หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาชางกลเกษตร
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานชางกลเกษตร การบริหารจัดการ
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานชางกลเกษตร การบริหารจัดการ
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรมทางดานชางกลเกษตรใหเกิด
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานชางกลเกษตร ตามหลักการและ
กระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมทางดานชางกลเกษตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิต
และบริการทางดานชางกลเกษตร
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรมทางดานชางกลเกษตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและ/หรือบริการทางดานชางกลเกษตร
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและ/หรือบริการทางดานชางกลเกษตรเชิงธุรกิจตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานชางกล
เกษตรเชิงธุรกิจ ตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต การตลาด/ธุรกิจบริการในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและ/หรือบริการทางดานชางกลเกษตร โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาชางกลเกษตร
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาชางกลเกษตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 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

สาขาวิชาชางกลเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3500-0001
3500-0003
3500-0004

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
ชางเกษตรเบื้องตน
การจัดการธุรกิจเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (4)
2 (3)
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)

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

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

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)

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

สาขาวิชาชางกลเกษตร

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
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3505-1001
การเขียนแบบ
3505-1002
ความแข็งแรงของวัสดุ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3505-2001
ชางกลโรงงานฟารม
3505-2002
เครื่องยนตดีเซล
3505-2003
ฟารมแทรกเตอร 1
3505-2004
ฟารมแทรกเตอร 2
3505-2005
เครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยว
3505-2006
เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ ว

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
3 (4)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
3 (5)
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รหัสวิชา
3505-2007
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
การสํารวจรังวัด
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานชางกลเกษตร รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สาขางานชางกลเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3505-2101
เทอรโมไดนามิกส
3505-2102
กลศาสตรของไหล
3505-2103
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3505-2104
การวัดและเครือ่ งมือวัด
3505-2105
การผลิตอุปกรณการเกษตร
3505-2106
ความปลอดภัยในการใชเครือ่ งจักรกลเกษตร
3505-2107
ไฟฟาในฟารม
3505-2108
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
3505-2109
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต
3505-2110
เครื่องยนตแกซโซลีน
3505-2111
ปฐพีวิทยา
3505-2112
เกษตรชลประทาน
3505-2113
ระบบการใหนํา้ แบบฉีดฝอยและน้ําหยด
3505-2114
เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร
3505-2115
เครื่องสีขาว
3505-2116
เครื่องมือสนามหญา
3505-2117
อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
3505-2118
การจัดการโรงงานฟารม
3505-2119
การวางแผนสิง่ กอสรางในฟารม
3505-2120 ถึง 3505-2199 รายวิชาเกี่ยวกับชางกลเกษตรรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
3 (5)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (3)
3 (4)
* (*)
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รหัสวิชา
3501-1001
3505-4001
3505-4002
3505-4003
3505-4004
3505-40…

ชื่อวิชา
หลักการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการชางกลเกษตร 1
ปฏิบัติการชางกลเกษตร 2
ปฏิบัติการชางกลเกษตร 3
ปฏิบัติการชางกลเกษตร 4
ปฏิบัติการชางกลเกษตร …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3505-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
เวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ใช

ปวส. 2546

~9~
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 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
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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
3505-1001

การเขียนแบบ
3 (4)
(Drawing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการเลือก ใชเครื่องมือ-อุปกรณการเขียนแบบ อานและเขียนแบบ
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชเครื่องมือ-อุปกรณ อานและเขียนแบบตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการอานและเขียนแบบ
2. เลือกและใชเครื่องมือ-อุปกรณการเขียนแบบตามหลักการ
3. อานแบบชิ้นงานตามหลักการ
4. เขียนแบบชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการเขียนแบบ การใชอุปกรณเครื่องมือเขียน
แบบ การใชเสน ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิต การใชมาตราสวน การอานและเขียนแบบ
ภาพฉาย การอานและเขียนภาพสามมิติ การอานและเขียนภาพตัด การสเก็ตชิ้นงาน การอานและเขียนแบบ
สัญลักษณและการใหมิติชิ้นงาน การเขียนแบบประกอบชิ้นงานทางดานเครื่องกล การอานและเขียนแบบ
ชิ้นงานเครื่องมือกลอุปกรณทางการเกษตร
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3505-1002

ความแข็งแรงของวัสดุ
3 (4)
(Strength of Materials)
(วิชาที่ตองเรียนกอน 3000-1425 วิทยาศาสตร 7)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความหมายและหลักการของความเคน ความเครียด หนวย และคุณสมบัติทางกล
ศาสตรของวัสดุเมื่อถูกแรงกระทํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือกชนิดและขนาดของวัสดุ ใหเหมาะสมกับงานและการออกแบบ
โครงสรางตาง ๆ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับความแข็งแรงของวัสดุ
2. เลือกชนิดของวัสดุสําหรับการออกแบบโครงสรางตามหลักการ
3. วิเคราะหแรงที่กระทํากับสวนประกอบของโครงสราง
4. กําหนดขนาดสวนประกอบของโครงสรางตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบหนวย ความเคนและความเครียด รูปทรงกระบอกบางอยูภายใตความ
ดันภายใน การคํานวณหาความแข็งแรงของรอยตอ ความเคนของสปริง การบิด การสงกําลังของเพลา
โมเมนตดัด แรงเฉือนของคานและเสา
3505-2001

ชางกลโรงงานฟารม
3 (5)
(Farm Plant Mechanics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องกลโรงงานฟารม
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องมือ รางแบบและเขียนแบบชิ้นงาน ใชเครื่องมือทําชิ้นงานและ
บํารุงรักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน โดยคํานึงถึงปลอดภัย และการ
อนุรักษทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน และอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชางกลโรงงานฟารม
2. ใชเครื่องมือชางกลโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องมือชางกลโรงงานตามมาตรฐานโรงงานฟารม
4. รางแบบและเขียนแบบชิ้นงานตามหลักการ
5. สรางชิ้นงานตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือชางกลโรงงาน การใชและการบํารุงรักษา การรางแบบและเขียน
แบบชิ้นงาน งานตัด เจาะ ตะไบ ทําเกลียว กลึง ไส ตัด เชื่อมโลหะดวยแกสและไฟฟา การใชความรอน
กระทําตอทอและโลหะ และการลับเครื่องมือ
3505-2002

เครื่องยนตดีเซล
3 (4)
(Diesel Engines)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางานและระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตดเี ซล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบ ใหคําแนะนําในการเลือกใช ซอมปรับแตงและตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนตดีเซลใหเหมาะสมกับงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตดีเซล
2. ใชเครื่องยนตดีเซลตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซลตามมาตรฐาน
4. ซอมเครื่องยนตดีเซลตามหลักการและกระบวนการ
5. ปรับแตงเครื่องยนตดีเซลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล ระบบการฉีด
น้ํามัน-เชื้อเพลิง แบบของหองเผาไหม ฝาสูบ ทอรวมไอดี ทอรวมไอเสีย ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น
การยกเครื่อง การซอมเครื่อง การใชเครื่องมือวัด การติดตั้งเครื่อง การทดสอบ ปรับแตงสภาพของเครื่องยนต
การบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพกอนและหลังการใชงาน และการวิเคราะหสภาพการทํางานของ
เครื่องยนตดีเซล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
3505-2003

ฟารมแทรกเตอร 1
3 (5)
(Farm Tractors 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ และปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานรถแทรกเตอรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร
2. อานขอมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอรตามหลักการ
3. ขับรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของของรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ
6. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ขอมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอร การใช การบํารุงรักษา
การแกไขขอขัดของ การปรับตั้ง การซอมแซม ระบบบังคับเลี้ยว ระบบหามลอ ลอ ยาง และการลดการหมุน
ฟรีของลอรถแทรกเตอร การตรวจสอบรถแทรกเตอรกอนออกปฏิบัติงาน การติดเครื่องยนต และการขับรถ
แทรกเตอร
3505-2004

ฟารมแทรกเตอร 2
3 (5)
(Farm Tractors 2)
(ตองเรียนรายวิชา 3505-2003 ฟารมแทรกเตอร 1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางานและใชงานระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรและอุปกรณ
พิเศษ
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ ปรับแตงระบบตาง ๆ หาศูนยถวง ติดตั้ง
อุปกรณพิเศษ และตรวจสมรรถภาพของรถแทรกเตอร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานรถแทรกเตอรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร
2. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามมาตรฐาน
3. แกไขขอขัดของของรถแทรกเตอรตามหลักการ
4. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอรตามหลักการ
5. วิเคราะหจุดศูนยถวงของรถแทรกเตอรตามหลักการ
6. ตรวจสมรรถภาพของรถแทรกเตอรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ สวนประกอบและหลักการทํางานระบบไฟฟา ระบบคลัช
ระบบสงกําลัง ระบบไฮดรอลิกส การปรับตั้ง การซอมแซมและการบํารุงรักษา การหาศูนยถวง การติดตั้ง
อุปกรณพิเศษ และการตรวจสมรรถภาพของรถแทรกเตอร
3505-2005

เครื่องจักรกลกอนการเก็บเกีย่ ว
3 (5)
(Pre-harvest Machinery)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางานและใชงานเครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก
และเครื่องมือบํารุงรักษาพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวตามหลัก
วิชาการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยว
2. ปรับตั้งเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. ใชงานเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยว
เครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยวประเภทตาง ๆ (เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องใหปุย เครื่องสูบน้ํา
เครื่องพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช) การเตรียมเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยว เพลาสงกําลัง การปรับตั้ง
การทดสอบ การใช และการบํารุงรักษาซอมแซมแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลกอนการเก็บเกี่ยว
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3505-2006

เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
3 (5)
(Harvesting and Post harvesting Machinery)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางานและใชงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกีย่ วและ
หลังการเก็บเกีย่ ว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษาและประเมินผลเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บ
เกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ เหมาะสมกับชนิดของพืช กระบวนการผลิตและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกีย่ วและหลังการเก็บ
เกี่ยวดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ
เกี่ยว
2. ปรับตั้งเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. ใชงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ วตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของเครื่องจักรกลเพือ่ การเก็บเกี่ยวและหลังการ
เก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลเพือ่ การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (เครื่องเก็บเกี่ยวธัญพืช เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหาร
สัตว เครื่องเก็บเกี่ยวออย เครื่องเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะอื่นๆ เครื่องนวด เครื่องกะเทาะ เครื่องสี เครื่องคัดแยกขนาด
เครื่องขนยาย และสายพานลําเลียง) การใชงาน การปรับตั้ง การทดสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
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

สาขาวิชาชางกลเกษตร

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสํารวจรังวัด
2. ใชเครื่องมือชางสํารวจตามหลักการ
3. ทําและเขียนโปรไฟลตามหลักการและกระบวนการ
4. วัดระยะทางตามหลักการและกระบวนการ
5. ทําวงรอบตามหลักการและกระบวนการ
6. คํานวณหาพื้นที่ตามหลักการ
7. เขียนแผนที่ตามหลักการและกระบวนการ
8. แปลและตีความหมายจากภาพถายทางอากาศตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ชนิดและขั้นตอนการสํารวจ เครื่องมือชางสํารวจ การ
สํารวจทําระดับ การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ การวัดมุม การสํารวจดวยเข็มทิศ การทําวงรอบ การคํานวณ
พิกัดฉาก การคํานวณหาพื้นที่ การเขียนแผนที่ การแปลและตีความหมายจากภาพถายทางอากาศ การหา
ระยะทาง การใชโตะแผนที่ การวัดระยะทางโดย Stadia System การทําระดับแบบ Differential การทําและ
เขียน Profile การวัดระยะทางโดยใช Invar Subtense Bar การทําวงรอบโดยเข็มทิศ และการทําวงรอบโดยใช
กลองวัดมุม
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สาขางานชางกลเกษตร
3505-2101

เทอรโมไดนามิกส
3 (3)
(Thermodynamics)
(ตองเรียนรายวิชา 3000-1525 แคลคูลัส 1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ กฎ หลักการและกระบวนการทางเทอรโมไดนามิกส
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห คํานวณกระบวนการและวัฎจักรทางเทอรโมไดนามิกสในงานชางกล
เกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยัน และรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับเทอรโมไดนามิกส
2. วิเคราะหเทอรโมไดนามิกสในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชเทอรโมไดนามิกสในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญ คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส สารบริสุทธิ์ พลังงาน
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ไอดีลแกส กฎของเทอรโมไดนามิกส กระบวนการตาง ๆ และวัฎจักรทางเทอรโม
ไดนามิกส
3505-2102

กลศาสตรของไหล
3 (3)
(Fluid Mechanics)
(ตองเรียนรายวิชา 3000-1525 แคลคูลัส1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ คุณสมบัติของของไหล สมการพลังงานของของไหลและการสูญเสีย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ประยุกตใชพลังงานจากของไหล คํานวณและทดสอบโครงสรางทางชล
ศาสตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยัน และรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับกลศาสตรของไหล
2. วิเคราะหกลศาสตรของไหลในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชกลศาสตรของไหลในงานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญ คุณสมบัติของของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงาน
สําหรับของไหล สมการโมเมนตัมของของไหล การวิเคราะหเชิงมิติ การวัดอัตราการไหล การสูญเสีย
เนื่องจากแรงเสียดทาน แรงยกและแรงเครื่องจักรกล และพลังน้ําเบื้องตน
3505-2103

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3 (4)
(Hydraulics and Pneumatics)
(ตองเรียนรายวิชา 3000-1525 แคลคูลัส1 กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการทํางานและใชงานไฮดรอลิกสและ นิวแม
ติกส
2. เพื่อใหสามารถเขียนและอานผังวงจร ตอวงจร และแกไขขอขัดของของระบบไฮดรอลิกสและนิว
แมติกสตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน
และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
2. อานผังวงจรระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการ
3. เขียนผังวงจรระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการ
4. ตอวงจรระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการและกระบวนการ
5. แกไขขอขัดของของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกสตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ กฎ หลักการเบื้องตน สวนประกอบ หลักการทํางาน
สัญลักษณ การเขียนและอานผังวงจร การตอวงจรของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส และแกไข
ขอขัดของของระบบ ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3 (4)
การวัดและเครื่องมือวัด
(Measurement and Instrumentation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการวัดและใชเครื่องมือวัด
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและใชงานเครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชเครื่องมือวัดดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชเครื่องมือวัดและการวัด
2. วิเคราะหหนวยวัดตามหลักการ
3. ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน
4. ใชงานเครื่องมือวัดตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ หนวยวัด การวัดระยะ การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตร การวัด
การเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเรง แรง แรงบิด ความดัน อุณหภูมิ ความแมนยํา ความแนนอนในการวัด และการ
ใชงานเครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ
3505-2105

การผลิตอุปกรณการเกษตร
3 (5)
(Agricultural Equipment Production)
(ตองเรียนรายวิชา 3505-2001 ชางกลโรงงานฟารม กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน นําเสนอโครงการผลิต ออกแบบ ประดิษฐ ทดสอบ และ
จัดทํารายงานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการผลิตอุปกรณการเกษตรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณการเกษตร
2. วางแผนโครงการผลิตอุปกรณการเกษตรตามหลักการ
3. ออกแบบอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน
4. ประดิษฐอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
5. ทดสอบ แกไขอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน
6. สรุปประเมินผลงานและคํานวณราคาเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ มาตรฐานของอุปกรณเกษตร การออกแบบเครื่องมือการเกษตร
การเขียนแบบ การคิดราคา การกําหนดวัสดุ การประดิษฐ การทดสอบและแกไข การเสนอโครงการผลิต
การรายงาน สรุปและวิจารณ
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3505-2106

ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลเกษตร
3 (3)
(Agricultural Machinery Safety)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชเครื่องจักรกลเกษตรดวยความปลอดภัย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและใชเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการรักษาความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลเกษตร มีความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชงานเครื่องจักรกลเกษตรดวยความปลอดภัย
2. วิเคราะหสาเหตุและวางแผนปองกันการเกิดอุบัติเหตุตามหลักการ
3. ประเมินคาของความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลเกษตรตามหลักการ
4. ใชสัญลักษณและสัญญาณมือตามมาตรฐานสากล
5. ใชเครื่องจักรกลเกษตรดวยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการปองกัน กฎของความ
ปลอดภัย สัญลักษณและการใชสัญญาณมือ การประเมินคาของความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลเกษตร
ชนิดตาง ๆ การใชเครื่องจักรกลเกษตรโดยเนนถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตร
3505-2107

ไฟฟาในฟารม
3 (4)
(Farm Electricity)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการ กระบวนการทํางานและใชงานระบบไฟฟาในฟารม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก และใชเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา สายไฟฟาและระบบ
ควบคุม เครื่องตรวจสอบและตอวงจร ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสภาพของงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานไฟฟาในฟารมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานระบบไฟฟาในฟารม
2. วางแผน ออกแบบระบบไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน
3. ตอวงจรไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชอุปกรณไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
ระบบสายสงกําลัง การคํานวณ การออกแบบระบบไฟฟาในฟารม การควบคุมวงจร ความปลอดภัย และการ
ใชเครื่องมือตรวจสอบ การตอวงจรเพือ่ ควบคุมความปลอดภัย และการใชเครื่องตรวจสอบหาขอขัดของของ
ระบบไฟฟา
3505-2108

มอเตอรไฟฟากระแสสลับ
3 (4)
(Alternate Current Motors)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางานและการใชงานมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
และระบบควบคุม
2. เพื่อใหสามารถคํานวณขนาด พันมอเตอร ตอวงจรมอเตอรขนาดเล็ก ทดสอบและเลือกใชมอเตอร
ไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของงานและความ
ปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชงานมอเตอรไฟฟากระแสสลับและระบบควบคุม
2. วิเคราะหความปลอดภัยในการใชไฟฟาตามหลักการ
3. ตอวงจรมอเตอรไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษามอเตอรไฟฟากระแสสลับตามมาตรฐาน
6. แกไขขอขัดของของมอเตอรไฟฟากระแสสลับตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ความปลอดภัยในการใชไฟฟา โครงสรางและหลักการทํางาน
ของ มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระบบควบคุม การคํานวณขนาด การพันมอเตอร การตอวงจรมอเตอร
ขนาดเล็ก การทดสอบ การบํารุงรักษา การใชงาน และการพิจารณาเลือกใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
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3505-2109

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต
3 (4)
(Automobile Electricity and Electronics)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางาน และการใชงานระบบไฟฟาในยานยนตและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบจุดบกพรองของระบบไฟฟา วงจรไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกส
และแกไขขอขัดของตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนตดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาสิง่ แวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ กระบวนการทํางานและใชงานระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนต
2. วิเคราะหจุดบกพรองของระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนต
3. ติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
4. แกไขขอขัดของของระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามหลักการและ
กระบวนการ
5. บํารุงรักษาระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสยานยนตตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟสัญญาณ ระบบสตารท
ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบอํานวยความสะดวก อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรอิเล็กทรอนิกส
ยานยนต การตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การติดตั้งและการแกไขขอขัดของของระบบ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต
3505-2110

เครื่องยนตแกซโซลีน
3 (4)
(Gasoline Engines)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการทํางานและการใชงานเครื่องยนตแกซโซลีนแบบสูบเดียวและ
หลายสูบ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช บํารุงรักษา ซอมแซม ปรับแตง และตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนตแกซโซลีนตามหลักวิชาการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องยนตแกซโซลีนดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเครื่องยนตแกซโซลีน
2. ใชเครื่องยนตแกซโซลีนตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องยนตแกซโซลีนตามมาตรฐาน
4. ซอมแซมเครื่องยนตแกซโซลีนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปรับแตงเครื่องยนตแกซโซลีนตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนต ชิ้นสวนและ
ระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตแกซโซลีน การใชและบํารุงรักษา การซอมแซม การแกไขขอขัดของและการ
ทดสอบ การใชเครื่องมือวัด การติดตั้ง การปรับแตงสภาพของเครื่องยนต และการวิเคราะหสภาพการทํางาน
ของเครื่องยนตแกซโซลีน
3505-2111

ปฐพีวิทยา
3 (4)
(Soil Science)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับดิน และการวางแผนการใชที่ดิน
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
2. เพื่อใหสามารถจําแนกสมบัติของดิน ปรับปรุงและบํารุงดิน วางแผนการใชที่ดินและการใชปุยตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย
ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับดินและการวางแผนการใชที่ดิน
2. วิเคราะหสมบัติของดินตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนการใชที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามหลักการ
4. เก็บตัวอยางดินตามหลักการและกระบวนการ
5. วางแผนการปรับปรุงและบํารุงดินตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน รูปดานขางของดิน องคประกอบของดิน
อนุภาคดิน เนื้อดิน โครงสรางของดิน ความหนาแนนและความพรุนของดิน ความชื้นในดิน การถายเท
อากาศของดิน สิ่งมีชีวิตในดิน สารคอลลอยดในดิน ดินที่มีปญหาและวิธีการแกไข การเก็บตัวอยางดิน
อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย และการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
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3505-2112

เกษตรชลประทาน
3 (4)
(Irrigation Agriculture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหหาอัตราความตองการน้ําของพืช เลือกวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม กําหนด
ขนาดของระบบชลประทาน และวางแผนการใหน้ําและระบายน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเกษตรชลประทานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิง่ แวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
2. วิเคราะหอัตราการไหลซึมของน้ําและความตองการน้ําของพืชตามหลักการ
3. วางแผน ออกแบบการใหน้ําและระบายน้ําตามหลักการและสภาพพื้นที่
4. กําหนดขนาดของระบบชลประทานตามมาตรฐานและสภาพพื้นที่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการชลประทาน วัฏจักรของน้ํา
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช แหลงน้ําชลประทาน การใหน้ําทางผิวดิน การใหน้ําทางใตผิวดิน การให
น้ําแบบฝนเทียม การใหนํา้ แบบหยด การกําหนดขนาดคลองสงน้ํา ทอสงน้ําและอาคารวัดน้ํา การระบายน้ํา
การเก็บสถิติน้ําฝน การหาเปอรเซ็นตความชื้นในดิน การทดลองการแพรกระจายของน้ําในดิน การหาอัตรา
การไหลซึมของน้ําในดิน การหาอัตราความตองการน้ําของพืช การทดลองการอุมน้ําของดิน การใชอุปกรณ
วัดน้ํา การเลือกและออกแบบวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม
3505-2113

ระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
3 (4)
(Mini Spray and Drip Irrigation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
2. เพื่อใหสามารถเลือกใช ออกแบบ ติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษา และคํานวณราคาของระบบ
ชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
2. ออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ
3. คํานวณราคาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ
4. ติดตั้งระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน
5. ใชระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการและกระบวนการ
6. บํารุงรักษาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
และน้ําหยด การเลือกใชเครื่องสูบน้ํา ทอน้ํา กรองน้ํา หัวฉีดน้ํา หัวน้ําหยด ชุดใหปุย ความตองการน้ําของ
พืช การวางแผนการใหน้ํา การออกแบบ การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา และการคํานวณราคาของระบบ
ชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
3505-2114

เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร
3 (4)
(Heavy Equipment for Agriculture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน และการใชงานเครื่องจักรกลหนักเพือ่
การเกษตร
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องจักรกลหนักไดเหมาะสมกับลักษณะงาน วางแผนการใช ใชงาน
บํารุงรักษา ประมาณราคาคาใชจาย และประเมินผลงานเครือ่ งจักรกลหนักเพื่อการเกษตรตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง หลักการทํางานและการใชงานเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร
2. บันทึกขอมูลของเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรตามหลักการ
3. วางแผนการใชงานเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือก/ใชเครื่องจักรกลหนักเพือ่ การเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรตามมาตรฐาน
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~ 30 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ หลักการทํางานและระบบตาง ๆ ของเครื่องจักรกลหนักเพื่อ
การเกษตร ประเภทของเครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร การบันทึกขอมูล การประมาณการคาใชจายและ
การจัดการเครือ่ งจักรกลหนักเพื่อการเกษตร การใช การปรับตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม แกไขขอขัดของของ
เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตรชนิดตาง ๆ
3505-2115

เครื่องสีขาว
3 (4)
(Rice Milling Machines)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ คุณสมบัติของขาว โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องสีขาวและ
อุปกรณ
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงานและ บํารุงรักษาเครื่องสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาวตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องสีขาวดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องสีขาวและอุปกรณ
2. ใชเครื่องสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาวตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ คุณสมบัติของขาว การเก็บรักษาขาวเปลือกและผลผลิตของ
ขาว โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาว การใชงาน การบํารุงรักษา
เครื่องสีขาวและอุปกรณในโรงสีขาว
เครื่องมือสนามหญา
3 (4)
(Turf Equipment)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
ของเครื่องมือสนามหญา
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ และประมาณการคาใชจายของเครื่องมือ
สนามหญาตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องมือสนามหญา ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

3505-2116
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องมือสนามหญา
2. ประมาณการคาใชจายเครื่องมือสนามหญาตามหลักการ
3. เลือก/ใชงานเครื่องมือสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องมือสนามหญาตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของของเครื่องมือสนามหญาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและชนิดของเครื่องมือสนามหญา โครงสรางและหลักการ
ทํางาน การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสนามหญา การประมาณคาใชจายการใช บํารุงรักษาและแกไข
ขอขัดของของเครื่องมือปรับพืน้ ที่และเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องใหน้ํา เครื่องหวานปุย เครื่องกําจัดศัตรูพืช
และเครื่องมือบํารุงรักษาสนามหญา
3505-2117

อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
3 (4)
(Farm Buildings and Constructions)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการเลือก ใชวัสดุอุปกรณ หลักการวางรูปแบบและผังการกอสราง
อาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใชวัสดุในการกอสราง อานแบบ เขียนแบบ แยกรายการ ประเมิน
ราคา วางผังและตอเติมอาคารฟารมตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานกอสรางอาคารฟารมดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. อานแบบอาคารและสิ่งกอสรางในฟารมตามหลักการ
3. เขียนแบบอาคารและสิ่งกอสรางในฟารมตามหลักการ
4. ประเมินราคางานกอสรางตามหลักการ
5. วางผังและตอเติมอาคารฟารมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ วัสดุอุปกรณในงานกอสราง การเลือกใชวัสดุในการ
กอสราง รูปแบบและผังการกอสราง การอานแบบและการเขียนแบบสิ่งกอสรางในฟารม การแยกรายการ การ
ประเมินราคา การวางผังและตอเติมอาคารฟารม
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3505-2118

การจัดการโรงงานฟารม
3 (3)
(Farm Workshop Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการออกแบบ วางผัง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ ระบบ
ไฟฟา และจัดการโรงงานฟารม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการโรงงานฟารม ออกแบบและวางผัง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ
และระบบไฟฟาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานจัดการโรงงานฟารม ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการโรงงานฟารม
2. วิเคราะหและสรางแผนภูมิการไหลตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบและวางผังโรงงานตามมาตรฐาน
4. จัดและติดตั้งวัสดุอุปกรณโรงงานฟารมตามมาตรฐาน
5. จัดสภาพแวดลอมของโรงงานฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการโรงงานฟารม สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวาง
ผังโรงงาน แผนภูมิการไหลและวิธีการสรางแผนภูมิ การออกแบบและวางผังโรงงาน การติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ หลักการจัดเก็บเครื่องมือ การจัดโตะทํางานและพื้นที่การทํางาน ระบบไฟฟากําลัง ระบบแสง
สวางและแผงควบคุมไฟฟา สภาพการทํางาน ความปลอดภัย การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ และการจัด
สภาพแวดลอมของโรงงานฟารม
3505-2119

การวางแผนสิ่งกอสรางในฟารม
3 (4)
(Agricultural Structure Planning)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการวางแผน เลือก ใชวัสดุอุปกรณในระบบการผลิตทางการเกษตร
วัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารฟารม และองคประกอบแวดลอมที่มีผลตอโรงเรือนอาคารฟารม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ออกแบบ และวางแผนอาคารและสิ่งกอสรางในฟารมตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการระวังรักษาสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการวางแผนอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ขยัน และปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน เลือก ใชสิ่งกอสรางในฟารม
2. วิเคราะหธรรมชาติของสัตวเลี้ยงและวัสดุอุปกรณในระบบการผลิตทางการเกษตรตามหลักการ
3. วิเคราะหมลพิษจากกระบวนการผลิตทางการเกษตรตามหลักการ
4. ออกแบบสิ่งกอสรางในฟารมตามหลักการ
5. วางแผนอาคารและสิ่งกอสรางในฟารมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ธรรมชาติของสัตวเลี้ยงและวัสดุอุปกรณในระบบการผลิตทาง
การเกษตร การออกแบบโครงสรางเบื้องตน การคํานวณวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารฟารม อ งคประกอบ
แวดลอมที่มีผลตอยุงฉาง คอกสัตว และโรงเรือนทางการเกษตร มลพิษจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร
การออกแบบและวางแผนอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
3505-40…

ปฏิบัติการชางกลเกษตร …
* (*)
(Farm Mechanic Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานชางกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานชางกล
เกษตรในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานชางกล
เกษตร
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานชางกลเกษตร มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับ- ผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานชางกลเกษตร
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานชางกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน

สาขาวิชาชางกลเกษตร
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานชางกลเกษตรตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
3505-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานชางกลเกษตรอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานชางกล
เกษตร
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานชางกลเกษตร และมีกิจนิสัยใน
การทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานชางกลเกษตร
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาชางกลเกษตร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การ
เลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3506-2001
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3 (4)
1 (2)
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
3501-2001

สัมมนา
(Seminar)

1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการศึกษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เปนสากล
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สาขาวิชาชางกลเกษตร
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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)
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 และหรืออื่น
ๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการทํางาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตางๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งาน
คํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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