หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
การบริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตรให
เกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
และกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และ
การอยูรวมกับผูอื่น
4. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิต
และบริการทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพดานอุตสาหกรรมเกษตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สาขางานผลิตภัณฑพืช
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการในงานผลิตภัณฑพืช
7. วางแผน/เตรียมการผลิตผลิตภัณฑพืชเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตผลิตภัณฑพืชเชิงธุรกิจตาม
หลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลิตภัณฑพืชและการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตผลิตภัณฑพืช โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานผลิตภัณฑสัตว
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการในงานผลิตภัณฑสัตว
7. วางแผน/เตรียมการผลิตผลิตภัณฑสัตวเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวเชิงธุรกิจตาม
หลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลิตภัณฑสัตวและการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัย และเทคนิควิธีการผลิตผลิตภัณฑสัตว โดยตระหนักถึงความปลอดภัย
และผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0003
3500-0004
3500-0005

ชื่อวิชา
ชางเกษตรเบื้องตน
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (4)
2 (3)
2 (2)
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 …

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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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
ชื่อวิชา
3500-0103
เคมีทั่วไปและการวิเคราะห
3500-0104
จุลชีววิทยา
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3507-2001
อินทรียเคมี
3507-2002
ชีวเคมีเบื้องตน
3507-2003
มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
3507-2004
การบรรจุภัณฑ
3507-2005
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
3507-2006
กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3512-2114
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานผลิตภัณฑพชื
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
3507-2101
ผลิตภัณฑผักและผลไม
3507-2102
การแปรรูปธัญพืช
3507-2103
การผลิตเครื่องดื่ม
3507-2104
ผลิตภัณฑแปง
3507-2105
ผลิตภัณฑชา กาแฟและโกโก
3507-2106 ถึง 3507-2199 รายวิชาเกี่ยวกับผลิตภัณฑพชื รายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3508-2003
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
3508-2106
น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
3507-4001
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 1
3507-4002
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 2
3507-4003
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 3
3507-4004
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 4
3507-40…
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร …

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
* (*)
3
2
2
*
*
*
*
*

(4)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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2.3.2 สาขางานผลิตภัณฑสตั ว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3507-2201
การฆาและการชําแหละสัตว
3507-2202
ผลิตภัณฑเนื้อสัตว
3507-2203
ผลิตภัณฑสัตวปก
3507-2204
ผลิตภัณฑน้ํานม
3507-2205
ผลิตภัณฑประมง
3507-2206
ผลิตภัณฑไหม
3507-2207 ถึง 3507-2299 รายวิชาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสตั วรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3503-2201
การผลิตอาหารสัตว
3507-4001
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 1
3507-4002
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 2
3507-4003
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 3
3507-4004
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 4
3507-40…
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
* (*)
3
3
*
*
*
*
*

(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3507-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
เวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

ใช

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
กิจกรรม …
- (2)
3000-2001
3000-2002
กิจกรรม …
- (2)
3000-2003
กิจกรรม …
- (2)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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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
3500-0003

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางเกษตร
2. เชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกสตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. วางผังงานกอสรางและงานคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
6. ติดตั้งวงจรไฟฟาอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเชื่อมชิ้นงานดวยไฟฟาและแกส
การติดตั้งระบบทอสงน้ําเพื่อ
การเกษตร การวางผัง การหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก การใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร การ
เดินสายไฟฟาและตอวงจรไฟฟาอยางงาย
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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
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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
คารโบไฮเดรท และไขมัน เอนไซมและการจัดประเภทของเอนไซม ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบจากการ
ใชเคมีภัณฑในการเกษตร
3500-0102

หลักพันธุศาสตร
(Principles of Genetics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานความสามารถในการดํารงพันธุของสิ่งที่มีชีวิต การเกิดและการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักพันธุศาสตร และมีกิจนิสัยใฝรู มีความคิดสรางสรรค รอบคอบและ
ขยัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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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
3500-0105

พฤกษศาสตร
(Botany)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจําแนกพืช องคประกอบของระบบและอวัยวะพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สังเคราะหลักษณะพฤกษศาสตรของพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานพฤกศาสตรอยางเปนระบบ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพฤกศาสตร
2. จําแนกชนิดและประเภทของพืชตามหลักพฤกษศาสตร
3. วางแผนการปลูกพืชตามหลักพฤกษศาสตร
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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 14 ~
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
3507-2001

อินทรียเคมี
(Organic Chemistry)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับอินทรียเคมี
2. เพื่อใหสามารถหาจุดหลอมเหลว ตกผลึก กลั่น สกัดสารอินทรีย จําแนกและเปรียบเทียบปฏิกริยา
ของสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอินทรียเคมีอยางเปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับอินทรียเคมี
2. จําแนกประเภทของสารอินทรียตามหลักการ
3. หาจุดหลอมเหลวของสารอินทรียตามหลักการ
4. ตกผลึกสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ
5. กลั่น และหรือสกัดสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ
6. เปรียบเทียบปฏิกิริยาของสารอินทรียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของอินทรียเคมี ประเภทของสารอินทรีย
สารประกอบอินทรียที่มีฟงชั่นกรุฟ คารโบไฮเดรท โปรตีน ไลปด การหาจุดหลอมเหลวของสารอินทรีย
การตกผลึกของสารอินทรีย การสกัดสารอินทรียดวยตัวทําละลาย ปฏิกริยาของสารอัลเคน อัลคีน อัลไคน
ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล ปฏิกิริยาของแอสเตอร ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรท ปฏิกิริยาของไขมัน และปฏิกิริยา
ของโปรตีน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~
3507-2002

ชีวเคมีเบื้องตน
(Introduction to Biochemistry)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2001 อินทรียเคมี กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและพื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล กระบวนการเมตาโบลิซึม เอ็นไซม
กรดและเบส
2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท โปรตีน ไลปด และปริมาณกรด-เบส
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับชีวเคมีอยางเปนระบบเพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับชีวเคมี
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในกระบวนการเมตาโบลิซึมตามหลักการ
3. ทดสอบคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท โปรตีน และหรือ ไลปดตามหลักการและกระบวนการ
4. หาปริมาณกรด-เบสตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของชีวเคมี สารชีวโมเลกุล กระบวนการ
เมตา-โบลิซึม เอ็นไซม กรด-เบส เมตาโบลิซึมของคารโบไฮเดรท โปรตีนและไลปด การแยกเคซีน การ
ทดสอบคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท โปรตีนและไลปด การไตเตรท
3507-2003

มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
(Standard of Food and Product Quality Control)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ระเบียบ กฎ ขอบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศและระหวางประเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารและการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑเพื่อนําไปใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 16 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระเบียบ กฎ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอาหารและการผลิต
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศและระหวางประเทศ
2. จัดระดับชั้นและมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑตามหลักการ
3. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และหรือผลิตภัณฑ ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดระดับชั้นมาตรฐานวัตถุดิบ มาตรฐานและระดับชั้นของผลิตภัณฑ ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมาย
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและระหวางประเทศ หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
3507-2004

การบรรจุภัณฑ
(Packaging)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ออกแบบ เลือก ใชบรรจุภัณฑกับผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ประโยชน ประสิทธิภาพ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานบรรจุภณ
ั ฑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยัด มีคุณธรรม
จริยธรรม และความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑ
2. จําแนกชนิดและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑตามหลักการและกรรมวิธี
3. เลือก/ใชบรรจุภัณฑในการบรรจุผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสอบบรรจุภัณฑเบื้องตนตามหลักการ
5. ออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย และความสําคัญของบรรจุภัณฑชนิดของบรรจุภัณฑ
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบรรจุภัณฑ วิธีการบรรจุภัณฑและการ
ตรวจสอบ การเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
3507-2005

การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-industrial Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินการจัดการธุรกิจในงานอุตสาหกรรมเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรอยางเปนระบบ รอบคอบ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
2. เลือกดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
2. วิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการงานบุคคล การเงิน และหรือการตลาดตามหลักธุรกิจ
3. วิเคราะหตนทุนการผลิต และการจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร การประกอบธุรกิจ การจัดการงานบุคคล การเงิน การตลาด การวิเคราะหตนทุนการผลิต การ
จําหนายผลิตภัณฑ ระบบการขนสงผลิตภัณฑ การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ ความสัมพันธดาน
กฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล ปญหาและแนวทางการแกปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
3507-2006

กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
(Food and Agro-industry Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและนํากฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรไปใชในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตาม
หลักกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. ควบคุมคุณภาพอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร
3. จําแนกประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
4. วิเคราะหกรณีศึกษาในการขอจัดตั้งโรงงานตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายอาหารสากล กฎหมายอาหารของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติอาหาร
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารใหถูกตองตามกฎหมาย
ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนทางกฎหมายในการจัดตั้งโรงงาน บทลงโทษ
คาธรรมเนียม กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายและพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~

สาขางานผลิตภัณฑพืช
3507-2101

ผลิตภัณฑผักและผลไม
3 (5)
(Fruits and Vegetable Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาผัก-ผลไมกอนการแปรรูป
การผลิตผลิตภัณฑผัก-ผลไม และการควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาผลิตภัณฑหลังการแปรรูป
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการแปรรูปผักและผลไมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงการอนุรักษภมู ิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผักและผลไม
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑผักและ/หรือผลไมในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑผักและ/หรือผลไมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท ชนิดของผักและผลไมเพื่อการแปรรูป สรรีวิทยา องคประกอบ
ทางเคมี คุณภาพและการเสื่อมคุณภาพของผักและผลไม การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาผักและผลไม
เพื่อรอการแปรรูป เครื่องมือและอุปกรณ การทําผลิตภัณฑผักและผลไมชนิดตาง ๆ (ผักและผลไมแหง เชื่อม
แชอิ่ม กวน แยม ไวน น้ําสมสายชู ฯลฯ) การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การจัด
จําหนาย การใชประโยชนของเหลือและการจัดการของเสียจากการแปรรูปผักและผลไม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
3507-2102

การแปรรูปธัญพืช
3 (5)
(Cereal Processing)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการแปรรูปธัญพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการแปรรูปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานแปรรูป/ผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความ
รับผิดชอบละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปธัญพืช
2. วางแผนจัดทําโครงการแปรรูปธัญพืชในเชิงธุรกิจ
3. แปรรูปธัญพืชเปนผลิตภัณฑตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และ
การผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของธัญพืช
ประเภทและชนิดของธัญพืช
องคประกอบและคุณสมบัติของธัญพืชที่ใชในการแปรรูป เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปธัญพืชเปน
ผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอมในงานแปรรูปธัญพืช
3507-2103

การผลิตเครื่องดื่ม
3 (5)
(Beverage Productions)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจบทบาท ประเภท หลักการและกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตเครื่องดื่มอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
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~ 21 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเครื่องดืม่
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตเครื่องดื่มในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตเครื่องดื่มทีม่ ีคุณภาพตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการ
ผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหบทบาทของเครื่องดื่ม ประเภทและชนิดของเครื่องดืม่ การ
วางแผนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตและการควบคุม การ
ผลิตเครื่องดื่มชนิดตาง ๆ (ไวน เครื่องดื่มผง ฯลฯ) มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม การบรรจุ
ภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย และการสุขาภิบาลในการผลิตเครื่องดื่ม
3507-2104

ผลิตภัณฑแปง
3 (5)
(Starch Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากแปง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและดําเนินการผลิตผลิตภัณฑจากแปงตามหลักการและ
กระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคํานึงถึงการอนุรักษภมู ิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑแปง
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑแปงในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑแปงตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการผลิต
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 22 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติและองคประกอบของ
แปง การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาแปงและผลิตภัณฑจากแปง เครื่องมือและอุปกรณ การทํา
ผลิตภัณฑจากแปง การบรรจุภณ
ั ฑ 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 หลักการและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑชา กาแฟ และโกโก
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ ชา กาแฟ และโกโกตามหลักการ
และกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงการอนุรกั ษภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชา กาแฟ และโกโก
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑชา กาแฟ และหรือโกโกในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑชา กาแฟ และหรือโกโกตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและ
อุปกรณ และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสําคัญทางเศรษฐกิจ ของ ชา กาแฟ และโกโก
องคประกอบของ ชา กาแฟ และโกโก การจัดลําดับชั้น การวางแผนการผลิต กรรมวิธีในการผลิต ผลิตภัณฑชา
กาแฟ และโกโกชนิดตาง ๆ (ชาผง กาแฟผง ฯลฯ) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ การบรรจุ
ภัณฑ การเก็บรักษา การจําหนาย การสุขาภิบาลในการผลิตผลิตภัณฑ ชา กาแฟ และโกโก
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สาขางานผลิตภัณฑสัตว
3507-2201

การฆาและการชําแหละสัตว
(Butchering)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการฆาและการชําแหละสัตว
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการฆาและชําแหละสัตวชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงสุขลักษณะ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานฆาและชําแหละสัตว ดวยความรอบคอบ ปลอดภัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอผูบริโภค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการฆาและการชําแหละสัตว
2. เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และสัตว (สุกรหรือสัตวปก) กอนฆา ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ฆาและชําแหละสัตว ตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสอบและตัดแตงซากตามหลักการและสุขลักษณะเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการฆาและการชําแหละสัตว การคัดเลือก
และการเตรียมสัตวกอนฆา เครื่องมือและอุปกรณในการฆาและการชําแหละสัตว การตรวจสัตวกอนฆา การฆา
และการชําแหละสัตวชนิดตาง ๆ การตรวจสอบคุณภาพซาก การตัดแตงซาก การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ
การตลาด และการจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานชําแหละสัตว และพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของ
3507-2202

ผลิตภัณฑเนื้อสัตว
(Meat Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2201 การฆาและการชําแหละสัตว กอน)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การจําแนก คุณสมบัติของเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อสัตว หลักการและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตว
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและทําผลิตภัณฑเนื้อสัตวชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 24 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตว
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการ
ผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว ประเภท
ของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว คุณสมบัติของเนื้อสัตว การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว การวิเคราะห
ตลาดและการวางแผนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ สารเคมีและสารปรุงแตง การทําผลิตภัณฑเนื้อสัตวชนิด
ตาง ๆ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดลอมในงานผลิตภัณฑเนื้อสัตว ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑเนื้อสัตว

3507-2203

ผลิตภัณฑสัตวปก
(Poultry Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2201 การฆาและการชําแหละสัตว กอน)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การจําแนก หลักการและกระบวนการทําผลิตภัณฑสัตวปก
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและทําผลิตภัณฑสัตวปกชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวปก
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวปกในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑสัตวปกตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการ
ผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสัตวปก ชนิดของผลิตภัณฑสัตวปก
หลักการแปรรูปผลผลิตจากสัตวปก การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ
สารเคมีและสารปรุงแตง การทําผลิตภัณฑสัตวปกชนิดตางๆ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตภัณฑสัตวปก ระเบียบกฎขอบังคับ
และกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑสัตวปก
3507-2204

ผลิตภัณฑน้ํานม
3 (5)
(Milk Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑน้ํานม
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและผลิตผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตน้ํานม
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑน้ํานมในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑน้ํานมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดบิ เครื่องมือและอุปกรณ และการผลิต
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของน้ํานมและผลิตภัณฑน้ํานม การรวบรวมและตรวจสอบ
คุณภาพน้ํานม เครื่องจักรและอุปกรณในการทําผลิตภัณฑน้ํานม ระบบน้ําใชและระบบไฟฟาในงานผลิตภัณฑ
น้ํานม การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ การทําผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตภัณฑน้ํานม ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมาย
สําหรับผลิตภัณฑน้ํานม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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3507-2205

ผลิตภัณฑประมง
3 (5)
(Fishery Products)
(ตองเรียนรายวิชา 3507-2003 มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑประมง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและผลิตผลิตภัณฑประมงชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑประมงอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑประมง
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑประมงในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑประมงตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการผลิต
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประเภทของผลิตภัณฑประมง หลักการแปรรูปสัตวน้ํา
การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ สารเคมีและสารปรุงแตง การทําผลิตภัณฑ
ประมงชนิดตาง ๆ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตภัณฑประมง ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมายสําหรับผลิตภัณฑ
ประมง
3507-2206

ผลิตภัณฑไหม
(Silk Products)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไหม
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ผลิตผลิตภัณฑไหมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไหม
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑไหมในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑไหมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และการผลิต
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของผลิตภัณฑไหม ผลิตภัณฑจากรังไหม ผลิตภัณฑจากเสน
ไหม การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษาเสนไหม เครื่องมือและอุปกรณในการสาวไหม การทําผลิตภัณฑ
ไหม การทําสิ่งประดิษฐจากรังไหมและผาไหม การตลาดเสนไหม รังไหมและผลิตภัณฑที่ไดจากผาไหม
การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตภัณฑไหม
3507-40…

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร …
* (*)
(Agro-industry Practice…)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดาน
อุตสาหกรรม-เกษตรในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพดานอุตสาหกรรม
เกษตร
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรกั ษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานอุตสาหกรรมเกษตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
3507-6001

โครงการ
(Project)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง กอน)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตรอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดาน
อุตสาหกรรม-เกษตร
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกษตร
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3503-2201
3506-2001
3508-2003
3508-2106
3512-2114
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
การผลิตอาหารสัตว
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
2
2
3

(4)
(2)
(4)
(4)
(3)
(3)
(4)
3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมินผลการสงเสริมการเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยรอบคอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค
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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 30 ~
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)
3503-2201

การผลิตอาหารสัตว
3 (4)
(Animal Feed Production)
(ตองเรียนรายวิชา 3503-2001 โภชนศาสตรสัตว กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
โดยคํานึงถึงคุณคา และผลกระทบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตอาหารสัตว และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตอเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตว
2. วางแผนและจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบอาหารสัตวตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ผสมอาหารสัตวโดยใชเครื่องผสมตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการอาหารสัตวหลังการผลิตตามกระบวนการบรรจุและเก็บรักษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม คุณสมบัติของอาหาร
สัตวที่ดี เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตอาหารสัตว กระบวนการผลิตอาหารสัตวในโรงงาน การรับวัตถุดิบ
การเก็บรักษา การเตรียม การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษาอาหารผสม การควบคุม
คุณภาพอาหารและการขนสง รูปลักษณของอาหารสําเร็จรูป ขอดีขอดอยของการใชอาหารสัตวสําเร็จรูป
การตลาดอาหารสัตวสําเร็จรูป และกฎหมายเกี่ยวกับฉลากบรรจุภัณฑ
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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3508-2106

น้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2 (3)
(Volatile oils)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใช/สกัดน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร โดยเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
ในเชิงธุรกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
2. วางแผนการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรในเชิงธุรกิจตามความตองการของตลาด
3. ผลิตน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ สุขาภิบาล
และจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และประวัติความเปนมาของน้ํามันหอมระเหย
จากสมุนไพร สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร สมุนไพรที่ใหน้ํามันหอม
ระเหย สาระสําคัญและคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร การสกัด การใชประโยชนและการ
จําหนายในเชิงธุรกิจ
3512-2114

การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร
(Environmental Sanitary in Agro-industry)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
เกษตรระดับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปฏิบัติงานควบคุมสิ่งแวดลอมในงานอุตสาหกรรมเกษตร ตาม
หลักสุขาภิบาลและหลักการทําความสะอาด
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสุขภิบาลในงานอุตสาหกรรมเกษตร และมีกิจนิสัยที่
ดีในการทํางานดวยความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตรระดับ
ครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการปฏิบัติงานตามหลักสุขาภิบาล
3. ควบคุมงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตามหลักสุขาภิบาลและหลักการทําความสะอาด
4. ใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในงานสุขาภิบาลตามหลักความปลอดภัย
5. ประเมินความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในสถานที่ปฏิบัติงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญหลักสุขาภิบาล หลักการทําความสะอาดและ
สารทําความสะอาด วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ และพื้นที่ปฏิบัติงาน การเก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือ
การควบคุมคุณภาพน้ําใชในโรงงานและกําจัดน้ําเสีย การกําจัดของเสีย การควบคุมหนู แมลงและจุลินทรีย
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรในสถานที่ปฏิบัติงาน
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