หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเกษตรอุตสาหกรรม การ
บริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักการ
และกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเกษตรอุตสาหกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับ
ผูอื่น
4. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงาน
ผลิตและบริการทางดานเกษตรอุตสาหกรรม
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สาขางานเทคโนโลยีขาว
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีขาว
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปขาวเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการบริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปขาวเชิงธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมขาวตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปขาวตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม

สาขางานเทคโนโลยีออย
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีออย
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปออยเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปออยเชิงธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมออยตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปออยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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สาขางานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเชิง
ธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตามหลักการและ
กระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม

สาขางานเทคโนโลยียางพารา
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยียางพารา
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปยางพาราเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปยางพาราเชิง
ธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปยางพาราตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม

สาขางานเทคโนโลยีปาลมน้ํามัน
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีปาลมน้ํามัน
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปปาลมน้ํามันเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปปาลมน้ํามันเชิง
ธุรกิจ อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปปาลมน้ํามันตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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สาขางานเทคโนโลยีไมผล
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีไมผล
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและแปรรูปผลไมเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการบริหารจัดการ ประเมินผล และแกไขปญหาในงานผลิตและแปรรูปผลไมเชิงธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑและการตลาดอุตสาหกรรมผลไมตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตและแปรรูปผลไมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
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

ประเภทวิชา
และเขารวม

21

หนวยกิต

59

หนวยกิต

6

หนวยกิต

86

หนวยกิต

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

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~6~

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 …

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
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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
3500-0101
วิทยาศาสตรเกษตร
3500-0102
หลักพันธุศาสตร
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-2001
สรีรวิทยาของพืช
3502–2002
การปรับปรุงพันธุพืช
3502-2003
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3505-2112
เกษตรชลประทาน
3507-2003
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
3507-2006
กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
3512-2110
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร

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

ชื่อวิชา
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
หรือจากหลายสาขางานในประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานเทคโนโลยีขา ว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3513-2101
การผลิตขาว
3513-2102
การพัฒนาการขาว
3513-2103
ระบบนิเวศในนาขาว
3513-2104
เครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาว
3513-2105
เครื่องจักรกลในโรงสี
3513-2106
การตลาดขาวและองคการคาขาวระหวางประเทศ
3513-2107
การแปรรูปขาว
3513-2108
การจัดการโรงสีและการคาขาว
3513-2109
การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3513-2110 ถึง 3513-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขาวรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3508-2005
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1
3513-4001
3513-4002
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2
3513-4003
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3
3513-4004
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4
3513-40…
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

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

(4)
(4)
(4)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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2.3.2 สาขางานเทคโนโลยีออ ย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3513-2201
การผลิตออยเบื้องตน
3513-2202
การจัดการวัชพืชในไรออย
3513-2203
เครื่องจักรกลในไรออย
3513-2204
การจัดการออยตอ
3513-2205
การเก็บเกีย่ วและขนสงออย
3513-2206
การผลิตออยเคี้ยวและออยคัน้ น้ําในเชิงธุรกิจ
3513-2207
การผลิตน้ําตาลทรายเบื้องตน
3513-2208
ผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย
3513-2209
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
3513-2210 ถึง 3513-2299 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีออยรายวิชาอืน่ ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3508-2005
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3513-4001
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1
3513-4002
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2
3513-4003
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3
3513-4004
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4
3513-40…
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …
2.3.3 สาขางานเทคโนโลยีมนั สําปะหลัง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3513-2301
มันสําปะหลัง
3513-2302
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการปลูกมันสําปะหลัง
3513-2303
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
3513-2304
ธุรกิจมันสําปะหลัง
3513-2305
มันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด
3513-2306
แปงมันสําปะหลัง
3513-2307
การซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานเบื้องตน
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (3)
* (*)
3
3
3
*
*
*
*
*

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
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รหัสวิชา
3513-2308 ถึง 3513-2399
3501-1001
3502-2215
3508-2005
3513-4001
3513-4002
3513-4003
3513-4004
3513-40…

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันสําปะหลังรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
หลักการสงเสริมการเกษตร
3 (4)
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3 (4)
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (4)
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1
* (*)
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2
* (*)
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3
* (*)
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4
* (*)
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …
* (*)

2.3.4 สาขางานเทคโนโลยียางพารา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3513-2401
การปลูกสรางสวนยางพารา
3 (4)
3513-2402
การขยายพันธุยางพารา
3 (4)
3513-2403
การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
3 (4)
3513-2404
การกรีดยางพารา
3 (4)
3513-2405
การแปรรูปน้ํายางพาราเพื่อจําหนาย
3 (4)
3513-2406
การแปรรูปและผลิตภัณฑไมยางพารา
3 (4)
3513-2407 ถึง 3513-2499 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยียางพารารายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3 (4)
3508-2005
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (4)
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3 (4)
* (*)
3513-4001
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1
3513-4002
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2
* (*)
3513-4003
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3
* (*)
3513-4004
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4
* (*)
3513-40…
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …
* (*)

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
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2.3.5 สาขางานเทคโนโลยีปาลมน้ํามัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3513-2501
ปาลมน้ํามัน
3 (4)
3513-2502
เคมีของน้ํามันปาลม
3 (4)
3513-2503
การสกัดน้ํามันปาลมดิบ
3 (4)
3513-2504
การกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
3 (4)
3513-2505
ผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
3 (4)
3513-2506
ธุรกิจปาลมน้ํามัน
3 (4)
3513-2507 ถึง 3513-2599 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปาลมน้ํามันรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3 (4)
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3 (4)
3508-2005
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (4)
3513-4001
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1
* (*)
3513-4002
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2
* (*)
3513-4003
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3
* (*)
3513-4004
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4
* (*)
3513-40…
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …
* (*)
2.3.6 สาขางานเทคโนโลยีไมผล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3502-2209
การจัดการสวนผลไม
3502-2210
ไมผลเศรษฐกิจ
3510-2002
คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
3513-2601
การจัดการดินและน้ําในสวนผลไม
3513-2602
ศัตรูไมผลและการปองกันกําจัด
3513-2603
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในกระบวนการผลิตไมผล
3513-2604
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลไม
3513-2605
การบรรจุหีบหอและขนสงผลไม
3513-2606
ผลิตภัณฑผลไม
3512-2607
ธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑ
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หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (5)
3 (4)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3513-2612 ถึง 3513-2699 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมผลรายวิชาอื่น ๆ
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3502-2207
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
3502-2215
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3505-2113
ระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
3510-2101
หองเย็นและการจัดการหองเย็น
3510-2104
ฮอรโมนและเคมีภัณฑเกษตร
3513-4001
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 1
3513-4002
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 2
3513-4003
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 3
3513-4004
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม 4
3513-40…
ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …

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

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

สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3513-6001
โครงการ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
เวลาไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ใช

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 14 ~
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~

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

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 16 ~
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
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

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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~ 19 ~
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

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~

สาขางานเทคโนโลยีขาว
3513-2101

การผลิตขาว
3 (4)
(Rice Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตขาว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในการผลิตขาว โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตขาว
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุขาวตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตขาวเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาขาวตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตขาวตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ
จําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชน ชนิดและพันธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิ
ทยาการผลิตขาว
ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผลิตขาว การวิเคราะหตลาดและวางแผน
กระบวนการผลิตขาว การเตรียมดิน การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว คุณภาพมาตรฐานขาว ตลาดขาวและการจําหนาย การปรับปรุงพันธุขาว
ปญหาและการแกไขปญหาการผลิตขาว
3513-2102

การพัฒนาการขาว
3 (4)
(Rice Development)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะทางพฤกษศาสตรและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการของขาวและ
การจัดการขาวในแตละระยะการเจริญเติบโต
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนการจัดการขาวในแตละระยะการเจริญเติบโตตามหลักการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการของขาวและการจัดการขาว
2. วางแผนการจัดการขาวตามลักษณะและพัฒนาการของขาว
3. ปฏิบัติดูแลรักษาขาวตามระยะการเจริญเติบโตตามหลักการและกระบวนการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 21 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาว ลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ลักษณะการใหผลผลิต พัฒนาการของขาว และการจัดการขาวในแตละระยะการเจริญเติบโต
3513-2103

ระบบนิเวศในนาขาว
3 (4)
(Residence System in Paddy Field)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศในนาขาว และการนําไปใชประโยชน
ในการจัดการนาขาว
2. เพื่อใหสามารถสํารวจ วิเคราะหระบบนิเวศในนาขาวตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศตอการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว และมีกิจนิสัยใน
การทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศในนาขาว
2. สํารวจแปลงนา ชนิดและประเภทของสิ่งมีชีวติ ในแปลงนาตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะหระบบนิเวศในนาขาวตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผน จัดการนาขาวตามหลักการที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ
คําอธิบายราวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศในแปลงนา องคประกอบ
ของระบบนิเวศในแปลงนา ความสัมพันธของระบบนิเวศในแปลงนา แมลงศัตรูขาวและแมลงศัตรูธรรมชาติ
ในแปลงนา การวิเคราะหระบบนิเวศในแปลงนา การสํารวจแปลงนา ชนิด ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่พบใน
แปลงนา การจัดการนาขาวโดยคํานึงถึงความสัมพันธของระบบนิเวศในแปลงนา
3513-2104

เครื่องจักรกลทีใ่ ชในกระบวนการผลิตขาว
3 (4)
(Machinery in Rice Production Process)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลที่
ใชในกระบวนการผลิตขาว
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาวตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาว ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิง่ แวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาว
2. เลือก/ใชงานเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาวตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาวตามมาตรฐาน

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 22 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสําคัญและชนิดของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตขาว
โครงสรางและหลักการทํางาน การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรกอนการเก็บเกี่ยวขาว
(เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปองกันกําจัดศัตรูพืช) เครื่องจักรกลเพือ่ การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว (เครื่องเก็บเกี่ยวขาว เครื่องนวดขาว)
3513-2105

เครื่องจักรกลในโรงสี
3 (4)
(Machinery in Rice Mill)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษา และซอมแซมแกไข
เครื่องจักรกลในโรงสีขาว
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา ซอมแซมแกไขขอขัดของ และประมาณคาใชจายของ
เครื่องจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลในโรงสีขาว ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลในโรงสีขาว
2. ประมาณการคาใชจายเครื่องจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการ
3. เลือก/ใชงานเครื่องจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงสีขาวตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลในโรงสีขาวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทของเครื่องจักรกลในโรงสี หลักการทํางานและ
ระบบตาง ๆ ของเครื่องจักรกลในโรงสีแตละชนิด การประมาณคาใชจายและการจัดการเครื่องจักรกลในโรงสี
การใช ปรับตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลในโรงสีแตละชนิด
3513-2106

การตลาดขาวและองคการคาขาวระหวางประเทศ
3 (4)
(Rice Marketing and Trading Organization between Country)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย ขอบเขต และวิถีการตลาดขาวในประเทศและระหวางประเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคา พยากรณยอดซื้อ-ยอดขาย และ
จัดการมาตรฐานขาวตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความใฝรู
รับผิดชอบ
รอบคอบ ขยันและอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 23 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการตลาดขาวและองคการคาขาว
2. สืบคนขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับนโยบายการตลาดขาวและองคการคาขาว
3. วิเคราะหความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคาขาวตามหลักการ
4. พยากรณยอดขาย-ยอดซื้อขาวในอนาคตตามหลักการ
5. วางแผนจัดการมาตรฐานและการตลาดขาวในทองถิ่นตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ โครงสรางและขอบเขตของการตลาดขาว วิถีการตลาดขาว
การแกไขปญหาการตลาดขาว ความเคลื่อนไหวและแนวโนมของราคาขาว การพยากรณยอดขาย-ยอดซือ้ ขาว
ในอนาคต การรวมกลุมของผูผลิตขาว การซื้อขายขาวลวงหนา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานขาว ทฤษฎี
องคการคาขาวระหวางประเทศและนโยบายการคาขาวระหวางประเทศ การควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ ระเบียบวิธีปฏิบัติ การสงขาวออก และการรวมกลุมการคาขาวระหวางประเทศ
3513-2107

การแปรรูปขาว
3 (4)
(Rice Processing)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคา
ของผลผลิตขาวในเชิงธุรกิจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการแปรรูปขาวตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานแปรรูปขาวอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปขาว
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบในการแปรรูปขาวตามหลักการ
3. แปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และ
การผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุ
ภัณฑ จัดจําหนาย และการจัดการของเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของขาว องคประกอบและคุณสมบัติของ
ขาวที่ใชในการแปรรูป เครื่องมือและอุปกรณในการแปรรูปขาว กรรมวิธีการแปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑ (การ
ผลิตขาวกลอง การผลิตขาวนึ่ง) การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การจัดจําหนาย และ
การจัดการของเสียจากการแปรรูปขาว
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3513-2108

การจัดการโรงสีและการคาขาว
3 (4)
(Rice Mill Management and Rice Trading)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจโรงสีและการคาขาว มาตรฐานและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานขาว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห จัดการโรงสีและการคาขาวตามมาตรฐาน หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพผลิตและคาขาว ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจโรงสีและการคาขาว
2. คํานวณหาตนทุนการผลิตขาวเปลือกตามหลักการ
3. คํานวณปริมาณขาวเปลือกในยุงฉางตามหลักการ
4. จัดมาตรฐานขาวเปลือกตามลักษณะและความชื้น
5. จัดมาตรฐานขาวสารตามลักษณะและคุณภาพแปงในเมล็ดขาว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของโรงสีขาว ขบวนการและการจัดการในโรงสีขาว การ
คํานวณหาตนทุนการผลิตขาวเปลือก การคํานวณปริมาณขาวเปลือกในยุงฉาง ความหมายและความสําคัญ
ของมาตรฐานขาว นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการคาขาว การกําหนดมาตรฐานขาว การคาขาวเปลือก
การจัดมาตรฐานขาวเปลือก การวัดความชื้นของขาว การคาขาวสาร การจัดมาตรฐานขาวสาร ชนิดขาวสาร
การตรวจสอบแปงในเมล็ดขาว และการตรวจสอบคุณภาพขาวสาร
3513-2109

การผลิตเมล็ดพันธุขาว
3 (4)
(Rice Seed Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพมาตรฐานในเชิงธุรกิจ ตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตขาว ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. วางแผน เตรียมการผลิตเมล็ดพันธุขาวตามหลักการ
3. ผลิตเมล็ดพันธุข าวที่มีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการเมล็ดพันธุขาวตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
5. ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและปญหาของการผลิตเมล็ดพันธุขาว ลักษณะทางพันธุกรรมที่
เกี่ยวของกับขบวนการเกิดเมล็ดพันธุขาว ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตเมล็ดพันธุขาว ลักษณะเมล็ดพันธุขาวที่ดี
เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีความสําคัญทางเศษรฐกิจของประเทศและทองถิ่น การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติ
หลังการเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุขาว การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว การรับรองเมล็ดพันธุขาว และ
กฎหมายเมล็ดพันธุขาว
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สาขางานเทคโนโลยีออย
3513-2201

การผลิตออยเบื้องตน
3 (4)
(Introduction to sugar cane Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตออยเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตออยเชิงธุรกิจตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของตลาด และการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการผลิตออย ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตออยเบื้องตน
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุออยตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตออยในเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาออยตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการผลิตออยและน้ําตาลทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และสิ่งแวดลอม การวิเคราะหตลาดออยในเชิงธุรกิจ แหลงผลิตออยที่สําคัญของประเทศไทยและของโลก
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของออย พันธุออยและการจําหนายพันธุออย ภูมิอากาศกับการผลิตออย การ
วางแผนการผลิตทั้งดานปริมาณคุณภาพ การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมพันธุ การปลูกออย การปฏิบัติและ
ดูแลรักษาออยเบื้องตน
3513-2202

การจัดการวัชพืชในไรออย
3 (4)
(Weed Management of Sugar Cane)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการวัชพืชในไรออย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ควบคุมและกําจัดวัชพืชในไรออ ยตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการวัชพืชในไรออ ย และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการวัชพืชในไรออย
2. สํารวจและเก็บตัวอยางวัชพืชในทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผน เลือกใชวิธีการควบคุม ปองกันและกําจัดวัชพืชตามหลักการ
4. ปองกันกําจัดวัชพืชตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความเสียหายที่เกิดจากวัชพืชในไรออ ย การสํารวจปริมาณ
ของวัชพืชในทองถิ่นและการเก็บตัวอยางของวัชพืช ประเภทและชนิดของวัชพืช การขยายพันธุและการ
แพรกระจายพันธุของวัชพืช หลักและวิธีการควบคุมปองกันและกําจัดวัชพืชที่ถูกวิธีดวยวิธีกล กายภาพ
ชีวภาพ และเคมีภัณฑ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3513-2203

เครื่องจักรกลในไรออย
3 (4)
(Farm Machinery of Sugar Cane)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเครื่องจักรกลในไรออ ย
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลในไรออ ย
ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลในไรออยดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลในไรออย
2. เลือก/ใชงานเครื่องจักรกลในไรออ ยตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในไรออยตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสําคัญของเครื่องจักรกลในไรออ ย
ประเภทและชนิดของ
เครื่องจักรกลในไรออ ย โครงสรางและหลักการทํางาน
การเลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมและ
แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลในไรออ ย (เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก เครื่องมือที่ใชในการดูแล
รักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว)
3513-2204

การจัดการออยตอ
3 (4)
(Sugar Cane Ratooning Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการจัดการออยตอ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการออยตอใหเจริญเติบโตแข็งแรง เพิ่มปริมาณและคุณภาพดาน
ผลผลิต ทั้งพื้นที่ปลูกออยในและนอกเขตชลประทานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการออยตอที่ถูกวิธี และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการในการจัดการออยตอ
2. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการจัดการออยตอตามหลักการ
3. ตัดแตงออยตอหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาออยตอตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการออยตอ การตัดแตงตอออยหลังการเก็บเกี่ยว
การแตงตอ การกลบตอ การคราดตัดราก การพรวน การใสปุย การใหน้ํา การปองกันและการกําจัดศัตรู
ออยทั้งที่ปลูกในและนอกพื้นที่เขตชลประทาน
3513-2205

การเก็บเกีย่ วและขนสงออย
3 (4)
(Sugar Cane Harvesting and Transporting)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนสงออย
2. เพื่อใหสามารถวางแผน
จัดการการเก็บเกี่ยวและขนสงออยตามหลักการและกระบวนการลด
คาใชจายลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเก็บเกี่ยวและขนสงออย ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนสงออย
2. วางแผนการเก็บเกี่ยวและขนสงออยตามหลักการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณในการเก็บเกี่ยวและขนสงออยตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บเกี่ยวออยตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการออยหลังเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
6. บรรทุกและขนสงออยตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยวออย วิธีการใช
และบํารุงรักษา ดัชนีชี้วัดการสุกแกของออย การปฏิบัติตอออยกอนการเก็บเกี่ยวทั้งออยสดและออยไฟไหม
ผลกระทบจากการเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังการเก็บเกี่ยวทั้งออยสดและ
ออยไฟไหม การวางแผนการเก็บเกี่ยวออยสงโรงงาน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติตอออยหลังการเก็บเกี่ยว
ผลเสียจากการสงออยเขาหีบลาชา การเลือกพาหนะในการขนสง เทคนิคการบรรทุกผลผลิต ผลกระทบที่เกิด
จากการใชเครื่องมือเก็บเกี่ยวและการขนสงตอแมลงออย การคมนาคมและความปลอดภัย
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3513-2206

การผลิตออยเคีย้ วและออยคั้นน้ําในเชิงธุรกิจ
3 (4)
(Commercial Chewing and Juice Cane Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตออยเคี้ยวและออยคัน้ น้ําในเชิงธุรกิจ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตออยเคี้ยวและออยคั้นน้ําเชิงธุรกิจ
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการผลิตออยเคี้ยวและออยคั้นน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตออยเคี้ยวและออยคั้นน้าํ ในเชิงธุรกิจ
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุออยเพือ่ ผลิตเชิงธุรกิจตามหลักการ
3. ผลิตออยเคี้ยวและออยคั้นน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาออยเคี้ยวและออยคั้นน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตออยเคี้ยวและออยคั้นน้ําตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว
6. ผลิตน้ําออยตามหลักการและกระบวนการ
7. จัดการน้ําออยตามกระบวนการบรรจุ ควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา และกําหนดราคาเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของออยเคี้ยวและออยคั้นน้ํา การวิเคราะห
ตนทุนการผลิตและการวางแผนการผลิตในเชิงธุรกิจ
การตลาดออยเคี้ยวและออยคัน้ น้ํา พันธุออยและ
รูปพรรณสัณฐานของออยเคี้ยวและออยคั้นน้าํ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการปองกัน
กําจัด การเก็บเกี่ยว วิธีการคั้นน้ํา การปรุงแตงรสน้ําออย การบรรจุภาชนะ การควบคุมคุณภาพ การเก็บ
รักษาและการจําหนายน้ําออย
3513-2207

การผลิตน้ําตาลทรายเบื้องตน
3 (4)
(Introduction to Sugar Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายจากออย ทั้งในระดับ
ครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ผลิตน้ําตาลทรายแดงและน้ําออยงบในระดับครัวเรือนตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตน้ําตาลทราย และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายเบื้องตน
2. วางแผน
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายแดงและน้ําออยตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ผลิตน้ําตาลทรายแดงและน้ําออยงบตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพ
5. หาปริมาณความหวานในออยตามหลักการและกระบวนการ
6. วิเคราะหคุณภาพออยและน้ําตาลทรายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของน้ําตาลทรายที่ไดจากออย การวิเคราะหการตลาดและ
การผลิตน้ําตาลทราย น้ําตาลทรายแดงและน้ําออยงบ การเตรียมวัตถุดิบในกระบวนการหีบออย ขั้นตอนและ
วิธีการผลิตน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในโรงงาน การผลิตน้ําตาลทรายแดง
และน้ําออยงบระดับครัวเรือน การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน การหาปริมาณความหวานใน
ออย (CCS) และการวิเคราะหคุณภาพออยและน้ําตาลทราย
3513-2208

ผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย
3 (4)
(By Product of Sugar Industry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ
หลักการและกระบวนการจัดการผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม
น้ําตาลทราย
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความคุมคา ประโยชน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการนําสิ่งเหลือใชจากการผลิตน้ําตาลทรายมาใชประโยชนและเพิ่มมูลคา
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้าํ ตาลทราย
2. วางแผน
จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้าํ ตาลทรายตาม
หลักการ
3. ใช/ประยุกตใชผลิตผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการผลิตผลพลอยได ทางดานเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม การวิเคราะหการตลาดและวางแผนการผลิต ชนิดของผลิตผลพลอยได กากออย กาก
ตะกอน ขี้เถาจากเตาเผาและอื่น ๆ การนําไปใชประโยชน และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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3513-2209

พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
3 (3)
(Sugar Cane and Sugar Act)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจนโยบาย ระเบียบขอบังคับและพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย ทั้งของไทยและ
ตางประเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและปฏิบัติงานอาชีพเกี่ยวกับออยและน้ําตาลทรายตามนโยบาย ระเบียบ
ขอบังคับและพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพภายใตนโยบาย ระเบียบขอบังคับ และพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจนโยบาย ระเบียบขอบังคับและพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
2. วิเคราะหเปรียบเทียบพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยและตางประเทศ
3. วางแผนปฏิบัติงานอาชีพเกี่ยวกับออยและน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ นโยบายการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายของไทยและของตางประเทศ
การวิเคราะหเปรียบเทียบพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทรายของไทยและตางประเทศ ระบบการซื้อขายออย
ของไทยและตางประเทศ
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สาขางานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง
3513-2301

มันสําปะหลัง
3 (4)
(Cassava)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการผลิตและแกไขปญหาในการผลิตมันสําปะหลังตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพผลิตมันสําปะหลัง
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง
2. วางแผนการผลิตมันสําปะหลังตามความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม
3. เตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
4. ปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
5. ดูแลรักษามันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตและผลิตภัณฑมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ ว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชน ชนิดและพันธุ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิ
ทยาของมันสําปะหลัง ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปลูกมันสําปะหลัง การวิเคราะหตลาด
และวางแผนการผลิตมันสําปะหลัง การเตรียมดิน การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การปลูกพืชแซมและการ
ปลูกพืชหมุนเวียน ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตผลและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ตลาดและการจําหนายมันสําปะหลัง
3513-2302

เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการปลูกมันสําปะหลัง
3 (4)
(Farm Machinery for Tapioca Production)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเครื่องจักรกลที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลที่ใชใน
การเพาะปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
2. เลือก/ใชงานเครื่องจักรกลตามที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลังตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง โครงสรางและหลักการทํางาน
การเลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมและ
แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง (เครื่องจักรกลในการเตรียมดิน
เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องขุดเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลัง)
3513-2303

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
3 (4)
(Tapioca Products)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติ หลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง- แวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานแปรรูป/ผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังอยางเปนระบบ
มี
ความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิด
สรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังในเชิงธุรกิจ
3. แปรรูปมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดบิ
เครื่องมือและ
อุปกรณ และการผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ประเภทและชนิดของ
ผลิตภัณฑจากแปงมันสําปะหลัง องคประกอบและคุณสมบัติของมันสําปะหลังที่นํามาการแปรรูป เครื่องมือ
และอุปกรณ การแปรรูปมันสําปะหลังเปนผลิตภัณฑ (ผงชูรส กาว สารความหวาน อาหารสําเร็จรูป) และ
ผลิตภัณฑจากมันเสนและมันอัดเม็ด (อาหารสัตว แอลกอฮอล เอทานอล) การควบคุมคุณภาพและการเก็บ
รักษา การบรรจุภัณฑ การจัดจําหนาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
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3513-2304

ธุรกิจมันสําปะหลัง
3 (4)
(Tapioca Business)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการธุรกิจการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในงานธุรกิจมันสําปะหลังตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจมันสําปะหลัง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
2. วางแผนดําเนินธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑตามหลักการ
3. จัดทําบัญชีธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
4. โฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจมันสําปะหลังและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ธุรกิจการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง การ
ผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ธุรกิจสงออก การบัญชี การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ
3513-2305

มันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด
3 (4)
(Tapioca Chip and Tapioca Pallet)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ
หลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลัง
อัดเม็ด
2. เพื่อใหสามารถวางแผน
ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลัง
อัดเม็ดตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตตามหลักการ
3. ผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ดตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ดหลังการผลิตตามกระบวนการบรรจุภัณฑและ
การเก็บรักษา
5. วิเคราะหคุณภาพมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ กระบวนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด
เครื่องมืออุปกรณในการผลิตมันสําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด
คุณภาพและมาตรฐานของมัน
สําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การวิเคราะหคุณภาพของมัน
สําปะหลังเสนและมันสําปะหลังอัดเม็ด การตลาดและการจําหนาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3513-2306

แปงมันสําปะหลัง
3 (4)
(Tapioca Flour)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง
2. เพื่อใหสามารถวางแผน
ผลิตและแกไขปญหาในการผลิตแปงมันสําปะหลังตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพผลิตแปงมันสําปะหลัง
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการผลิตตามหลักการ
3. ผลิตแปงมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลิตภัณฑแปงสําปะหลังตามกระบวนการบรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
5. วิเคราะหคุณภาพแปงมันสําปะหลังตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ คุณสมบัติของแปงมันสําปะหลัง เครื่องมืออุปกรณในการ
ผลิตแปงมันสําปะหลัง กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา คุณภาพแปงมัน
สําปะหลัง การใชประโยชนแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ การตลาดและการจําหนาย
3513-2307

การซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานเบื้องตน
3 (4)
(Introduction to Farm Machinery Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการการซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการดูแลและซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานซอมบํารุงเครื่องจักรกลโรงงาน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ- ผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. หลักการและกระบวนการการซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานเบื้องตน
2. ถอด ประกอบเครื่องจักรกลโรงงานขั้นตน
3. กําหนดแผนงานดูแลและซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานตามหลักการ
4. ดูแลซอมบํารุงเครื่องกลโรงงานขั้นพื้นฐานใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของเครื่องกลโรงงาน
ประเภทของเครื่องกลโรงงาน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องกลโรงงาน หลักความปลอดภัยในโรงงาน การดูแลและซอม
บํารุงเครื่องกลใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
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สาขางานเทคโนโลยียางพารา
3513-2401

การปลูกสรางสวนยางพารา
3 (4)
(Rubber Plantation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกสรางสวนยางพารา
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ปลูก และแกไขปญหาในการปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการทําสวนยางพารา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกสรางสวนยางพารา
2. วางแผน จัดเตรียมพื้นที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
3. ปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษายางพาราตามหลักการและกระบวนการ
5. วิเคราะหตนทุนการปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
สภาพแวดลอมที่เหมาะตอการปลูกยาง การเตรียมพื้นที่ การวางแนว ระยะปลูกและหลุมปลูก พันธุและการ
เลือกชนิดพันธุ วัสดุปลูก การปลูก การดูแลรักษา โรคและแมลงของยางพารา ตนทุนการปลูกสรางสวนยาง
พันธุดีและการขอทุนสงเคราะหการทําสวนยาง การตลาดและการจําหนาย
3513-2402

การขยายพันธุย างพารา
3 (4)
(Rubber Propagation)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุยางพารา
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการขยายพันธุยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ และคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานขยายพันธุยางพารา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุยางพารา
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ ตนตอ ตายางและกิ่งพันธุยางตามหลักการและ
มาตรฐาน
3. ขยายพันธุยางดวยเทคนิควิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาตนยางหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การคัดเลือกและการผสมพันธุยาง การทําแปลงขยายพันธุกลายาง การใหน้ํา
แปลงกลายาง การทําแปลงขยายพันธุ กิ่งตายาง การติดตาเขียว ตนตอตายาง ตนติดตาขนาดเล็ก การใชตนติดตา
ขนาดใหญเพื่อปลูกสรางสวนยาง การติดตาเปลี่ยนยอด และการปฏิบัติดูแลรักษาตนยางที่ขยายพันธุ
3513-2403

การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
3 (4)
(Rubber Plantation Maintenance)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
2. เพื่อใหสามารถวางแผน และจัดการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
2. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพาราตามหลักการ
3. จัดการรูปทรงตนยางตามหลักการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชประโยชน
จากเนื้อไม
4. ผสมปุยสูตรตาง ๆ ที่ใชกับยางพารา
5. ดูแลรักษาสวนยางพาราตามมาตรฐาน
6. วางแผนปลูกพืชแซมยางพาราและพืชคลุมเหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา การตัดแตงกิ่ง การ
สรางทรงพุม การใสปุย การผสมปุย การปราบวัชพืช การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่ว การปลูกพืชแซมยาง การ
ตัดสาง การไถสวนยาง การปฏิบัติตอตนยางพาราในฤดูแลง และมาตรฐานการเจริญเติบโตของตนยาง
3513-2404

การกรีดยางพารา
3 (4)
(Rubber Tapping)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการกรีดยางพารา
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดระบบและกรีดยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพกรีดยางพารา ดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ
ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการกรีดยางพารา
2. วางแผนจัดการระบบเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
3. เปดกรีด/กรีดยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูแลรักษาหนากรีดของยางตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชสารเคมีเรงน้ํายางกับการกรีดยางกอนโคนตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประวัติการกรีดยาง กายวิภาคของยางพารา ระบบการกรีด
ยาง การเปดกรีด การกรีดยาง การดูแลรักษาหนากรีดของยาง และการกรีดยางกอนโคนโดยใชสารเคมีเรงน้ํา
ยาง
3513-2405

การแปรรูปน้ํายางพาราเพื่อจําหนาย
3 (4)
(Latex Processing for Commerce)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปน้ํายางพาราเพื่อจําหนาย
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการแปรรูปน้ํายางแบบงาย ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพแปรรูปน้ํายางพารา
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปน้ํายางพาราเพื่อจําหนาย
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบในการแปรรูปน้ํายางพาราตามหลักการ
3. แปรรูปน้ํายางพาราชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ ภายใตพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการเพื่อจําหนาย
5. หาเปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายางตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบของน้ํายาง การทํายางแผนชันดี มาตรฐานคุณภาพยางแผน
เครื่องมืออุปกรณ การรมควัน การผลิตยางเครพ การผลิตน้ํายางขน การหาเปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํา
ยาง การตลาดและการกําหนดราคาการรับซื้อผลิตภัณฑยาง และพระราชบัญญัติยางพารา
3513-2406

การแปรรูปและผลิตภัณฑไมยางพารา
3 (4)
(Parawood Processing and Product)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพารา
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความคุมคา ประโยชนใชสอย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตออาชีพการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑยางพารา มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพารา
2. โคนลมและตัดยอยไมยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑไมยางพาราตามหลักการ
4. แปรรูปไมยางพาราตามหลักการและกระบวนการ
5. อบไมยางพาราตามกระบวนการอบน้ํายา
6. อบไมยางพาราตามกระบวนการอบแหง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธุยางเนื้อไมสูง การซื้อขายไมยาง การโคนลมและการตัดยอยตนยาง
การขนสงไมยาง การจัดการโรงงานแปรรูปไมยาง การแปรรูปไมยาง การอบน้ํายา การอบแหงไมยาง การ
จําหนายไมยางแปรรูป
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สาขางานเทคโนโลยีปาลมน้ํามัน
3513-2501

ปาลมน้ํามัน
3 (4)
(Oil Palm)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปลูกและดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามัน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินการและแกไขปญหาการปลูกสรางสวนปาลมน้ํามันตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพทําสวนปาลมน้ํามัน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกและดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามัน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุปาลมน้ํามันตามหลักการ
3. จัดการแปลงเพาะชําปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ
4. ปลูกสรางสวนปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพือ่ จําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ แหลงกําเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ การจัดการแปลง
เพาะชํา การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาลม การจัดการปุยและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โรคและศัตรูของ
ปาลมน้ํามัน การกําจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว การขนสง การตลาดและการจําหนาย
3513-2502

เคมีของน้ํามันปาลม
3 (4)
(Palm Oil Chemistry)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักและกระบวนการทางเคมีของปาลมน้ํามัน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ปฏิกิริยา และคุณคาของน้ํามันปาลมตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับเคมีของปาลมน้ํามันเพื่อการนําไปใช
ประโยชน ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและกระบวนการทางเคมีของปาลมน้ํามัน
2. วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของน้ํามันปาลมตามหลักการ
3. วิเคราะหปฏิกิริยาของน้ํามันปาลมตามหลักการ
4. วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของน้ํามันปาลมตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ธรรมชาติของกรดอินทรียของปาลมน้ํามัน องคประกอบทาง
เคมีของน้ํามันปาลม ปฏิกิริยาของน้ํามันปาลม ประโยชนของน้ํามันปาลม และคุณคาทางโภชนาการของ
น้ํามันปาลม
3513-2503

การสกัดน้ํามันปาลมดิบ
3 (4)
(Crude Palm Oil Extraction)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน
จัดการสกัดน้ํามันปาลมดิบตามหลักการและกระบวนการ
โดย
คํานึงถึงคุณภาพ และการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพสกัดน้ํามันปาลมดิบ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบ
2. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบตามหลักการ
3. สกัดน้ํามันปาลมดิบแบบมาตรฐาน/แบบน้ํามันผสมตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการน้ํามันปาลมดิบตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑและเก็บรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของการสกัดน้ํามันปาลมดิบ เครื่องมือ
และอุปกรณ กรรมวิธีการสกัดน้ํามันปาลมดิบ ขั้นตอนการสกัดน้ํามันปาลมแบบมาตรฐานและแบบน้ํามัน
ผสม การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การตลาดและการนําไปใชประโยชน
3513-2504

การกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
3 (4)
(Palm Oil Refining)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการกลั่นน้าํ มันปาลมบริสุทธิ์
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคุณภาพ และการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
2. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบตามหลักการ
3. กลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑและเก็บรักษา

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ลักษณะและคุณสมบัติของน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ทฤษฎีการ
กลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ เครื่องมือและอุปกรณ กรรมวิธีการกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ทางกายภาพและทาง
เคมี การลดกรด การฟอกสี การกําจัดกลิน่ การแยกไข การกําจัดสิ่งสกปรกในน้ํามัน การบรรจุภัณฑ การ
เก็บรักษา การตลาดและการนําไปใชประโยชน
3513-2505

ผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
3 (4)
(Product of Oil Palm)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน จัดการผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคุณภาพ และการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
2. วางแผนและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบตามหลักการ
3. ผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามันตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลิตภัณฑปาลมน้ํามันตามกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑและเก็บรักษา
5. จัดการผลพลอยไดจากขบวนการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑปาลมน้ํามันที่เปนอาหารและ
ไมใชอาหาร เครื่องมือและอุปกรณ กรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน ผลพลอยไดจากขบวนการแปรรูป
และผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การตลาดและการจําหนาย
3513-2506

ธุรกิจปาลมน้ํามัน
3 (4)
(Oil Palm Business)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับธุรกิจปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในงานธุรกิจปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพธุรกิจปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
2. วางแผนดําเนินธุรกิจปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมตามหลักการ
3. จัดทําบัญชีธุรกิจและการตลาดปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมตามหลักการและกระบวนการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 43 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ธุรกิจปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ธุรกิจการปลูก การดูแล
การเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน และการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันปาลม การบัญชีและการตลาดปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลม การนําเขาและสงออกน้ํามันปาลม พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลม
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีไมผล
3502-2209

การจัดการสวนผลไม
3 (4)
(Fruit Garden Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ลักษณะพฤกษศาสตร และหลักการจัดการดูแลสวนผลไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน สรางและจัดการดูแลสวนผลไมตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูบริโภค ชุมชนและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการสวนผลไม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพดานไมผล และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดูแลสวนผลไม
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุไมผลตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ปลูกไมผลตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการดูแลรักษาสวนผลไมตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ พฤกษศาสตรของไมผล การวิเคราะหตลาดเพื่อ
หาแหลงรองรับผลผลิตไมผล การเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่และเตรียมหลุมปลูก การปลูกและดูแลรักษาไมผล
การจัดระบบงานตามลําดับขั้นตอนการผลิต การสรุปวิเคราะหแนวทางและผลสัมฤทธิ์ของงาน การปรับปรุง
แกไขงานตามลักษณะมาตรฐาน มาตรฐานของผลไมตามที่ตลาดตองการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
แนวทางการ จัดการที่เอื้อตอการอนุรักษสภาพแวดลอม
3502-2210

ไมผลเศรษฐกิจ
3 (4)
(Economic Fruit Crops)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตไมผลเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตไมผลเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ
โดยใชเทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มผลผลิต และคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการผลิตไมผลเศรษฐกิจ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการทําสวนผลไม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไมผลเศรษฐกิจ
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุ ตามความตองการของตลาดและ
สภาพแวดลอม
3. ปลูกไมผลเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลไมนอกฤดูกาลตามเทคนิคการเพิ่มผลผลิต
5. จัดการดูแลรักษาไมผลตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหอาชีพ ตลาดและผูบริโภค การวางแผนการผลิตและการใช
ปจจัยการผลิต การดําเนินการผลิตตามกระบวนการ การผลิตไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีใน
ทองถิ่น (ไมนอยกวา 2 ชนิด) เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและลักษณะประจําพันธุ การ
ขยายพันธุ การเลือกและการเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การใชสารเคมีในการเพิ่ม
ผลผลิต การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการบริหารจัดการผลผลิตเพือ่ การคา
3510-2002

คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
(Quality and Standard of Plant Products)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพ กําหนดและ
ประเมินมาตรฐานผลิตผลพืช
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพ กําหนดและประเมินมาตรฐานผลิตผลพืชตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช นําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
2. ตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. กําหนดมาตรฐานของผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพและมาตรฐานของผลิตผลพืช
องคประกอบของคุณภาพ การตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ การกําหนดมาตรฐานของผลิตผลพืช
มาตรฐานผลิตผลพืชเพื่อการบริโภคสดและการแปรรูป
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3513-2601

การจัดการดินและน้ําในสวนผลไม
3 (4)
(Soil and Water Management in Fruit Garden)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ําในสวนผลไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการดินและน้ําในสวนผลไมตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษดนิ น้ํา และสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการดินและน้ําในงาน
อาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการจัดการดินและน้ําเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตรกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการดินและน้ําในสวนผลไม
2. วิเคราะหสมบัติและปญหาของดินในการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผนและจัดการดินและน้ําสําหรับสวนผลไมตามหลักการอนุรักษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน การชะลางพังทะลายของดิน
การสูญเสียดิน ปญหาของดินและการปองกันแกไข การจัดการอินทรียว ัตถุในดิน วัฏจักรของน้ํา การสูญเสีย
น้ํา การคาดคะเนน้ําไหลบา การใชน้ําของไมผล การวางแผนการจัดการเก็บกักน้ํา ระบายน้ํา ปองกันการ
สูญเสียน้ํา และการใหน้ําในสวนผลไม การเขตกรรมตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา และการจัดการดินและ
น้ําสําหรับไมผล
3513-2602

ศัตรูไมผลและการปองกันกําจัด
3 (4)
(Pests of Fruit Crops and Their Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการปองกันกําจัดโรคไมผล แมลงศัตรูไมผล
วัชพืช และสัตวศัตรูไมผลที่สําคัญ
2. เพื่อใหสามารถวินิจฉัยอาการของไมผลที่ถูกศัตรูเขาทําลาย วางแผนและจัดการปองกันกําจัดศัตรู
ไมผลตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษแมลง สัตวศัตรู
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการปองกันกําจัดศัตรูไมผล
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรูไมผล และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันและกําจัดศัตรูไมผล
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูไมผล ตามชนิดของศัตรูและลักษณะความเสียหายที่
เกิดจากศัตรูไมผล
3. วินิจฉัยและเก็บตัวอยางศัตรูไมผลตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูไมผลตามหลักการและกระบวนการ ดวยความปลอดภัยตอตนเอง
ชุมชนและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูไมผล การจําแนกศัตรูไมผล
การวินิจฉัยลักษณะอาการแพรระบาดหรือเขาทําลายของศัตรูไมผล เทคนิคและวิธีการวางแผนการควบคุม
ศัตรูไมผลที่เหมาะสม ปลอดภัยตอมนุษยและระบบนิเวศ การปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อเก็บรักษาตัวอยางศัตรูไม
ผล การทดลองศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการปองกันกําจัดศัตรูไมผลที่เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
พระราชบัญญัติกักกันพืช
3513-2603

เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในกระบวนการผลิตไมผล
(Farm Machinery for Fruit Crops Production)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน การเลือก ใช บํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตไมผล
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชงาน บํารุงรักษา และซอมแซมแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลที่ใชใน
กระบวนการผลิตไมผลตามหลักและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด
ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตไมผล
2. เลือก/ใชงานเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตไมผลตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตไมผลตามหลักมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิต
ไมผล โครงสรางและหลักการทํางาน การเลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขขอขัดของของ
เครื่องจักรกลที่ใชในกระบวนการผลิตไมผล (เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติดูแลรักษา
เครื่องมือเก็บเกีย่ ว เครื่องคัดขนาด ฯลฯ)
3513-2604

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลไม
(Fruit Crops Post- harvest Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธกี ารและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวนแตละชนิด
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. เตรียมผลิตผลพืชสวนเพื่อสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บรักษาผลิตผลพืชสวนในสภาพและวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลไมเพื่อสงตลาด (โรงเรือน
การเคลื่อนยายผลิตผลจากแปลง การตัดแตง การ curing การเคลือบผิว การคัดคุณภาพ การคัดขนาด การ
บมสุก การบมผิว การ pulsing การลดอุณหภูมิ การควบคุมโรคและแมลง การฉายรังสี) การเก็บรักษาใน
หองเย็น การเก็บรักษาในสภาพการควบคุมบรรยากาศ การเก็บรักษาในสภาพของบรรยากาศที่ถูกดัดแปลง
การเก็บรักษาโดยการลดความดัน การบรรจุหีบหอและการขนสงผลไม
3513-2605

การบรรจุหีบหอและขนสงผลไม
(Packaging and fruit Product Transportation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุหีบหอและขนสงผลิตผลผลไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือก และใชวิธีการบรรจุหีบหอและขนสงผลไมแตละชนิด
ตาม หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการบรรจุภัณฑและการขนสงผลไม ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบรรจุหีบหอและขนสงผลไม
2. เตรียมผลไมกอ นการบรรจุและการขนสงตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบบรรจุภัณฑตามหลักการ
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชบรรจุภัณฑและการขนสงผลไมตามหลักการ
5. บรรจุและขนสงผลไมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการบรรจุหีบหอและการขนสงผลไม การ
เตรียมผลไมกอ นการบรรจุและการขนสง ประเภทของบรรจุภัณฑ การออกแบบและการเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ
เทคนิคการบรรจุ การจัดระวางบนพาหนะขนสง วิธีและการเลือกใชวิธกี ารขนสงผลไม
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3513-2606

ผลิตภัณฑผลไม
(Fruits Products)

3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาผลไมกอนการแปรรูป การ
ผลิตผลิตภัณฑผลไม และการควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาผลิตภัณฑหลังการแปรรูป
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการแปรรูปผลไมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคํานึงถึงการอนุรักษภมู ิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตผลิตภัณฑเกษตรอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผลไม
2. วางแผนจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑผลไมในเชิงธุรกิจ
3. ผลิตผลิตภัณฑผลไมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดบิ เครื่องมือและอุปกรณ และการผลิต
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
สุขาภิบาลและจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท ชนิดของผลไมเพื่อการแปรรูป สรรีวิทยา องคประกอบทาง
เคมี คุณภาพและการเสื่อมคุณภาพของผลไม การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาผลไมเพื่อรอการแปรรูป
เครื่องมือและอุปกรณ การทําผลิตภัณฑผลไมชนิดตาง ๆ (ผลไมแหง เชื่อม แชอิ่ม กวน แยม ไวน น้ําสมสายชู
ฯลฯ) การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การจัดจําหนาย การใชประโยชนของเหลือและ
การจัดการของเสียจากการแปรรูปผลไม
3513-2607

ธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑ
3 (4)
(Fruit and Fruit Product Business)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการธุรกิจการผลิตและแปรรูปผลไม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาในงานธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑ
2. วางแผนดําเนินธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑตามหลักการ
3. จัดทําบัญชีธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
4. โฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ธุรกิจการปลูก การขยายพันธุ การดูแล การเก็บเกี่ยวผลไม
การผลิตผลิตภัณฑผลไม ธุรกิจสงออก การบัญชี การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ การนําเขาและ
สงออกไมผลและผลิตภัณฑ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมผลและผลิตภัณฑ
3513-40…

ปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม …
* (*)
(Agricultural Industry Practice…)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเกษตรอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการ และแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเกษตร
อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเกษตร
อุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเกษตรอุตสาหกรรม
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานทางดานเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานเกษตรอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเกษตรอุตสาหกรรมตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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3513-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรมอยางเปน
ระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน
ดําเนินงาน
และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู
ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเกษตร
อุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม และมีกิจ
นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเกษตรอุตสาหกรรม
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ
การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กาํ หนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3502-2001
3502-2002
3502-2003
3502-2207
3502-2215
3505-2112
3505-2113
3506-2001
3507-2003
3507-2006
3508-2005
3510-2101
3510-2104
3512-2110
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
สรีรวิทยาของพืช
การปรับปรุงพันธุพืช
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
สารชีวภาพในงานผลิตพืช
เกษตรชลประทาน
ระบบการใหน้ําแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
หองเย็นและการจัดการหองเย็น
ฮอรโมนและเคมีภัณฑเกษตร
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมเกษตร
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(4)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(4)
(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
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและจุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิค
การสงเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบ
ตาง ๆ สื่อโสตทัศนเพื่องานสงเสริมการเกษตร การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร ปญหาและแนวทาง
แกไขในงานสงเสริมการเกษตร
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)
3502-2001

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

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการเหลานั้น
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อการเพิม่ และปรับปรุง
ผลผลิตพืช
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาและนําความรูทางสรีรวิทยาไปประยุกตใชใน
การผลิตพืช
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการและปจจัยตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืช
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการทางสรีรวิทยากับการเจริญเติบโต และการใหผลผลิต
ของพืชตามหลักการ
3. ประยุกตใชความรูทางสรีรวิทยาในการเพิ่มและปรับปรุงผลผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของกระบวนการทางสรีรวิทยาตอการผลิตพืช การเจริญเติบโต
และปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะหแสง การหายใจ การคายน้ํา การ
ลําเลียง การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผลและการสุกแกของพืช การใชความรูทางสรีรวิทยาในการผลิต
และปรับปรุงผลผลิตพืช
3502-2002

การปรับปรุงพันธุพืช
(Plant Breeding)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0102 หลักพันธุศาสตร กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุพืชและคัดเลือกพันธุพืชวิธีตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถคัดเลือกพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช และใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุพืช
แบบตาง ๆ ในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาและนําความรูไปประยุกตใชในการผลิตพืช
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุพืช
2. คัดเลือกพืชตามลักษณะของพืชมีดอก พืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม
3. คัดเลือกพืชเพื่อปรับปรุงพันธุตามวัตถุประสงค
4. เลือกวิธีการปรับปรุงพันธุพืชที่เหมาะสมกับธรรมชาติของพืชและจุดประสงคของการปรับปรุง
พันธุ
5. ปรับปรุงพันธุพืชเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุพืช คําศัพทที่ใชในทางปรับปรุงพันธุพืช
หลักการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน ลักษณะของพืชมีดอก พืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม การถายทอดลักษณะ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอการแสดงออกของพืช การคัดเลือกพืช การปรับปรุงพันธุพืชแบบตางๆ การ
ปรับปรุงพืชที่ผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม การปรับปรุงพันธุพืชเพื่อสรางพันธุลูกผสม การ
ปรับปรุงพันธุพืชเพื่อใหมีความตานทานตอโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุพืชตางสายพันธุ การปรับปรุง
พันธุพืชโดยวิธพี ันธุ-วิศวกรรม การใชไซโตยีเนติก (Cytogenetic) เบื้องตน และอื่น ๆ
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3502-2003

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
(Soil and Soil Fertility)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และหลักในการปรับปรุงดิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชที่ดินเพื่อการเกษตรดวยความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
2. ประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน
3. ใช/ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
4. วิเคราะห วางแผนและจัดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ สถานการณความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบัน
การกําเนิดดิน ปจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินที่มีผล
ตอความอุดมสมบูรณของดิน สมบัติและการจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
หลักการจัดการดิน การปรับปรุงแกไขดินที่มีปญหาความอุดมสมบูรณของดิน การประยุกตใชเทคโนโลยีและ
ขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3502-2207

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืช
3 (4)
(Plant Tissue Culture)
(วิชาที่ตองเรียนกอน 3000-1401 วิทยาศาสตร 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการ เทคนิคและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
2. เพื่อใหสามารถวางแผน เตรียมการ และจัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 56 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพาะเลี้ยงตามหลักการ
และกระบวนการ
3. วิเคราะหและเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักการและกระบวนการ
4. เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติดูแลรักษาเนื้อเยื่อพืชใหปลอดเชื้อ
6. ประยุกตใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในทางการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญและชนิดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช การเจริญของ
ชิ้นสวนพืชที่นํามาเพาะเลี้ยง การใชและการดูแลรักษาอุปกรณในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช อาหาร
และการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช การเลือก การเตรียมและการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนพืช การชัก
นํา การเกิดแคลลัส การยายเลี้ยงแคลลัส การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณู การเกิดออรแกโนเจเนซีส และเอมบริโอเจเนซีส
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปฏิบัติดูแลรักษา ประโยชนและการ
ประยุกตใชทางการเกษตร
3502-2215

สารชีวภาพในงานผลิตพืช
3 (4)
(Biotics for Plant Production)
(วิชาที่ตองเรียนกอน 3000-1401 วิทยาศาสตร 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ชนิดและประเภท กลไกการทํางาน หลักการและกระบวนการในการ
ผลิตสารชีวภาพในงานผลิตพืช
2.
เพื่อใหสามารถจัดเตรียมและใชสารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงประโยชน และผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และประสบการณในการผลิตสารชีวภาพ
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการใชและพัฒนาสารชีวภาพในงานผลิตพืช และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสารชีวภาพ
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณในการผลิตสารชีวภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตสารชีวภาพเพื่อการผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการผลผลิตสารชีวภาพเพื่อนําไปใชประโยชนและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของจุลินทรีย
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการทํางาน ปจจัย
ที่มีผลตอการออกฤทธิ์ การเตรียมและการใชสารชีวภาพ ขอควรพิจารณาในการใชสารชีวภาพในงานผลิตพืช
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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการชลประทาน
วัฏจักรของน้ํา
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช แหลงน้ําชลประทาน การใหน้ําทางผิวดิน การใหน้ําทางใตผิวดิน การให
น้ําแบบฝนเทียม การใหน้ําแบบหยด การกําหนดขนาดคลองสงน้ํา ทอสงน้ําและอาคารวัดน้ํา การระบายน้ํา
การเก็บสถิติน้ําฝน การหาเปอรเซ็นตความชื้นในดิน การทดลองการแพรกระจายของน้ําในดิน การหาอัตรา
การไหลซึมของน้ําในดิน การหาอัตราความตองการน้ําของพืช การทดลองการอุมน้ําของดิน การใชอุปกรณ
วัดน้ํา การเลือกและออกแบบวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม
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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
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
2. ออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ
3. คํานวณราคาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการ
4. ติดตั้งระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน
5. ใชระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามหลักการและกระบวนการ
6. บํารุงรักษาระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ โครงสรางและหลักการของระบบชลประทานแบบฉีดฝอย
และน้ําหยด การเลือกใชเครื่องสูบน้ํา ทอน้ํา กรองน้ํา หัวฉีดน้ํา หัวน้ําหยด ชุดใหปุย ความตองการน้าํ ของ
พืช การวางแผนการใหน้ํา การออกแบบ การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา และการคํานวณราคาของระบบ
ชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ําหยด
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
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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
3507-2003

มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
(Standard of Food and Product Quality Control)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ระเบียบ กฎ ขอบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศและระหวางประเทศ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารและการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑเพื่อนําไปใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระเบียบ กฎ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอาหารและการผลิต
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศและระหวางประเทศ
2. จัดระดับชั้นและมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑตามหลักการ
3. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และหรือผลิตภัณฑ ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดระดับชั้นมาตรฐานวัตถุดิบ มาตรฐานและระดับชั้นของผลิตภัณฑ ระเบียบกฎขอบังคับและกฎหมาย
สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและระหวางประเทศ หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
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3507-2006

กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
(Food and Agro-industry Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและนํากฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรไปใชในงานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตาม
หลักกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. ควบคุมคุณภาพอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร
3. จําแนกประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการ
4. วิเคราะหกรณีศึกษาในการขอจัดตั้งโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายอาหารสากล กฎหมายอาหารของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติอาหาร
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารใหถูกตองตามกฎหมาย
ประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ขั้นตอนทางกฎหมายในการจัดตั้งโรงงาน บทลงโทษ
คาธรรมเนียม กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมายและพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3508-2005

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (4)
(Post- harvest Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
พืช
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชเบื้องตน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. จัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชดวยวิธีการตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผล
ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การลดอุณหภูมิ การทําความสะอาด การตัด
แตง การบม การทํา Pulsing การ Curing การนวด การกะเทาะ การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุหีบ
หอ การขนสง การเก็บรักษา การตลาด และการจําหนาย
3510-2101

หองเย็นและการจัดการหองเย็น
(Cold Storage and Its Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหองเย็นเพือ่ คุณภาพผลิตผลพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและดูแลรักษาเครื่องทําความเย็นและหองเย็นตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการหองเย็นเพือ่ คุณภาพผลิตผลพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหองเย็นเพื่อคุณภาพผลิตผลพืช
2. เลือก/ใชหองเย็นตามหลักการ
3. จัดวางผลิตผลพืชในหองเย็นตามหลักการ
4. นําผลิตผลพืชออกจากหองเย็นตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาเครื่องเย็นและหองเย็นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของหองเย็นตอผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว ระบบการทํางาน
ของเครื่องทําความเย็นและหองเย็น วิธีการใชหองเย็น ผลของอุณหภูมติ ่ําตอคุณภาพของผลิตผลพืช การ
ปฏิบัติตอผลิตผลพืชในหองเย็น การบํารุงรักษาเครื่องเย็นและหองเย็น การทดสอบการกระจายของอุณหภูมิ
ในหองเย็น ความชื้นในหองเย็น การจัดวางผลิตผลในหองเย็น วิธีการนําผลิตผลพืชออกจากหองเย็น และ
ความเสียหายของผลิตผลจากอุณหภูมิต่ํา
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3510-2104

ฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร
(Plant Hormones and Agricultural Chemicals)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑกับผลิตผลพืช
หลังการเก็บเกีย่ ว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก และใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผลิตผลพืชและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว
2. วางแผนการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใชฮอรโมนพืชกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเคมีภัณฑกับผลิตผลพืชหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร ชนิดและ
ประเภทของฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตร วิธีการใชฮอรโมนพืชและเคมีภัณฑเกษตรในการควบคุม
คุณภาพของผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว
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