 การสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 3 (4) 
 (Crude Palm Oil Extraction) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน    จัดการสกัดนํ้ามันปาลมดิบตามหลักการและกระบวนการ     โดยคํานึงถึง
คุณภาพ และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพสกัดนํ้ามันปาลมดิบ   ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ 
2. วางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบตามหลักการ 
3. สกัดน้ํามันปาลมดิบแบบมาตรฐาน/แบบน้าํมันผสมตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการนํ้ามันปาลมดิบตามกระบวนการควบคุมคณุภาพ บรรจภัุณฑและเก็บรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  ประวัติความเปนมาของการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ  เครื่องมือและ
อุปกรณ กรรมวิธีการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ  ข้ันตอนการสกัดนํ้ามันปาลมแบบมาตรฐานและแบบนํ้ามันผสม  การ
ควบคุมคุณภาพ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา การตลาดและการนําไปใชประโยชน 
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3513-2504 การกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ 3 (4) 
 (Palm Oil Refining) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานงึถึง
คุณภาพ และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ  ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ 
2. วางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบตามหลักการ 
3. กล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจภัุณฑและเก็บรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญั   ลักษณะและคุณสมบัติของนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ  ทฤษฎีการกล่ัน
นํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ   เคร่ืองมือและอุปกรณ    กรรมวิธีการกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิทางกายภาพและทางเคมี   การ
ลดกรด  การฟอกสี  การกําจัดกล่ิน  การแยกไข  การกําจัดส่ิงสกปรกในนํ้ามัน  การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา 
การตลาดและการนําไปใชประโยชน 
 
 
3513-2505 ผลิตภัณฑปาลมนํ้ามัน 3 (4) 
 (Product of Oil Palm) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑปาลมนํ้ามัน 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการผลิตผลิตภัณฑปาลมนํ้ามันตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานงึถึง
คุณภาพ และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพผลิตผลิตภัณฑปาลมนํ้ามัน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑปาลมน้าํมัน 
2. วางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบตามหลักการ 
3. ผลิตผลิตภัณฑปาลมนํ้ามันตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลิตภัณฑปาลมนํ้ามันตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑและเก็บรักษา 
5. จัดการผลพลอยไดจากขบวนการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑปาลมนํ้ามันท่ีเปนอาหารและไมใช
อาหาร เคร่ืองมือและอุปกรณ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑปาลมนํ้ามัน  ผลพลอยไดจากขบวนการแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑปาลมนํ้ามัน  การควบคุมคุณภาพ  การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา  การตลาดและการจําหนาย 
 
 
3513-2506 ธุรกิจปาลมนํ้ามัน 3 (4) 
 (Oil Palm Business) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  จัดการและแกไขปญหาในงานธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม
ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม ดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 
2. วางแผนดําเนินธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมตามหลักการ 
3. จัดทําบัญชีธุรกิจและการตลาดปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญั ธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม   ธุรกิจการปลูก การดูแล การ
เก็บเก่ียวปาลมนํ้ามัน และการผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันปาลม  การบัญชีและการตลาดปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม  การ
นําเขาและสงออกนํ้ามันปาลม พระราชบัญญัติและกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับธุรกิจปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 
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3513-40… ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …         * (*) 
 (Agricultural Industry Practice…) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานเกษตรอตุสาหกรรม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบติัการ และแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเกษตร-    
อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาห-
กรรม 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเกษตรอตุสาหกรรม 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานทางดานเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักการ 
3. ปฏบิตักิารทางดานเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเกษตรอุตสาหกรรมตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน   การวางแผน   การดําเนินงาน   การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน   การสรุป  จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 

3513-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0106  สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเกษตรอตุสาห-
กรรม 

4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอตุสาหกรรม และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และสามารถทาํงาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบตัิงานเชิงระบบ     การ
เลือกหัวขอโครงการ   การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใช
ส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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คําสั่งกรมอาชีวศึกษา 
ที่  271/2546 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
   ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 

----------------------------------- 
 
 
 ดวยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นสมควรจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง   สําหรับเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของสังคมและ
ตลาดแรงงาน  
 

 ในการดําเนินการดังกลาว    กรมอาชีวศึกษาจึงแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและมีนามตอไปน้ี  เปน
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
และประเภทวิชาประมง  ซ่ึงประกอบดวย 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 1. นายพยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 2. นายสมศักด์ิ สุหรายคิมหันต รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา   
 3. นายศกัรนิทร สุวรรณโรจน รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  
 4. นายทรงสวัสด์ิ ทิพยคงคา รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 5. นายเล็ก สุวรรณธาดา ผูอํานวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
 6. นางวราพรรณ นอยสุวรรณ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 1. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 ประธานกรรมการ 
 2. นายทองบอ เดชสองชั้น กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 3. นางสุวรรณา สาสนรักกิจ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 4. นางภทัราภรณ ไกรวิสุทธ์ิ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 5. นางอรษา แกลวเกษตรกรณ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 

     / 6. นางสรณีย … 
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 6. นางสรณีย อาศรัยราษฎร หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
 7. นายโกวิทย ทองกุล ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการ 
 8. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการ 
 9. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 11. นางทองพูล ทิพยเนตร ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะวิทยากรที่ปรึกษา 
 

 1. นายประเวศ ไชยวงศ บริษัทปยพฤกษแลนดสเคป จํากัด จังหวัดนครราชสีมา  
 2. นายสุทธิพงษ จวนเย็น บริษัทนงนุช วิลเลจ จํากัด  จังหวัดชลบุรี 
 3. นายมานิตย ศรีทัตจันทา พืชผักสงออก จังหวัดนครปฐม 
 4. นายชัยวัฒน ศุภการ สวนผลไม จังหวัดชมุพร 
 5. นายภคัพงษ อยูทอง บริษัทอัลไลส เทคโนเว็ท จํากัด  จังหวัดนครปฐม 
 6. นายศิโรดม พานประเสริฐ P.F. ฟารม  จังหวัดนครปฐม 
 7. ผูจัดการฟารมไกเน้ือ บริษัทเบทาโกร จํากัด  จังหวัดนครปฐม 
 8. ผูจัดการแผนกผลิตภัณฑสัตวเล้ียง บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย จํากัด)  
 9. นายสิร ิ ทุกขวินาศ กรมประมง 
 10. นายยุทธนา เทพอรุณรัตน ศูนยพัฒนาการประมงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 11. นางสมถวิล พานิชยิ่ง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
 12. นางสรรเสริญ เพียรทําดี บริษัทสรรเสริญแอนดซันส จํากัด 
 13. นางมนรตัน สารภาพ ไรคุณมนต 
 14. นายศุภชัย กมลทิพย บริษัทขอนแกนสาวไหม จํากัด 
 15. ผูอํานวยการศูนยวิจัยหมอนไหม ศูนยวิจัยหมอนไหมจังหวัดนครราชสีมา 
 16. นายสวัสด์ิ บึงไกร ศูนยขยายพันธุไหมท่ี 4 จังหวัดขอนแกน 
 17. ผูจัดการโรงงานนํ้าตาลวังขนาย  จังหวัดนครราชสีมา  
 18. ผูจัดการบริษัทนํ้าตาลมิตรผล  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 19. ผูจัดการบริษัทบีพี วังมวง จํากัด จังหวัดสระบุรี 
 
          / 20. ผูจัดการ  … 
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 20. ผูจัดการสมานออรคิด  จังหวัดสมุทรสาคร 
 21. ประธานชมรมพืชยาไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 22. ผูจัดการประเสริฐฟารมเห็ด จังหวัดราชบุรี 
 23. ผูจัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ อีสาน จํากัด  สาขารอยเอ็ด 
 24. ผูจัดการจิตติมาฟารม  จังหวัดพังงา  
 25. ผูจัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 26. ผูจัดการบริษัทซงพันธุปลากรุป จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 27. ผูจัดการบริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส จํากัด  จังหวัดสงขลา 
 28. ผูจัดการบริษัทสยามชัยอาหารสากล จํากัด   จังหวัดระนอง 
 29. ผูจัดการสหกรณผูผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรระยอง จํากัด 
 30. ผูจัดการบริษัท ABD กาญจนบุรี อุตสาหกรรมอาหารกระปอง จํากัด  จังหวัดกาญจนบุรี 
 31. ผูจัดการบริษัทมินเชน แมชีนเนอรี่ จํากัด  กรุงเทพมหานคร 
 32. ผูจัดการบางพูนออโตเทคนิค  จังหวัดปทุมธานี 
 33. ผูจัดการบริษัททอปธุรกิจเกษตร  จํากัด  จังหวัดราชบุรี 
 34. ผูจัดการบริษัทแอกโกรคอมเมอรสกรุป จํากัด  จังหวัดราชบุรี 
 

คณะกรรมการวิชาการกลุมพืชศาสตร 
 

 1. นายสินชัย ศิริกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ประธานกรรมการ 
 2. นายสมศักด์ิ เจริญวัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กรรมการ 
 3. นายโกวิท ธีรวิโรจน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการ 
 4. นายสุขุม สุดโกทา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม กรรมการ 
 5. นางสาวสมถวิล วงคมาเจริญสิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา กรรมการ 
 6. นายพิเชฐ ศิรินรารตัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กรรมการ 
 7. นายสุทิน กําบังกาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร กรรมการ 
 8. นายวิรศักด์ิ ต่ิวกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี กรรมการ 
 9. นายสมศักด์ิ กาฬวงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด กรรมการ 
 10. นายสุพัฒน ปยารมย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการ 
 11. นางชมพู ชัยวร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กรรมการ 
 12. นายชัยวัฒน สินสวาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงราย กรรมการ 
 13. นายอดิศัย ทองธวัช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 
 

      / 14. นายอักษร … 
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 14. นายอักษร ทิพยดวงดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
 15. นายจิรวัฒน กิติพิเชฐสรรค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี กรรมการ 
 16. นางสุภัทรา แกวเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค กรรมการ 
 17. นางลักษณา เดชมา ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
 18. นายเกรียงศักด์ิ พวงพันธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร กรรมการ 
 19. นางสาววรณุรกัษ  ราษีนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 20. นายสถาพร จารุการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการ 
 21. นายจุลดล ศรีมานะศักดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน กรรมการ 
 22. นางวัลลีย อาศัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการ 
 23. นายชลิต เขาวงศทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม กรรมการ 
 24. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสุรีย   บุณยาภรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 26. นางสาววีรินทร อันทะแขก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการวิชาการกลุมสัตวศาสตร 
 

 1. นายจงรกั วณิชาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5  กรรมการ 
 3. นายประยงค ทองสุข ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
 4. นายบุญเร่ิม บุญนิธิ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการ 
 5. นายภูริพงศ จิตรมะโน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กรรมการ 
 6. นายธานินทร สังขนอย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร กรรมการ 
 7. นางวรรณพร คําเพราะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กรรมการ 
 8. นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 9. นางสาวกาญจนา  ล้ิมประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
 10. นางจินดา นิยะสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี กรรมการ 
 11. นายพิเชษฐ ประจงทัศน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี กรรมการ 
 12. นายสมชยั วีระกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กรรมการ 
 13. นายสมยศ สีตลวรางค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการ 
 14. นายสมบุญ กาละพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
 

      / 15. นางสาวิตรี … 
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 15. นางสาวิตรี ศุภการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 16. นายพนม เขียวนาค ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการวิชาการกลุมประมง 
 

 1. นายโชติรส ชลารักษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ประธานกรรมการ 
 2. นายไพศาล ชลสินธุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กรรมการ 
 3. นายกลธี ขยนัการนาวี ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา กรรมการ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. นายศกัดา วงศวุฒิวัฒน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 5. นายอภิรักษ จันทวงศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 6. นายสงัด หลุยพันธุ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 7. นายจําลอง มังคละมณี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 8. นายสถิตย จันทรมณี วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ กรรมการ 
 9. นางรชัดา หมอยาดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
 10. นางสิวินา สินนํ้าคํา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร กรรมการ 
 11. นายพูลทรัพย ศิริสานต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม กรรมการ 
 12. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางศภุลักษณ ชูเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 
 14. นายวรวุธ สมฤทธ์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลุมเทคโนโลยีการจัดการ 
 

 1. นายวันชัย จารุพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี ประธานกรรมการ 
 2. นายรวี อระวีพร ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
 3. นายธานินทร เพ่ิมพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
 4. นายชลิต บัวอุไร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กรรมการ 
 5. นายพิเชต โรจนวงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
 6. นายสมนึก ชางพิงงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี กรรมการ 
 
 

      / 7. นางนิศานาถ … 
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 7. นางนิศานาถ ยอดยัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน กรรมการ 
 8. นายวิวัฒนชัย เครือตรีประดิษฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี กรรมการ 
 9. นางสาวสุกัญญา วงศวัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี กรรมการ 
 10. นายวิศักด์ิ วรรณสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 11. นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน กรรมการ 
 12. นางสาวจรรยา แสงวรรณลอย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 13. นางวิไลรัตน น้ิมสันติเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กรรมการ 
 14. นางศศินา ภารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 15. นายสุวัฒ สุขเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม กรรมการ 
 16. นางธีรวรรค วระพงษสิทธิกุล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
 17. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 18. นายสุรินทร อองสุวรรณ ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 19. นางสาวอัจฉริยา เชื้อชวยช ู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 20. นางวารุณ ี ล้ีสกุลรักษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ  
 
 ใหคณะกรรมการดังกลาวรวมดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
ใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
สั่ง   ณ   วันท่ี    6   กุมภาพันธ   พ.ศ. 2546 

 
นายพยุงศักด์ิ  จันทรสุรินทร 

(นายพยุงศักด์ิ  จันทรสุรินทร) 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
นางสาววัลลภา  อยูทอง 
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คําสั่งกรมอาชีวศึกษา 
ที่  909/2546 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง (เพ่ิมเติม) 

----------------------------------- 
 
 
 อนุสนธิคําส่ังกรมอาชีวศึกษา ท่ี 271/2546 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชา
ประมง     สําหรับเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
กําลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   เปนท่ียอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน  น้ัน         เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  จึงแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและมีนามตอไปน้ี เปนคณะกรรมการวิชาการ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 

 1. นายเกษม สุขสถาน บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาออยและนํ้าตาล จํากัด 
 2. นายเทวกุล ปทมะสุวรรณ บริษัทโรงงานนํ้าตาลมิตรผล จํากัด 
 3. นายมานะ จิวสิทธิประไพ สํานักงานสงเสริมการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. นายธงชยั ต้ังเปรมศรี ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 5. นางจันทนา ต้ังเปรมศรี ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 6. นายประพันธ ประเสริฐศักดิ ์ ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 7. นายปรีชา พราหมณีย ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 8. นางสาวอัปสร เปล่ียนสินไชย ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 9. นายอุดม เลียบวัน ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 10. นางสาววัลลิภา สุชาโต ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 11. นายนิพนธ เอ่ียมสุภาษิต ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 12. นายประชา ถํ้าทอง ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 13. นายอรรถสิทธ์ิ บุญธรรม ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 
    14. นายสุขุม … 
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 14. นายสุขุม รักษาชาต ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 15. นายบุญทอง สุขสวัสดิ ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 16. นายสุธี โรจนบุญถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 17. นางสาวสําเนียง ศิลปประกอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 18. นายถวิล โสขุมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 19. นายสะไกร สมฤาแสน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 20. นางสาวกาญจนา ล้ิมประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 21. นายวุฒิรัตน สายทองสุก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 22. นางสุบงกช ขยนัการนาวี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
 23. นางกนกกาญจน เวชศิลป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 24. นางอุษา บุญกาพิมพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 25. นางมลฤดี วรางกูร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 26. นายทวี กันทะสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี 
 27. นายอิทธิพล ชวยนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 28. นายสมมิตร สังขแกว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 29. นายอาวุธ ลุงใส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
 30. นายธีรยุทธ ดําด ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
 
 ท้ังน้ี    ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   11   มิถุนายน   พ.ศ.  2546 
 

นายพยุงศักด์ิ   จันทรสุรินทร 
(นายพยุงศักด์ิ   จันทรสุรินทร) 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 
 

 
รับรองสําเนาถูกตอง 
นางศศิธร  กุลสิริสวัสดิ์ 
 
 


