หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม
การบริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดาน
เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมตามหลักการและกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานผลิต
และบริการทางดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรมทางดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม
7. วางแผน/เตรียมการจัดการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและแปรรูปเชิงธุรกิจ ตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานผลิตและบริการทางดานเทคโนโลยี
การปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ และการตลาดในงานปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 85 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
( 24
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15
2.4 โครงการ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

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

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

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

ชื่อวิชา
หลักพืชกรรม
ชางเกษตรเบื้องตน
การจัดการธุรกิจเบื้องตน

1. หมวดวิชาสามัญ

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

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)

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

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)

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

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

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
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2. หมวดวิชาชีพ

ไมนอยกวา 58 หนวยกิต

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0101
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 (3)
3000-0102
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
3 (3)
2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0201
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 (4)
3000-0202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (4)
3000-0203
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3 (4)
3000-0204
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3 (4)
3000-0205
คอมพิวเตอรกราฟกส
3 (4)
3000-0206
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
3 (4)
2.1.3 กลุมพื้นฐานงานอาชีพ (9 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3502-2003
ดินและความอุดมสมบูรณของดิน
3509-1001
กีฏวิทยาเบื้องตน

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (24 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3509-2001
การปลูกหมอนและการจัดการสวนหมอน
3509-2002
การปลูกหมอนและการเลีย้ งไหมเบื้องตน
3509-2003
เทคนิคการเลี้ยงไหม
3509-2004
การปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม
3509-2005
การผลิตและการจัดการไขไหม
3509-2006
การสาวไหม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (5)
3 (5)
4 (6)
3 (4)
3 (5)
4 (6)
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รหัสวิชา
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
หนวยกิต

รวมไมนอยกวา

15

สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3509-2101
การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม
3 (4)
3509-2102
มาตรฐานรังไหมและเสนไหม
3 (4)
3509-2103
เทคโนโลยีเสนใย
3 (5)
3509-2104
เทคโนโลยีสิ่งทอ
3 (4)
3509-2105
ระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม
3 (4)
3509-2106
เครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
3 (4)
3509-2107 ถึง 3509-2199 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหมอนไหมรายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3 (4)
3506-2007
การตลาดเกษตร
3 (4)
3506-2108
บัญชีฟารม
3 (4)
3509-4001
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม 1
* (*)
3509-4002
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม 2
* (*)
3509-4003
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม 3
* (*)
3509-4004
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม 4
* (*)
3509-40…
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม …
* (*)
สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3509-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-2001
กิจกรรม …
- (2)
3000-2002
กิจกรรม …
- (2)
3000-2003
กิจกรรม …
- (2)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3500-0001

หลักพืชกรรม
(Principles of Plant Science)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหเจตคติที่ดีตองานพืชกรรม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. ปฏิบัติงานปลูกพืชขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. เลือก/ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานดวยความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจสภาวะตลาดของพืชผลในทองถิ่นความสําคัญของพืชในดาน
ตางๆ การจําแนกพืช การเปรียบเทียบความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณและเครื่องมือทางพืชกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติ
ดูแลรักษา
3500-0003

ชางเกษตรเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)

2 (4)

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

การจัดการธุรกิจเบื้องตน
(Basic Business Management)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสาร
ธุรกิจ การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม
2. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีเบื้องตน วางแผนการตลาด
การขาย และการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการธุรกิจในงานอาชีพของตน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ
2. บันทึกบัญชีเบื้องตน
3. วางแผนการตลาดและแผนการขาย
4. วางแผนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการ
จัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
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3500-0101

วิทยาศาสตรเกษตร
(Basic Science for Agriculture)

3 (4)

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

หลักพันธุศาสตร
(Principles of Genetics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานความสามารถในการดํารงพันธุของสิ่งที่มีชีวิต การเกิดและการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักพันธุศาสตร และมีกิจนิสัยใฝรู มีความคิดสรางสรรค รอบคอบและ
ขยัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ
2. ทํานายลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เซลและการแบงเซล การสรางเซลสืบพันธุ คําศัพทที่ใชทาง พันธุศาสตร
กฎของเมนเดล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตางๆ ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ทฤษฎี
โครโมโซม ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน การกลายพันธุ และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกตเบื้องตน
3500-0105

พฤกษศาสตร
(Botany)

3 (4)

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

สถิติและการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Designs)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย
สรุปและเขียนรายงานการทดลอง
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการคนควาทดลองเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานทางสถิติและการวางแผนการทดลอง
2. วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ
3. ดําเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและพื้นฐานทางสถิติ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ หลักในการ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร แผนการทดลองแบบสุมตลอด แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ
แผนการทดลองแบบลาตินสแควร การดําเนินการทดลอง การเก็บและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย การสรุปผลการทดลอง และการเขียนรายงานผลการทดลอง
3509-1001

กีฏวิทยาเบื้องตน
3 (4)
(Introduction to Entomology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการจําแนกหมวดหมูแมลง และชีพจักรของแมลงที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกหมวดหมูแมลงและศึกษาชีพจักรแมลงเศรษฐกิจตามหลักวิชาการ เพื่อนําไป
ประยุกตใชประโยชนในงานอาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาและอนุรักษแมลงที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจ แมลงที่
เปนสัตวปาสงวน และสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจําแนกหมวดหมูแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
2. เตรียมอุปกรณการเก็บรักษาตัวอยางแมลงตามหลักการและกระบวนการ
3. เก็บรักษาตัวอยางแมลงตามหมวดหมูของแมลง ประโยชน และโทษ
4. สํารวจชีพจักร ชนิดและปริมาณของแมลงเศรษฐกิจในทองถิ่นตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของแมลง รูปรางลักษณะของแมลง การจําแนกหมวดหมู
แมลง การเก็บรักษาตัวอยางแมลง การเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง ชีพจักรของแมลง ประโยชนและโทษ
ของแมลง และวิธีการสํารวจแมลง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
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3509-2001

การปลูกหมอนและการจัดสวนหมอน
3 (5)
(Mulberry Field and Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปลูกหมอนและการจัดการสวนหมอน
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ปลูก และจัดการสวนหมอนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพปลูกหมอนและจัดการสวนหมอน และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกหมอนและการจัดการสวนหมอน
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณและพันธุหมอนตามหลักการและกระบวนการ
3. ปลูกหมอนตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติดูแลรักษาหมอนตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตใบหมอนตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติการปลูกหมอน ปจจัยและสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม การเลือกพื้นที่
ในการปลูกหมอน การเตรียมแปลงปลูกหมอน การคัดเลือกพันธุหมอน การขยายพันธุหมอน การปลูก
หมอน การปฏิบัติดูแลรักษาหมอน (การตัดแตง การใสปุย การจัดการระบบน้ําในสวนหมอน การกําจัด
ศัตรูหมอน การคลุมดิน) การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบหมอนหลังการเก็บเกี่ยว
3509-2002

การปลูกหมอนและการเลี้ยงไหมเบื้องตน
3 (5)
(Principles of Mulberry Cultivation and Sericulture)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและขั้นตอนกระบวนการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปลูกหมอนและเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม
2. ทําแผนปฏิบัติงานการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ คํานึงถึง
ความตองการของตลาดและสภาพแวดลอม
3. เตรียมการกอนการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการหลังการปลูกหมอนและเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ การวิเคราะหความตองการของตลาดและสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม การวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติงานการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม
การเตรียมการกอนการปลูกหมอนและเลี้ยงไหม การปลูกหมอนและเลี้ยงไหม การปฏิบัติหลังการปลูก
หมอนและเลี้ยงไหม การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการปลูกและเลี้ยงไหมเชิงธุรกิจ
3509-2003

เทคนิคการเลี้ยงไหม
4 (6)
(Sericulture Techniques)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ เทคนิคและวิธีการจัดการเลี้ยงไหมเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
2. เพื่อใหสามารถเลี้ยงไหมเพือ่ จําหนาย เชิงธุรกิจ โดยใชเทคนิควิธกี ารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคและวิธีการจัดการเลี้ยงไหมเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. เลี้ยงดูไหมวัยตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการรังไหมตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลี้ยงไหม เทคนิคการเลี้ยงไหมวัย
ออน และวัยแก การเก็บไหมสุก การดูแลการทํารังของไหมสุก การเก็บรังไหม การคัดเลือกรังไหม การ
บรรจุหีบหอรังไหม และการขนสงรังไหมเพื่อการจําหนาย
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3509-2004

การปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม
3 (4)
(Mulberry and Silkworm Pest Control)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ - ผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหม
2. วางแผนการปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหมตามลักษณะความเสียหายที่เกิดจากศัตรู
3. วินิจฉัยชนิดและการทําลายของศัตรูหมอนและไหมตามหลักการ
4. เก็บตัวอยางศัตรูหมอนและไหมตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูหมอนและไหมตามหลักการและกระบวนการ ดวยความปลอดภัยตอ
ตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ชนิดและประเภทของศัตรูหมอน-ไหม โรคของหมอน-ไหม
และลักษณะการทําลายของโรค แมลงศัตรูหมอนและไหม วัชพืชในแปลงหมอน ผลกระทบของศัตรูหมอน
และไหมตอการปลูกหมอน-เลี้ยงไหม การวิเคราะหโรค การสํารวจการทําลายของศัตรูหมอนและไหม การ
เก็บตัวอยางการทําลายของศัตรูหมอนไหม การปองกันและกําจัดศัตรูหมอนและไหม
3509-2005

การผลิตและการจัดการไขไหม
3 (5)
(Silkworm Egg Production and Management)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไขไหมและจัดการไขไหม
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ผลิต และจัดการไขไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพผลิตและจัดการไขไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตไขไหมและจัดการไขไหม
2. วางแผน เตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพอ-แมพันธุไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. ผลิตไขไหมตามหลักการและกระบวนการ
4. ฟกไขไหมตามหลักการและกระบวนการ
5. กกไขไหมตามหลักการและกระบวนการและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะพันธุไหม การคัดเลือกพันธุไหม การเตรียมพอพันธุ- แมพันธุ
ไหม การผลิตไขไหมลูกผสมพันธุไทยและลูกผสมพันธุตางประเทศ การตรวจโรคไขไหม การฟกเทียมไข
ไหม การกกไขไหม และการขนสงไขไหม
3509-2006

การสาวไหม
4 (6)
(Silk Reeling)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการสาวไหม
2. เพื่อใหสามารถสาวไหม จัดการเสนไหมและรังไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพการสาวไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสาวไหม
2. เตรียมโรงเรือน เครื่องมืออุปกรณและรังไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. สาวไหมแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการเสนไหมตามหลักการและกระบวนการเก็บรักษา แยกเกรด ควบ ตีเกลียว และบรรจุหีบหอ
5. จัดการรังไหมตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและเก็บรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและความจําเปนในการสาวไหม โรงเรือน เครื่องมือและ
อุปกรณในการสาวไหม การเตรียมรังไหมเพือ่ สาวไหม การตมรังไหม การสาวไหม วิธีการสาวไหมแบบ
ตาง ๆ การเก็บรักษาเสนไหม การแยกเกรดไหม การควบและการตีเกลียวไหม การคัดเลือกรังไหม การเก็บ
รักษารังไหม การบรรจุหีบหอเสนไหม
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สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
3509-2101

การแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม
(Mulberry and Silk By-Products)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม
2. เพื่อใหสามารถวางแผน แปรรูปผลิตภัณฑหมอน-ไหมชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม คํานึงถึงการอนุรักษภูมปิ ญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง-แวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานแปรรูปผลิตภัณฑหมอน-ไหมอยางเปนระบบ มีความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑหมอนและไหม
2. วางแผนการแปรรูปและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหมอนและไหมในเชิงธุรกิจ
3. แปรรูปผลิตภัณฑหมอน-ไหมตามหลักและกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ และ
การผลิต ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา บรรจุภัณฑ
และจัดจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑจากหมอนและไหม การแปร
รูปผลิตภัณฑหมอนและไหม การตลาดผลิตภัณฑหมอนและไหม การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑหมอนและไหม การควบคุมคุณภาพ การเพิ่มมูลคาและจัดจําหนายในเชิงธุรกิจ
3509-2102

มาตรฐานรังไหมและเสนไหม
(Standard of Cocoon and Silk Yarn)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการมาตรฐานของรังไหมและเสนไหม
2. เพื่อใหสามารถคัดเลือก ควบคุม และจัดการรังไหมและเสนไหมตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดการมาตรฐานของรังไหมและเสนไหม และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการมาตรฐานของรังไหมและเสนไหม
2. การทดสอบคุณภาพของรังไหมและเสนไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. คัดเลือกรังไหมและเสนไหมตามมาตรฐานระดับตาง ๆ
4. ประยุกตใชรังไหมและเสนไหมตามคุณภาพระดับตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของมาตรฐานรังไหมและเสนไหม การทดสอบคุณภาพของรัง
ไหมและเสนไหม ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของรังไหมและเสนไหม ลักษณะของรังไหมตามมาตรฐานระดับ
ตาง ๆ โครงสรางของรังไหมและเสนไหม การคัดเลือกรังไหมและเสนไหม การประยุกตใชรังไหมและเสน
ไหมตามคุณภาพระดับตาง ๆ
3509-2103

เทคโนโลยีเสนใย
3 (5)
(Fabrics Technology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภท โครงสราง สวนประกอบ คุณสมบัติ หลักและวิธีการทดสอบเสนใย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ทดสอบเสนใยตามหลักการและกระบวนการ นําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีเสนใย ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเสนใย
2. วิเคราะหโครงสราง สวนประกอบ และคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเสนใยตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ทดสอบปฏิกิริยาเคมีของเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุลของเสนใยชนิดตาง ๆ ซึ่งมีผลตอสมบัติเฉพาะ
ของเสนดายและผาในการประยุกตใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกประเภทของเสนใย โครงสรางและรูปลักษณะของเสนใย
คุณสมบัติของเสนใยทางกายภาพและทางเคมี โครงสรางโมเลกุลและสวนประกอบของสารโพลีเมอรทใี่ ช
ผลิตเสนใย ปฏิกิริยาเคมีของเสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐ ความสัมพันธระหวางโครงสรางโมเลกุล
ของเสนใยชนิดตาง ๆ ซึ่งมีผลตอสมบัติเฉพาะของเสนดายและผาในการประยุกตใช
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3509-2104

เทคโนโลยีสิ่งทอ
(Textile Technology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผา ทดสอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
2. เพื่อใหสามารถทดสอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผาและสิ่งทอตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยีสิ่งทอ ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผา ทดสอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งทอ
2. วิเคราะหชนิดและสมบัติของผาตามหลักการและกระบวนการ
3. ทดสอบสมบัติและลักษณะของสิ่งทอตามหลักการและกระบวนการ
4. คํานวณหาปริมาณการใชเสนดายยืนและดายพุงตามหลักการ
5. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งทอตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กรรมวิธีการเตรียมการผลิตผา ชนิดผา สมบัติของผาชนิดตางๆ เพื่อ
การนําไปใช หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติและลักษณะของสิ่งทอ การคํานวณหาปริมาณการใช
เสนดายยืนและดายพุง วิธีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งทอเพื่อใหมคี วามเชื่อถือไดของผลิตภัณฑ
3509-2105

ระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม
3 (4)
(Farm Irrigation and Drainage System)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการใหน้ําและระบายน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใหน้ําและระบายน้ําในฟารม
2. วางแผนจัดระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารมตามหลักการ
3. ประเมินระบบการใหน้ําและระบายน้ําในฟารมตามหลักการและกระบวนการ
4. ทดลองหาคาความนําชลศาสตรของดินตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการใหน้ําและระบายน้ํา แหลงน้าํ ชลประทาน อาคารวัดน้ํา
ชนิดของการระบายน้ํา คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวของกับการระบายน้ํา สัมประสิทธิ์ของการระบายน้ํา การ
ทดลองตาง ๆ เกี่ยวกับการใหน้ําและระบายน้ํา การประเมินการใหน้ําแบบตาง ๆ และการทดลองหาคาความ
นําชลศาสตรของดิน
3509-2106

เครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
3 (4)
(Sericulture Machines)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางาน และการใชงานเครื่องจักรกลในการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ปรับติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงลักษณะงาน ความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชงานเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากร- ธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางาน และการใชงานเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลีย้ งไหม
2. วางแผนการใชงานเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก/ใชเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในการปลูกหมอนเลีย้ งไหมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของเครื่องจักรกลทางการปลูกพืช เครื่องจักรกลประเภทตาง ๆ
ในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม หลักการทํางานและระบบตาง ๆ ของเครื่องจักรกลการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
การใช การปรับติดตั้ง และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใชในการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
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3509-40…

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม …
* (*)
(Mulberry Cultivation and Sericulture Technology Practice …)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดาน
เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยี
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/
แหลงวิชาการ การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 23 ~
3509-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการ
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอน
เลี้ยงไหม และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิด
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลีย้ งไหม
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ
การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงาน การนําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 24 ~

จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3506-2001
3506-2007
3506-2108
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การตลาดเกษตร
บัญชีฟารม
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
3

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

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมินผลการสงเสริมการเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตยรอบคอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการสงเสริมการเกษตร
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในทองถิ่นตามหลักการ
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตสื่อโสตทัศนในงานสงเสริมการเกษตร
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมการเกษตรในสถานการณตาง ๆ
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและจุดมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิค
การสงเสริมการเกษตร การวางโครงการ การดําเนินงานและการประสานงาน วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบ
ตาง ๆ สื่อโสตทัศนเพื่องานสงเสริมการเกษตร การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร ปญหาและแนวทาง
แกไขในงานสงเสริมการเกษตร
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ปวส. 2546

~ 25 ~
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)
3506-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
(Computer Application for Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ ดวยความ
รับ- ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรือ
อื่นๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 26 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการ
ทํางานโดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตาง ๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ
งานคํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
3506-2007

การตลาดเกษตร
(Agricultural Marketing)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานธุรกิจและแกไขปญหาตามหลักการและกระบวนการ
ตลาดเกษตร
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดเกษตรในงาน
อาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
2. จัดทําแผนดําเนินงานดานการตลาดโดยประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดเกษตร
3. ประยุกตใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินงานดานการตลาด
4. วิเคราะห วิจัยตลาดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการตลาดเกษตร อุปสงคและอุปทานสินคา
เกษตร หนาที่และระบบการตลาดเกษตร ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด โครงสรางการดําเนินงานและวิถี
การตลาดเกษตร คนกลาง สถาบันและองคการทางการตลาดเกษตร แนวคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาด
การวิเคราะหตลาด การวิจยั ตลาด กระบวนการการตลาด กลยุทธการตลาด แผนการตลาด การควบคุม
ทางการตลาด การประเมินผลและการจัดทํารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการตลาดระหวาง
ประเทศ ปญหาการตลาดเกษตรและแนวทางการแกไข
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ปวส. 2546

~ 27 ~
3506-2108

บัญชีฟารม
(Farm Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารม การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารมและงบการเงิน
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ
4. จัดทํางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม การจําแนก
สินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี งบทดลอง การ
ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดทํางบการเงิน การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

