หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเกษตร การบริหารจัดการ และ
การใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิต
และบริการทางการเกษตร
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางการเกษตร
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางการเกษตรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางการเกษตร ตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางการเกษตร โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
( 15
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 25
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15
2.4 โครงการ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

59

หนวยกิต

6

หนวยกิต

86

หนวยกิต

หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0002
3500-0004

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
การจัดการธุรกิจเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)
2 (3)
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-11__
รายวิชาในกลุม ภาษาไทย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

(2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-13__
รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
3000-16__
รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)
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1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1220
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
1 (2)
3000-1221
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 (2)
3000-1222
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
1 (2)
3000-1223
การเขียนตามรูปแบบ
1 (2)
3000-1224
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1 (2)
3000-1225
ภาษาอังกฤษโครงงาน
1 (2)
3000-1226
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1 (2)
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1 (2)
3000-1227
3000-1235
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1 (2)
3000-1238
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
1 (2)
3000-1240
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1 (2)
3000-12__
...............
1 (2)
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000-1420
3000-1421

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)

(2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1523
คณิตศาสตร 4
3 (3)
3 (3)
3000-15__
คณิตศาสตร …

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~6~
2. หมวดวิชาชีพ

ไมนอยกวา 59 หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0101
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 (3)
3000-0102
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
3 (3)
2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0201
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 (4)
3000-0202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (4)
3000-0203
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3 (4)
3000-0204
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3 (4)
3000-0205
คอมพิวเตอรกราฟกส
3 (4)
3000-0206
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
3 (4)
2.1.3 กลุมพื้นฐานงานอาชีพ (9 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3500-0101
3501-1001
3500-0106

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเกษตร
หลักการสงเสริมการเกษตร
สถิติและการวางแผนการทดลอง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
ใหเรียนรายวิชา 3501-2001 และ 3506-2001 จํานวน 4 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่น
อีก 21 หนวยกิต รวมจํานวน 25 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3500-0102
หลักพันธุศาสตร
3 (4)
3500-0104
จุลชีววิทยา
3 (4)
3500-0105
พฤกษศาสตร
3 (4)
3502-2001
สรีรวิทยาของพืช
3 (4)
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รหัสวิชา
3502-2003
3502-2004
3503-2001
3503-2003
3503-2004
3505-2111
3506-1002
3508-2005
3512-2006
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
โภชนศาสตรสัตว
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
อาหารและการใหอาหารสัตว
เกษตรชลประทาน
การจัดการธุรกิจเกษตร
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
สาขางานเกษตรศาสตร
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ/หรือรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3501-4001
ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 1
* (*)
3501-4002
ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 2
* (*)
3501-4003
ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 3
* (*)
3501-4004
ปฏิบัติการเกษตรศาสตร 4
* (*)
3501-40…
ปฏิบัติการเกษตรศาสตร …
* (*)
สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3501-6001
โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตร ไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
3000-2001
3000-2002
3000-2003

ชื่อวิชา
กิจกรรม …
กิจกรรม …
กิจกรรม …
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
- (2)
- (2)
- (2)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3500-0001

หลักพืชกรรม
(Principles of Plant Science)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหเจตคติที่ดีตองานพืชกรรม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. ปฏิบัติงานปลูกพืชขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. เลือก/ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถิ่นความสําคัญของพืชในดาน
ตางๆ การจําแนกพืช การเปรียบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติ
ดูแลรักษา
3500-0002

หลักการเลี้ยงสัตว
(Principles of Animal Husbandry)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวและการเลี้ยงสัตว
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวตามขั้นตอนกระบวนการ เลือกและใช
โรงเรือน-อุปกรณในการเลี้ยงสัตว โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหเจตคติที่ดีตองานเลี้ยงสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวและการเลี้ยงสัตว
2. วางผังฟารมเลี้ยงสัตวตามหลักการเลี้ยงสัตวแตละชนิด
3. เลือก/ใชโรงเรือน อุปกรณ และอาหารสําหรับสัตวแตละชนิดตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการเลี้ยงสัตวเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว สภาวะการเลี้ยงสัตวของประเทศไทยและ
ตางประเทศ คุณลักษณะที่ดีของผูเลี้ยงสัตว การเริ่มตนเลี้ยงสัตว ชนิด ประเภทและพันธุสัตวมาตรฐาน
การเลือกที่ตั้งฟารมเลี้ยงสัตว โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตว อาหารสัตว วิธีการจัดการเลี้ยงสัตวเบื้องตน
3500-0003

ชางเกษตรเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตรเพื่อสนับสนุนงานผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟา งานเชื่อมแกส งานทอสงน้ํา งานคอนกรีต งานใชและ
บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร งานเดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. เชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกสตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. วางผังงานกอสรางและงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
6. ติดตั้งวงจรไฟฟาอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกส การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร การวางผัง การหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร การ
เดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย
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3500-0004

การจัดการธุรกิจเบื้องตน
(Basic Business Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสาร
ธุรกิจ การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม
2. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีเบื้องตน วางแผนการตลาด
การขาย และการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการธุรกิจในงานอาชีพของตน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ
2. บันทึกบัญชีเบื้องตน
3. วางแผนการตลาดและแผนการขาย
4. วางแผนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการ
จัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3500-0005

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
(Introduction to Agro-Industry)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรอยางมีระบบและมาตรฐาน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. วางแผนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประโยชน ประเภท หลักการวางแผนและดําเนินการอุตสาหกรรม
เกษตรเบื้องตน มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
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3500-0101

วิทยาศาสตรเกษตร
(Basic Science for Agriculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตร
2. เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทสารเคมีพื้นฐาน เตรียมสารละลายที่ใชในงานเกษตร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารโปรตีน คารโบไฮเดรทและไขมัน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ-รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทางวิทยาศาสตรเกษตรและการใชสารเคมีพื้นฐานในงานเกษตร
2. เตรียมสารละลายที่ใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรท และไขมัน
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคมีภัณฑทางการเกษตรตามคุณลักษณะ ดวยความปลอดภัยและคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรเกษตร
เคมีพื้นฐาน
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ สูตรและสมการทางเคมี พันธะเคมี ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี สารละลายกรด
เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคารบอน โครงสราง ประเภท คุณสมบัติ และเมตาโบลิซึมของโปรตีน คาร
โบไฮเดรท และไขมัน เอนไซมและการจัดประเภทของเอนไซม ปญหาสิ่งแวดลอมที่มผี ลกระทบจากการใช
เคมีภัณฑในการเกษตร
3500-0102

หลักพันธุศาสตร
(Principles of Genetics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานความสามารถในการดํารงพันธุของสิ่งที่มีชีวิต การเกิดและการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักพันธุศาสตร และมีกิจนิสัยใฝรู มีความคิดสรางสรรค รอบคอบและ
ขยัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ
2. ทํานายลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เซลและการแบงเซล การสรางเซลสืบพันธุ คําศัพทที่ใชทาง พันธุศาสตร
กฎของเมนเดล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตางๆ ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ทฤษฎี
โครโมโซม ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน การกลายพันธุ และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกตเบื้องตน
3500-0103

เคมีทั่วไปและการวิเคราะห
(General Chemistry and Analysis)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับเคมีอินทรีย และอนินทรียเคมีเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวิทยาศาสตร เตรียมสารละลาย และวิเคราะหเคมีเบื้องตน
3. เพื่อใหสามารถประยุกต ใชความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและกระบวนการเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรียและอนินทรียเคมี
2. เลือก/ใชเครื่องมืออุปกรณพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
3. จัดเตรียมสารละลายตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหคาความเขมขนของสารละลายโดยวิธีไตเตรต
5. หาคาจุดเดือดและการกลั่นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุ โมล สูตรและ
สมการเคมี พันธะเคมีในสารประกอบตางๆ ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส เกลือ สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ หลักการและวิธีใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐาน สารละลายและการเตรียม
สารละลาย การไตเตรต การหาจุดเดือด และการกลั่น
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3500-0104

จุลชีววิทยา
(Microbiology)
(ตองเรียนรายวิชา 3000-1401 วิทยาศาสตร 1 กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับรูปราง โครงสราง การเจริญเติบโต การจําแนกจุลินทรียและการนํา จุลินทรีย
มาใชประโยชนในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถเพาะเลี้ยงเชือ้ แยกเชื้อ และยอมสีแกรม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับจุลชีววิทยา
2. ใชกลองจุลทรรศนจําแนกประเภทจุลินทรียตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
4. เพาะเลี้ยงและแยกเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
5. ยอมสีแกรมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของจุลินทรีย ชนิดและประเภทจุลินทรีย รูปราง
โครงสรางและสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการแพรกระจายของจุลินทรีย การใชกลองจุลทรรศน การเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การแยกถายเชื้อ การยอมสีแกรม การติดเชื้อและความตานทานของ
จุลินทรีย
3500-0105

พฤกษศาสตร
(Botany)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจําแนกพืช องคประกอบของระบบและอวัยวะพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สังเคราะหลักษณะพฤกษศาสตรของพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานพฤกศาสตรอยางเปนระบบ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพฤกศาสตร
2. จําแนกชนิดและประเภทของพืชตามหลักพฤกษศาสตร
3. วางแผนการปลูกพืชตามหลักพฤกษศาสตร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของวิชาพฤกษศาสตร หลักการจําแนกพืชทางพฤกษศาสตร
การจําแนกพืชทางพฤกษศาสตร องคประกอบของระบบตาง ๆ ของพืช และองคประกอบของอวัยวะพืช
3500-0106

สถิติและการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Designs)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย
สรุปและเขียนรายงานการทดลอง
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการคนควาทดลองเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ
3. ดําเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและพื้นฐานทางสถิติ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ หลักในการ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุมตลอด แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร การดําเนินการทดลอง การเก็บและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย การสรุปผลการทดลอง และการเขียนรายงานผลการทดลอง
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมินผลการสงเสริมการเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยรอบคอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในทองถิ่นตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตสื่อโสตทัศนในงานสงเสริมการเกษตร
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมการเกษตรในสถานการณตาง ๆ
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและจุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและ
เทคนิคการสงเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการสงเสริม
การเกษตรแบบตาง ๆ สื่อโสตทัศนเพื่องานสงเสริมการเกษตร การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร
ปญหาและแนวทางแกไขในงานสงเสริมการเกษตร
3501-2001

สัมมนา
(Seminar)

1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการศึกษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เปนสากล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพ
2. จัดทํารายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณประกอบการสัมมนาตามหลักสากล
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และการใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
(ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง)
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สาขางานเกษตรศาสตร
3501-40…

ปฏิบัติการเกษตรศาสตร …
(Agricultural Practice …)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานเกษตรในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพเกษตรกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มี
วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเกษตร
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเกษตรศาสตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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3501-6001

โครงการ
(Project)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพเกษตรอยางเปนระบบ
2. เพือ่ ใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพเกษตร
วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การ
เลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3502-2001
3502-2003
3502-2004
3503-2001
3503-2003
3503-2004
3505-2111
3506-1002
3506-2001
3508-2005
3512-2006

3502-2001

สรีรวิทยาของพืช
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
โภชนศาสตรสัตว
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
อาหารและการใหอาหารสัตว
เกษตรชลประทาน
การจัดการธุรกิจเกษตร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
หลักการจัดการสิ่งแวดลอม

สรีรวิทยาของพืช
(Plant Physiology)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร กอน)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการเหลานั้น
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อการเพิม่ และปรับปรุง
ผลผลิตพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาและนําความรูทางสรีรวิทยาไปประยุกตใชใน
การผลิตพืช
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการและปจจัยตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืช
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการทางสรีรวิทยากับการเจริญเติบโต และการใหผลผลิต
ของพืชตามหลักการ
3. ประยุกตใชความรูทางสรีรวิทยาในการเพิ่มและปรับปรุงผลผลิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของกระบวนการทางสรีรวิทยาตอการผลิตพืช การเจริญเติบโต
และปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะหแสง การหายใจ การคายน้ํา การ
ลําเลียง การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผลและการสุกแกของพืช การใชความรูทางสรีรวิทยาในการผลิต
และปรับปรุงผลผลิตพืช
3502-2003

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
(Soil and Soil Fertility)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และหลักในการปรับปรุงดิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรดวยความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
2. ประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน
3. ใช/ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
4. วิเคราะห วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ สถานการณความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบัน
การกําเนิดดิน ปจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินที่มีผล
ตอความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
หลักการจัดการดิน การปรับปรุงแกไขดินที่มีปญหาความอุดมสมบูรณของดิน การประยุกตใชเทคโนโลยีและ
ขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
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3502-2004

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
(Pesticides)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยปลอดภัยตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ซื่อสัตย ปลอดภัยและมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. วิเคราะหองคประกอบของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจากฉลาก เพื่อจําแนกประเภทและจัดลําดับ
ความเปนพิษ
3. คํานวณปริมาณสารในการใชปองกันกําจัดศัตรูพืชตามหลักการ
4. ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ความสําคัญของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช การจําแนกประเภท ความเปนพิษและระดับความเปนพิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ฉลากและ
รูปแบบ (Formulation)คุณสมบัติของสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืชและวัชพืช หลักและวิธกี ารใช
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การคํานวณปริมาณสารและการใชอยางถูกตองเหมาะสม ผลตกคางของ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในผลผลิตเกษตรและสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3503-2001

โภชนศาสตรสัตว
(Animal Nutrition)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0101 วิทยาศาสตรเกษตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับโภชนศาสตรสัตว และการ
นําไปใชประโยชนของสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของอาหารสัตว และสรางสูตรอาหารสัตว
โดยคํานึงถึงประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานโภชนศาสตรสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับโภชนศาสตรสัตวและการนําไปใชประโยชนของ
สัตว
2. วิเคราะหวัตถุดบิ ที่เปนแหลงของโภชนะและองคประกอบทางเคมีของอาหารสัตวเบื้องตน
3. สรางสูตรอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. วินิจฉัยอาการขาดโภชนะในสัตวเลี้ยงตามหลักโภชนศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของโภชนศาสตรสัตว ศัพทเทคนิคทางโภชนศาสตรสัตวและ
ความหมาย โภชนะที่จําเปนสําหรับสัตว องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี หนาที่
อาการขาด และวัตถุดิบที่เปนแหลงของโภชนะ ระบบทางเดินอาหารสัตว การยอย การดูดซึมและการลําเลียง
โภชนะในรางกาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงโภชนะในรางกาย การวัดคุณคาอาหารสัตว การวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของอาหารสัตวเบื้องตน และหลักการสรางสูตรอาหารสัตว
3503-2003

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
(Anatomy and Physiologyof Domestic Animal)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกายสัตว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสรางและระบบการทํางานของอวัยวะสัตว และจัดเตรียมอวัยวะสัตว
สําหรับการศึกษาตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง และมีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบอวัยวะตาง ๆ ของสัตว
2. ดองอวัยวะระบบตาง ๆ ของสัตวตามหลักการและกระบวนการ พรอมทั้งระบุชื่อและหนาที่
3. ประกอบชิ้นสวนอวัยวะในระบบตาง ๆ จากภาพ หุนจําลองหรือของจริง พรอมทั้งระบุชื่อและ
หนาที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง เซลล
เนื้อเยื่อและอวัยวะ โครงสรางและการทํางานของระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ ระบบประสาท และระบบ
ภูมิคุมกันโรค
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3503-2004

อาหารและการใหอาหารสัตว
(Animal Feed and Feeding)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท ชนิด หลักการและกระบวนการใหอาหารสัตว
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและสรางสูตรอาหาร ผสมอาหาร เก็บรักษา และใหอาหารสัตวตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชน คุณคา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําของเหลือใชและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกตใชใน
การผลิตอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาการผลิตและใหอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความ- รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการผลิตและใหอาหารสัตว
2. คํานวณสูตรอาหารไก สุกรและโค ตามหลักการ
3. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. ผสมอาหารสัตวโดยใชมือตามหลักการและกระบวนการ
5. ผสมอาหารสัตวโดยใชเครื่องผสมตามหลักการและกระบวนการ
6. ใหอาหารสัตวแตละประเภทและอายุสัตวตามตารางการใหอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว สารพิษและขีดจํากัดในการใช
วัตถุดิบ การนําของเหลือใชและผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมเกษตรมาประยุกตใชเปนอาหารสัตว ความ
ตองการโภชนะของสัตว หลักการสรางสูตรอาหารและการคํานวณสูตรอาหารสัตว เครื่องมือและอุปกรณผสม
อาหารสัตว การผสมอาหารสัตวและการเก็บรักษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการอาหารของสัตว และการ
ใหอาหารสัตวระยะตาง ๆ
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3505-2111

ปฐพีวิทยา
3 (4)
(Soil Science)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับดิน และการวางแผนการใชที่ดิน
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
2. เพื่อใหสามารถจําแนกสมบัติของดิน ปรับปรุงและบํารุงดิน วางแผนการใชที่ดินและการใชปุยตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับดินและการวางแผนการใชที่ดิน
2. วิเคราะหสมบัติของดินตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนการใชที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามหลักการ
4. เก็บตัวอยางดินตามหลักการและกระบวนการ
5. วางแผนการปรับปรุงและบํารุงดินตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน รูปดานขางของดิน องคประกอบของดิน
อนุภาคดิน เนื้อดิน โครงสรางของดิน ความหนาแนนและความพรุนของดิน ความชื้นในดิน การถายเทอากาศ
ของดิน สิ่งมีชีวิตในดิน สารคอลลอยดในดิน ดินที่มีปญหาและวิธีการแกไข การเก็บตัวอยางดิน อินทรียวัตถุ
ในดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย และการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
3506-1002

การจัดการธุรกิจเกษตร
(Agribusiness Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจเกษตร
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
6. เขียนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร องคการ
ธุรกิจเกษตรของไทย หนาที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการ
การตลาด การบัญชีและการจัดการการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร
ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจเกษตร วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
โครงการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3506-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
(Computer Application for Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ ดวยความ
รับ- ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรือ
อื่นๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการทํางาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตางๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งานคํานวณ
งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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3508-2005

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (4)
(Post- harvest Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
พืช
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชเบื้องตน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. จัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชดวยวิธีการตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผล
ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธกี ารเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดอุณหภูมิ การทําความสะอาด การตัด
แตง การบม การทํา Pulsing การ Curing การนวด การกะเทาะ การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุหีบ
หอ การขนสง การเก็บรักษา การตลาด และการจําหนาย
3512-2006

หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
3 (4)
(Principles of Environmental Management)
(ตองเรียนรายวิชา 3512-2001 นิเวศวิทยาพื้นฐาน 3512-2002 มลพิษสิ่งแวดลอม และ3512-2003
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย มาตรการ และหลักการจัดการสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห และวางแผนจัดการสิง่ แวดลอมในทองถิ่น
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการสิ่งแวดลอมซึง่ มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตามหลักการ
3. วางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามนโยบายและมาตรการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม
หลักปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดลอม โครงสรางและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ หลักการสรางแผนงานและโครงการในการ
จัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่น นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ
คุมครองสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐและเอกชน และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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