หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 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 ในงานบริการ
ทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
7. เก็บตัวอยางและวิเคราะหขอ มูลดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
8. วางแผน/เตรียมการจัดการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ
9. ดําเนินการ ประเมินผล พัฒนาและแกไขปญหาการจัดการสิง่ แวดลอมเบื้องตนในทองถิน่ ตาม
หลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและบริการทางการเกษตร โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขา
รวม 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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0002
3500-0003

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
ชางเกษตรเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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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
3506-1003
สถิติและการวิจัยเบื้องตน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
3512-2001
นิเวศวิทยาพื้นฐาน
3512-2002
มลพิษสิ่งแวดลอม
3512-2003
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3512-2004
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3512-2005
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา
3512-2006
หลักการจัดการสิ่งแวดลอม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3512-2007
3512-2008
3501-2001

ชื่อวิชา
การจัดการโรงงาน
อาชีวอนามัย
สัมมนา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (3)
1 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเรียนรายวิชา 3506-2001 จํานวน 3 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาในสาขางาน
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3506-2001
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
3 (4)
3512-2101
ระบบทอในโรงงาน
3 (4)
3512-2102
พลังงานกับสิ่งแวดลอม
3 (3)
3512-2103
กฎหมายสิ่งแวดลอม
2 (2)
3512-2104
เคมีสิ่งแวดลอม
3 (3)
3512-2105
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3 (4)
3512-2106
เทคโนโลยีสะอาด
2 (3)
3512-2107
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
3 (4)
3512-2108
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
3 (4)
3512-2109
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3 (4)
3512-2110
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3 (4)
2 (2)
3512-2111
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชนบท
3512-2112
สารเคมีทางการเกษตรกับสิ่งแวดลอม
3 (4)
3512-2113
มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
2 (2)
3512-2114
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร
3 (4)
3512-2115
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (4)
3512-2116
หลักการจัดการลุมน้ํา
3 (4)
3512-2117
สมุนไพรเพื่อสิ่งแวดลอม
2 (2)
3512-2118
การอนุรักษดนิ และน้ํา
3 (4)
3512-2119
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3 (3)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~8~
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3512-2120
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (3)
3512-2121
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2 (2)
3512-2122 ถึง 3512-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3 (4)
3505-2007
การสํารวจรังวัด
3 (4)
3512-4001
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 1
* (*)
3512-4002
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 2
* (*)
3512-4003
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 3
* (*)
* (*)
3512-4004
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 4
3512-40…
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม …
* (*)
สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3512-6001
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
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-2001
กิจกรรม …
- (2)
3000-2002
กิจกรรม …
- (2)
3000-2003
กิจกรรม …
- (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 มีวินยั 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
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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
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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
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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
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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
3512-2001

นิเวศวิทยาพื้นฐาน
(Fundamentals of Ecology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ความสมดุลของระบบนิเวศ และหลักการที่เกี่ยวของกับระบบ
นิเวศวิทยาพื้นฐาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการที่เกี่ยวของ
กับระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวมในการรักษาสมดุลในระบบนิเวศดวยความ
รับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศวิทยาพื้นฐาน
2. วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหามลพิษในระบบนิเวศตามหลักความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3. วางแผน เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยประยุกตใชหลักการดานระบบ
นิเวศวิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบนิเวศ ความสมดุลของระบบนิเวศ โลกของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวติ กับสิ่งแวดลอม การไหลของพลังงาน วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปจจัยจํากัด การ
เติบโตของประชากร การอยูรว มกันของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และปญหามลพิษในระบบนิเวศ
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3512-2002

มลพิษสิ่งแวดลอม
(Environmental Pollution)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันและแกไขปญหาการเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับมลพิษสิ่งแวดลอม และการปองกันแกไข
2. จัดระดับความรุนแรงและอันตรายของมลพิษตามหลักการ
3. วิเคราะหสาเหตุกรณีศึกษาการเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม
4. ประเมินผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและระบบนิเวศ
5. วางแผนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ สถานการณของมลพิษสิ่งแวดลอม ชนิดและ
แหลงกําเนิด ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศ นโยบายปองกันแกไข และกฎหมาย
สิ่งแวดลอม
3512-2003

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(Environmental Science)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนการจัดการและบริหารสิ่งแวดลอมในทองถิ่นตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นําไปประยุกตใช
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะห ประเมินสถานภาพปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลักการ
3. วางแผนการบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา หลักการและวิทยาการทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรศาสตร มลพิษสิ่งแวดลอม การวิเคราะห
ระบบสิ่งแวดลอม มาตรฐานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หลักปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และการบริหารสิ่งแวดลอม
3512-2004

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(Environmental Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนพัฒนาและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และภูมิปญญาทองถิ่น
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2. วางแผน เสนอแนะแนวทางการบําบัดและกําจัดมลพิษในทองถิ่นตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีและหรือภูมิปญญาทองถิ่นเพื่ออนุรักษและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางความรูทางสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ความสําคัญของเทคโนโลยี ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยี องคประกอบและการประเมินคุณคา
ทางเทคโนโลยี รูปแบบเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภูมิปญญาทองถิ่น ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับ
ทฤษฎี ระบบเทคโนโลยีกับการบําบัดและกําจัดมลพิษ และระบบเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพือ่ การพัฒนาแบบ
ยั่งยืน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
3512-2005

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
(Water Quality Analysis)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
2. เพื่อใหสามารถเก็บตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพน้ํา เพื่อวางแผนพัฒนาและแกไขปญหาตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อคุณภาพชีวิต ดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
2. เก็บตัวอยางน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก ใชเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับน้ําและน้ําเสีย ปริมาณวิเคราะห การเก็บตัวอยางน้ํา
สารเคมีและการเตรียมสารเคมี การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา การวัดความขุนใสของน้ํา ความเปนกรด-ดาง ความกระดาง อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งในน้ํา
และการวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี ซีโอดี
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
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม หลักปฏิบัติในการจัดการ
สิ่งแวดลอม โครงสรางและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ หลักการสรางแผนงานและโครงการในการ
จัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่น นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและ
คุมครองสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐและเอกชน และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3512-2007

การจัดการโรงงาน
(Factory Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของ หลักการและกระบวนการจัดการโรงงาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในการจัดการโรงงานตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด และการรักษาสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีสวนรวมรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัยใน
โรงงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการโรงงาน
2. ประเมินสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในโรงงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO18000
3. ออกแบบ วางผังโรงงานตามหลักการ
4. วางแผนการจัด ติดตั้ง และบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ โตะ พื้นที่ทํางาน และเครื่องมือในโรงงาน
5. จัดสภาพแวดลอมโรงงานเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการโรงงาน สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวางผัง
โรงงาน การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องตน การติดตั้งวัสดุอุปกรณ หลักการจัดเก็บเครื่องมือ การจัด
โตะทํางานและพื้นที่การทํางาน ระบบไฟฟากําลัง ระบบแสงสวางและแผงควบคุมไฟฟา ระบบทอน้ําและ
อุปกรณควบคุม สภาพการทํางาน ความปลอดภัย การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ การจัดสภาพแวดลอม
ของโรงงาน และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 18000

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~
3512-2008

อาชีวอนามัย
(Vocational Hygiene)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของอาชีวอนามัย หลักและวิธีการปองกันโรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการและแกไขปญหาดานอาชีวอนามัยตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันอุบัติภัย มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาและแกปญหาทางอาชีวอนามัย
2. วิเคราะหสาเหตุอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน/การประกอบอาชีพตามหลักการ
3. วิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย
4. วางแผนปองกันอันตรายที่เกิดจากการทํางานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของการพัฒนาและปญหาทางอาชีวอนามัย อุบัติภัย ความปลอดภัย
การปองกันอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพและภาวะเสี่ยงตาง ๆ ผลกระทบจากอุบัติภัยในการประกอบ
อาชีพ มาตรฐานความปลอดภัย หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~

สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
3512-2101

ระบบทอในโรงงาน
(Factory Piping System)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบทอภายในโรงงาน
2. เพื่อใหสามารถอานแบบผังทอ วางแผนการติดตั้ง บํารุงรักษาและซอมแซมระบบทอภายใน
โรงงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานจัดระบบทอในโรงงาน ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบทอภายในโรงงาน
2. อานแบบผังทอภายในโรงงานตามหลักการ
3. วางแผนติดตั้งระบบทอในโรงงานตามหลักการ
4. บํารุงรักษาระบบทอภายในโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
5. ซอมแซมระบบทอภายในโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทอชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของทอ เครื่องมืองานทอ การอานแบบระบบทอ
การติดตั้ง การบํารุงรักษาและซอมแซมระบบทอภายในโรงงาน
3512-2102

พลังงานกับสิ่งแวดลอม
(Energy and Environment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือก และใชพลังงาน โดยคํานึงถึงผลกระทบและหลักการ
อนุรักษ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน มีความรับผิดชอบ
รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
2. วิเคราะหสถานการณและผลกระทบจากการใชพลังงานในปจจุบันตามหลักการ
3. เลือกใชพลังงานเพื่ออนุรักษและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานในรูปแบบตาง ๆ
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ปวส. 2546

~ 21 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของพลังงาน แหลงพลังงาน ชนิดและประเภทของพลังงาน สถานการณ
การใชพลังงาน ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงานและการเผยแพรความรู
และการใชพลังงานในอนาคต
3512-2103

กฎหมายสิ่งแวดลอม
(Environmental Laws)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ บทบัญญัติและขอกําหนดของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามบทบัญญัติและ
ขอกําหนดของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติและขอกําหนดของกฎหมายที่สงผล
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจบทบัญญัติและขอกําหนดของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการตามขอกําหนดของ
กฎหมาย
3. วางแผนเสนอแนะแนวในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม ตามบทบัญญัติและขอกําหนดของ
กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของกฎหมายสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายและพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ประกาศ
กระทรวง- สาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
3512-2104

เคมีสิ่งแวดลอม
(Environmental Chemistry)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห กอน)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ชนิด องคประกอบ แหลงกําเนิดและผลกระทบของสารมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันและแกไขปญหาสารมลพิษที่มีตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหตระหนักถึงพิษภัยของสารมลพิษที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดในสภาพแวดลอม มีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหาเคมีสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบและปลอดภัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 22 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับเคมีสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหแหลงกําเนิดของสารมลพิษชนิดตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
3. วางแผน เสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหาสารมลพิษที่มีตอสุขภาพอนามัยตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญสารมลพิษ ชนิดและองคประกอบทางเคมี
แหลงกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงของมลพิษ ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม การปองกันและ
แกไขปญหาเคมีสิ่งแวดลอม
3512-2105

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
(Environmental Microbiology)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0104 จุลชีววิทยา กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการควบคุมการแพรกระจายและใชประโยชนจุลิ
นทรียในสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการและ
กระบวนการดานจุลชีววิทยา
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของจุลินทรียใ นสิ่งแวดลอม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมการแพรกระจายและใชประโยชนจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหประโยชนและโทษของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
3. ควบคุมการแพรกระจายของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
4. กําหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาจุลินทรียที่กอใหเกิดโทษในสิ่งแวดลอม
5. ใชประโยชนของเสียโดยกระบวนการทางจุลชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรีย บทบาท
ของ จุลินทรียตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม การฟอกตัวเอง การกําจัด และการใชประโยชนของเสียโดย
กระบวนการทางจุลชีววิทยา
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ปวส. 2546

~ 23 ~
3512-2106

เทคโนโลยีสะอาด
(Clean Technology)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากร
ในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน ตรวจประเมินและเขียนรายงานการดําเนินการเทคโนโลยี
สะอาดในองคกรเบื้องตน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชเทคโนโลยีสะอาดเพือ่ ลดมลพิษสิ่งแวดลอม ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในงานอาชีพ
2. วางแผนดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคกรตามหลักการ
3. ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจประเมินและเขียนรายงานการดําเนินการเทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษ หลักการตรวจ
ประเมินเทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน เทคโนโลยีสะอาดกับพลังงานจากฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยและ
พลังงานใหม การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม หลักการประหยัดพลังงาน การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาด
ในงานการผลิตและงานบริการ การตรวจประเมินเบื้องตน และเขียนรายงาน
3512-2107

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
(Waste Management Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภทของเสียจากแหลงตาง ๆ หลักการควบคุม กําจัดของเสีย และ
การนําของเสียกลับมาใชประโยชน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการของเสียในงานอาชีพและการดํารงชีวิตตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหตระหนักถึงความจําเปนในการจัดการของเสีย มีความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม
รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการของเสีย
2. ควบคุมและกําจัดของเสียตามหลักการและกระบวนการ
3. นําของเสียกลับมาใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผน จัดการของเสียระดับชุมชนตามหลักการและกระบวนการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 24 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ปญหาและผลกระทบที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
ประเภท แหลงกําเนิด ของเสียอันตราย การลดปริมาณของเสีย การควบคุมและกําจัดของเสีย การใชประโยชน
จากของเสีย และการจัดการของเสียระดับชุมชนและเมือง
3512-2108

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
(Wastewater Treatment Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ แหลงกําเนิด หลักการ และกระบวนการบําบัดน้ําเสียและควบคุม
คุณภาพน้ําทิ้ง
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และการควบคุมคุณภาพน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวมในการบําบัดและควบคุมน้ําเสียและน้ําทิ้ง ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบําบัดน้ําเสียและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง
2. วางแผนการบําบัดน้ําเสียตามหลักการ
3. ควบคุม ดูแลและรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการคุณภาพน้ําทิ้งตามมาตรฐาน
5. วางแผนควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ แหลงกําเนิด ลักษณะของน้ําเสียและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ระบบบําบัดน้ําเสีย กระบวนการบําบัดน้ําเสีย การดูแลระบบบําบัด
การวางแผนการจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ําจากแหลงตาง ๆ
3512-2109

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
(Air Pollution Control Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ แหลงกําเนิด ผลกระทบ หลักการและกระบวนการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดใหเปนไปตาม
มาตรฐานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวมควบคุมมลพิษทางอากาศซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิต
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 25 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. วิเคราะหแหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศตามหลักการ
3. วิเคราะหการหมุนเวียนและถายเทของมลพิษทางอากาศตามหลักการ
4. ใชเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศตามหลักการและกระบวนการ
5. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ แหลงกําเนิด ชนิดและลักษณะของอากาศเสีย การ
หมุนเวียนและถายเทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรฐานคุณภาพทางอากาศ
3512-2110

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
(Noise and Vibration Control Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ แหลงกําเนิด ผลกระทบ หลักการและกระบวนการในการควบคุมของ
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัด วางแผน ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด
ตามมาตรฐานที่กําหนด
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวมควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนซึ่งมี
ผลตอคุณภาพชีวิต ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. วิเคราะหแหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนตามหลักการ
3. วิเคราะหมาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือนตามหลักการ
4. ใชเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนตามหลักการและกระบวนการ
5. ควบคุม/ปองกัน/แกไขมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ แหลงกําเนิด ชนิดและผลกระทบของมลพิษทาง
เสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน อุปกรณและเครื่องมือวัดมลพิษทาง
เสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด อุตสาหกรรมและการกอสราง การควบคุมปองกันและแกไข
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 26 ~
3512-2111

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมสําหรับชนบท
(Appropriate Technology for Rural)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการรักษาสภาพแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสําหรับทองถิ่น
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่น โดยคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดวยความ
รับผิดชอบรอบคอบ ประหยัด และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชนบท
2. วิเคราะหเทคโนโลยีที่ใชและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทองถิ่นตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสม
หลักเกณฑในการพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม กระบวนการในการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช
ทรัพยากรในทองถิ่น ระบบการเกษตรที่รักษาสภาพแวดลอม การประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ
ทองถิ่น และกรณีศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทองถิ่น
3512-2112

สารเคมีทางการเกษตรกับสิ่งแวดลอม
(Agro-chemicals and Environment)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ชนิด ประเภท และการออกฤทธิ์ของสารเคมีทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและเลือกใชสารเคมีทางการเกษตร โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายจากพิษตกคางของสารเคมีทางการเกษตร และมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใชสารเคมีทางการเกษตร
2. สํารวจและเก็บตัวอยางสารเคมีทางการเกษตรประเภทตาง ๆ ตามหลักการ
3. วิเคราะหการออกฤทธิ์ และพิษตกคางของสารเคมีทางการเกษตรตามหลักการ
4. เลือกใชสารเคมีทางการเกษตรตามหลักการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 27 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของสารเคมีทางการเกษตร ประเภท องคประกอบทางเคมี
การออกฤทธิ์ของสารเคมี ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเคมี การสํารวจและการเก็บตัวอยางสารเคมีทาง
การเกษตร
3512-2113

มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(Quality of Environment Management Standard)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย หลักการ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดตาม
มาตรฐาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. วางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน
3. จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ นโยบายสิ่งแวดลอม หลักการและประโยชนของ
มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 และ 14001 แผนและ
แนวทางการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
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
3512-2115

การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources Conservation and Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการจัดการทรัพยากรเฉพาะอยางตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการอนุรักษและจัดการทรัพยากรเฉพาะอยาง
2. วิเคราะหผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการ
3. เลือกใชวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการและกระบวนการ
4. กําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักและวิธีการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ การจําแนกประเภททรัพยากร
ความสัมพันธของทรัพยากรในระบบธรรมชาติ ผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและ
การจัดการทรัพยากรเฉพาะอยาง
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ปวส. 2546
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3512-2116

หลักการจัดการลุมน้ํา
(Principles of Watershed Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ระบบนิเวศลุมน้ํา และหลักการจัดการลุมน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการลุมน้ําและอนุรักษลุมน้ําในทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรลุมน้ําที่มีผลตอความสมดุลของระบบนิเวศ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการลุมน้ํา
2. ประเมินสถานภาพลุมน้ําในทองถิ่นตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางปรับปรุงพื้นที่ลุมน้ําในทองถิ่นตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของลุมน้ํา ระบบนิเวศของลุมน้ํา หลักการ
จัดการลุมน้ํา หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ และการปรับปรุงพื้นที่ลุมน้ํา
3512-2117

สมุนไพรเพื่อสิ่งแวดลอม
(Herbs for Environment)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิต ใชสมุนไพรที่มีประโยชนในการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ผลิต ใชสมุนไพรในการเกษตรและชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึง
ประโยชนและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการผลิตและใชสมุนไพรเพื่อสิ่งแวดลอม ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและใชสมุนไพรที่มีประโยชนในการเกษตรและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหคุณสมบัติของสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือกใชสมุนไพรที่มีประโยชนในการเกษตรและสิ่งแวดลอม
4. เก็บรักษาสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
5. ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อทดแทนการใชสารเคมีตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณและสาเหตุการตกคางของสารเคมีในสิ่งแวดลอมและผลผลิตเกษตร ชนิด
ของสมุนไพร สารและคุณสมบัติของสารในสมุนไพรที่มีประโยชนในการเกษตรและสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพของสาร สมุนไพรและวิธีการใช การเก็บรักษาสมุนไพร การผลิตและการนําไปใชเปน
ผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรและชีวิตประจําวัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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3512-2118

การอนุรักษดินและน้ํา
(Soil and Water Conservation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักและวิธีการอนุรกั ษดินและน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและทําเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทําเขตกรรมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และตระหนักถึง
หลักการอนุรักษดินและน้ํา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษดินและน้ํา
2. วิเคราะหการพังทลายของดิน
3. วางผังระบบอนุรักษดินและน้ําตามหลักการ
4. ทําเขตกรรมตามหลักการอนุรกั ษดินและน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษดินและน้ํา วัฏจักรของน้ํา
สมรรถนะของดิน การพังทลายของดิน หลักและวิธีการอนุรักษ การเขตกรรม การวางผังระบบอนุรกั ษดิน
และน้ํา และพืชอนุรักษดินและน้ํา
3512-2119

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ขั้นตอน หลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห และประเมินโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีสวนรวมประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการพัฒนา
ดวยความรอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. กําหนดแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการพัฒนาตามหลักการ
3. ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกรณีศึกษาโครงการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม แนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่ง-แวดลอม ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาโครงการพัฒนาที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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3512-2120

การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
(Ecotourism)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินการ/จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยคํานึงถึงการอนุรกั ษสิ่ง
แวด-ลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด
และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. วางแผนการดําเนินงาน/จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามหลักการ
3. เผยแพร/แนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ชนิด การดําเนินการและหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ
จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ หนวยงานทีด่ ําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยงเชิงนิเวศ และแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศในประเทศไทย
3512-2121

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
(Life and Environment)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษย ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการนําไปใชประโยชน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความสัมพันธระหวางมนุษย ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหปญหาประชากรในปจจุบัน
3. วิเคราะหปญหาการปฏิวัติการเกษตรกรรม
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและการพัฒนาประเทศ
5. ประยุกตใชเทคโนโลยี รวมกับภูมิปญญาทองถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของมนุษย ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ปญหาประชากร การอพยพถิ่น
ฐาน การปฏิวัติการเกษตรกรรม ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและการพัฒนาประเทศ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีรว มกับภูมิปญญาทองถิ่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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3512-40…

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม …
* (*)
(Environmental Technology Practice…)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดาน
เทคโนโลยี- สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดาน
เทคโนโลยี- สิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 33 ~
3512-6001

โครงการ
(Project)
(ตองเรียนรายวิชา 3506-1003 สถิติและการวิจัยเบื้องตน กอน)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดาน
เทคโนโลยี-สิ่งแวดลอม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค
และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 34 ~

จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3505-2007
3506-1003
3506-2001
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
การสํารวจรังวัด
สถิติและการวิจัยเบื้องตน
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
3

(4)
(2)
(4)
(4)
(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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและจุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิค
การสงเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบ
ตาง ๆ สื่อโสตทัศนเพื่องานสงเสริมการเกษตร การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร ปญหาและแนวทาง
แกไขในงานสงเสริมการเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 35 ~
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
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา การเรียบเรียงและเขียนรายงาน การจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณ การนําเสนอ การอภิปราย และการใชโสตทัศนูปกรณประกอบการนําเสนอ
(ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพเพื่อนําเสนอ อยางนอยคนละ 1 เรื่อง)
3505-2007

การสํารวจรังวัด
3 (4)
(Serveying)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของงานสํารวจ หลักการและวิธีการสํารวจ รังวัด
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษาเครื่องมือชางสํารวจ ปฏิบัติงานสํารวจรังวัด แปลและ
ตีความหมายภาพถายทางอากาศตามหลักการและวิธีการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน และอดทน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 36 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสํารวจรังวัด
2. ใชเครื่องมือชางสํารวจตามหลักการ
3. ทําและเขียนโปรไฟลตามหลักการและกระบวนการ
4. วัดระยะทางตามหลักการและกระบวนการ
5. ทําวงรอบตามหลักการและกระบวนการ
6. คํานวณหาพื้นที่ตามหลักการ
7. เขียนแผนที่ตามหลักการและกระบวนการ
8. แปลและตีความหมายจากภาพถายทางอากาศตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ ชนิดและขั้นตอนการสํารวจ เครื่องมือชางสํารวจ การสํารวจทํา
ระดับ การสํารวจทําแผนที่ภมู ิประเทศ การวัดมุม การสํารวจดวยเข็มทิศ การทําวงรอบ การคํานวณพิกัดฉาก
การคํานวณหาพื้นที่ การเขียนแผนที่ การแปลและตีความหมายจากภาพถายทางอากาศ การหาระยะทาง การ
ใชโตะแผนที่ การวัดระยะทางโดย Stadia System การทําระดับแบบ Differential การทําและเขียน Profile
การวัดระยะทางโดยใช Invar Subtense Bar การทําวงรอบโดยเข็มทิศ และการทําวงรอบโดยใชกลองวัดมุม
3506-1003

สถิติและการวิจัยเบื้องตน
(Statistics and Fundamental Research)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางสถิติ การวางแผนและกระบวนการวิจัยเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการวิจนั เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย สรุป และเขียน
รายงานการวิจยั
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวิจัยเบื้องตน
2. วางแผนการวิจยั ตามหลักการ
3. ดําเนินการวิจัยตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความมุงหมายและขอบเขตการวิจัย สถิติเบื้องตน ขั้นตอนการวิจยั รูปแบบ
และวิธีการวิจัย การสุมตัวอยางและการสํารวจขอมูล การแจกแจงความนาจะเปนของขอมูล การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหและแปลผลขอมูลที่ไดจากการทดลองและสํารวจ การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยเชิง
เสนแบบงาย การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 37 ~
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 โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการ
ทํางานโดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตาง ๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ
งานคํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

