หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร มนุษยศาสตร
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว การบริหารจัดการ และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการ
เก็บเกีย่ ว ใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว ตาม
หลักการและกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไขปญหา
แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม และการอยูร วมกับผูอื่น
เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานบริการ
ทางดานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรมทางดานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตพืช
วางแผน/เตรียมการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตพืชเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานจัดการผลผลิตพืชหลังการเก็บ
เกี่ยวเพื่อจําหนายและ/หรือแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
โดยตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 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
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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 …
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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
3500-0101
วิทยาศาสตรเกษตร
3500-0106
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3502-2001
สรีรวิทยาของพืช

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (24 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3510-2001
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลพืช
3510-2002
คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช
3510-2003
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน
3510-2004
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร
3510-2005
ศัตรูหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลพืช
3505-2006
เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ ว

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
2 (3)
3 (5)
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รหัสวิชา
3506-2007
3501-2001
3506-2001

ชื่อวิชา
การตลาดเกษตร
สัมมนา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3510-2101
หองเย็นและการจัดการหองเย็น
3 (4)
3510-2102
การบรรจุหีบหอและการขนสงผลิตผลพืช
3 (4)
3510-2103
การจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืช
3 (4)
3510-2104
ฮอรโมนพืชและเคมีภณ
ั ฑเกษตร
3 (4)
3510-2105
การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
3 (4)
3510-2106 ถึง 3510-2199 รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วรายวิชาอื่น ๆ * (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร
3 (4)
3 (5)
3505-2105
การผลิตอุปกรณการเกษตร
3505-2107
ไฟฟาในฟารม
3 (4)
3506-2110
กฎหมายเกษตร
3 (3)
3512-2002
มลพิษสิ่งแวดลอม
3 (3)
3510-4001
ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว 1
* (*)
3510-4002
ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว 2
* (*)
3510-4003
ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว 3
* (*)
3510-4004
ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว 4
* (*)
3510-40…
ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว …
* (*)
สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3510-6001

ชื่อวิชา
โครงการ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต (ชั่วโมง)
4 (*)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

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

ใช

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
3510-2001

สรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลพืช
(Physiology of Plant Product-Post-Harvest)
(ตองเรียนรายวิชา 3502-2001 สรีรวิทยาของพืช กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับสรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ ว
ผลิตผลพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาดานสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชเพื่อ
นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
2. วางแผนจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลพืชตามหลักสรีรวิทยา
3. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
4. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวน
5. ลดอุณหภูมิผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยกอน
การเก็บเกี่ยวที่มีผลตอการเปลีย่ นแปลงหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกีย่ วและการควบคุม
ดัชนีการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยว อุณหภูมิและการลดอุณหภูมิ
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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
3510-2003

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน
(Horticultural Post- harvest Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธกี ารและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวนแตละชนิด
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
2. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. เตรียมผลิตผลพืชสวนเพื่อสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บรักษาผลิตผลพืชสวนในสภาพและวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลเพื่อสงตลาด
(โรงเรือน การเคลื่อนยายผลิตผลจากแปลง การตัดแตง การ curing การเคลือบผิว การคัดคุณภาพ การ
คัดขนาด การบมสุก การบมผิว การ pulsing การลดอุณหภูมิ การควบคุมโรคและแมลง การฉายรังสี)
ระบบอัตโนมัติในโรงคัดบรรจุ การเก็บรักษา (อุณหภูมิ ความชื้น การถายเทอากาศ สภาพของผลิตผล ความ
สะอาด) การเก็บรักษาในหองเย็น การเก็บรักษาในสภาพการควบคุมบรรยากาศ การเก็บรักษาในสภาพของ
บรรยากาศที่ถูกดัดแปลง การเก็บรักษาโดยการลดความดัน การบรรจุหีบหอและการขนสง
3510-2004

การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร
(Field Crop Post-harvest Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกใชวิธกี ารและจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชไรแตละชนิดตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร
2. วิเคราะหดัชนีการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. เตรียมผลผลิตพืชไรเพื่อสงตลาดดวยวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บรักษาผลผลิตพืชไรวิธีตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
5. เลือก ตรวจสอบ เก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชไรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลเพื่อสงตลาด (การ
เคลื่อนยายผลิตผลจากแปลง การกระเทาะ การนวด การคัดขนาด การทําความสะอาด การควบคุมความชื้น
การควบคุมโรคและแมลงศัตรู มาตรฐานและการจัดชั้น การบรรจุและการขนสง) การเก็บรักษาผลิตผลพืชไร
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา โรงเก็บรักษาผลิตผลสด เมล็ดและเมล็ดพันธุ การตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ การรับรองเมล็ดพันธุ การเลือกซือ้ เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ กฎหมายรับรองเมล็ดพันธุ
การบรรจุและการขนสงเมล็ดพันธุ
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3510-2005

ศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
(Post-harvest Plant Product Pests)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บ
เกี่ยวผลิตผลพืช
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกันและกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
2. วิเคราะหและวางแผนการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชตามชนิดและลักษณะของ
ศัตรู
3. หาปริมาณความเสียหายของผลิตผลพืชจากศัตรูตามหลักการ
4. ทดสอบปจจัยการแพรกระจายของศัตรูตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ ดวย
ความปลอดภัยตอตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช ชนิดของ
ศัตรูผลิตผลพืชหลังการเก็บเกีย่ ว ปจจัยควบคุมการเจริญและการแพรกระจายของศัตรู การปองกันกําจัดศัตรู
ผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว (การใชความรอนและสารเคมี) การหาปริมาณความเสียหายของผลิตผลพืชจาก
ศัตรูและการทดสอบปจจัยการแพรกระจายของศัตรู

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~

สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
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
3510-2102

การบรรจุหีบหอและการขนสงผลิตผลพืช
(Packaging and Plant Product Transportation)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุหีบหอและขนสงผลิตผลพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือก และใชวิธีการบรรจุหีบหอและขนสงผลิตผลพืชแตละชนิด
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผลและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการบรรจุภัณฑและการขนสงผลิตผลพืช ดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค

สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 18 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบรรจุหีบหอและขนสงผลิตผลพืช
2. เตรียมผลิตผลกอนการบรรจุและการขนสงผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบบรรจุภัณฑตามหลักการ
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชบรรจุภัณฑและการขนสงผลิตผลพืชตามหลักการ
5. บรรจุและขนสงผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการบรรจุหีบหอและการขนสงผลิตผลพืช
การเตรียมผลิตผลกอนการบรรจุและการขนสง ประเภทของบรรจุภัณฑ การออกแบบและการเลือกใชบรรจุ
ภัณฑ เทคนิคการบรรจุ การจัดระวางบนพาหนะขนสง วิธีและการเลือกใชวิธีการขนสงผลิตผลพืช
3510-2103

การจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืช
(Management of Plant Product Retail Shops)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืช
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดตั้ง และดําเนินการรานคาปลีกผลิตผลพืชตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการประกอบอาชีพรานคาปลีกผลิตผลพืช ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืช
2. วางแผนการจัดการรานคาปลีกผลิตผลพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. ควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลคาสินคาตามหลักการและกระบวนการ
4. กําหนดราคาขาย สงเสริมการขาย และจัดแสดงสินคาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะกิจการรานคาปลีกผลิตผลพืช แนวทางการจัดตั้งและการ
บริหารธุรกิจการคาปลีก การเลือกทําเลรานคาปลีก การซื้อสินคา การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มมูลคาสินคา
การสงเสริมการขายและการจัดแสดงสินคา การกําหนดราคา และการบริหารพนักงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~
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
3510-2105

การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
(Management of Agricultural Trash)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการในการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร
4. เพื่อใหมีเจตคติกิจนิสัยที่ดีในการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
2. วางแผนจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชวิธีการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 20 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ชนิดของวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ประโยชนและวิธีการจัดการกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
3510-40…

ปฏิบัติการการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว …
* (*)
(Post Harvest Practice…)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ วในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ ว
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการ
3. ปฏิบัติการทางดานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลง
วิชาการ การวิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน
การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
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ปวส. 2546

~ 21 ~
3510-6001

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

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอยาง
เปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพทางดานการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ ว
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค
และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การ
นําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3501-1001
3501-2001
3502-2001
3505-2006
3505-2105
3505-2107
3506-2001
3506-2007
3506-2110
3512-2002
3501-1001

หลักการสงเสริมการเกษตร
สัมมนา
สรีรวิทยาของพืช
เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ ว
การผลิตอุปกรณการเกษตร
ไฟฟาในฟารม
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การตลาดเกษตร
กฎหมายเกษตร
มลพิษสิ่งแวดลอม
หลักการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Agricultural Extension)

3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

(4)
(2)
(4)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
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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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
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการและปจจัยตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืช
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการทางสรีรวิทยากับการเจริญเติบโต และการใหผลผลิต
ของพืชตามหลักการ
3. ประยุกตใชความรูทางสรีรวิทยาในการเพิ่มและปรับปรุงผลผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของกระบวนการทางสรีรวิทยาตอการผลิตพืช การเจริญเติบโต
และปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะหแสง การหายใจ การคายน้ํา การ
ลําเลียง การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผลและการสุกแกของพืช การใชความรูทางสรีรวิทยาในการผลิต
และปรับปรุงผลผลิตพืช
3505-2006

เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
3 (5)
(Harvesting and Post harvesting Machinery)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการทํางานและใชงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกีย่ วและ
หลังการเก็บเกีย่ ว
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก ใช ปรับตั้ง บํารุงรักษาและประเมินผลเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บ
เกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ เหมาะสมกับชนิดของพืช กระบวนการผลิตและ
สภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกีย่ วและหลังการเก็บ
เกี่ยวดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน และระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ
เกี่ยว
2. ปรับตั้งเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
3. ใชงานเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ วตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของเครื่องจักรกลเพือ่ การเก็บเกี่ยวและหลังการ
เก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลเพือ่ การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (เครื่องเก็บเกี่ยวธัญพืช เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหาร
สัตว เครื่องเก็บเกี่ยวออย เครื่องเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะอื่นๆ เครื่องนวด เครื่องกะเทาะ เครื่องสี เครื่องคัดแยกขนาด
เครื่องขนยาย และสายพานลําเลียง) การใชงาน การปรับตั้ง การทดสอบ การบํารุงรักษา การซอมแซมแกไข
ขอขัดของของเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
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3505-2105

การผลิตอุปกรณการเกษตร
3 (5)
(Agricultural Equipment Production)
(ตองเรียนรายวิชา 3505-2001 ชางกลโรงงานฟารม กอน)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน นําเสนอโครงการผลิต ออกแบบ ประดิษฐ ทดสอบ และ
จัดทํารายงานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการผลิตอุปกรณการเกษตรดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทน อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอุปกรณการเกษตร
2. วางแผนโครงการผลิตอุปกรณการเกษตรตามหลักการ
3. ออกแบบอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน
4. ประดิษฐอุปกรณการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
5. ทดสอบ แกไขอุปกรณการเกษตรตามมาตรฐาน
6. สรุปประเมินผลงานและคํานวณราคาเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ มาตรฐานของอุปกรณเกษตร การออกแบบเครื่องมือการเกษตร
การเขียนแบบ การคิดราคา การกําหนดวัสดุ การประดิษฐ การทดสอบและแกไข การเสนอโครงการผลิต
การรายงาน สรุปและวิจารณ
3505-2107

ไฟฟาในฟารม
3 (4)
(Farm Electricity)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ โครงสราง หลักการ กระบวนการทํางานและใชงานระบบไฟฟาในฟารม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห เลือก และใชเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา สายไฟฟาและระบบ
ควบคุม เครื่องตรวจสอบและตอวงจร ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสภาพของงาน
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานไฟฟาในฟารมดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยัน ระวังรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานและใชงานระบบไฟฟาในฟารม
2. วางแผน ออกแบบระบบไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน
3. ตอวงจรไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชอุปกรณไฟฟาในฟารมตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในฟารมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ระบบสาย
สงกําลัง การคํานวณ การออกแบบระบบไฟฟาในฟารม การควบคุมวงจร ความปลอดภัย และการใชเครื่องมือ
ตรวจสอบ
การตอวงจรเพื่อควบคุมความปลอดภัย และการใชเครื่องตรวจสอบหาขอขัดของของระบบ
ไฟฟา
3506-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
(Computer Application for Work)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ ดวยความ
รับ- ผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ขยัน มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรือ
อื่นๆ
4. ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ที่นิยมใชในงานอาชีพ ประโยชน หลักการทํางาน
โดยทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูป การประยุกตใชในงานอาชีพตาง ๆ (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งาน
คํานวณ งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออื่น ๆ) การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
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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
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของการตลาดเกษตร
อุปสงคและอุปทานสินคา
เกษตร หนาที่และระบบการตลาดเกษตร ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด โครงสรางการดําเนินงานและวิถี
การตลาดเกษตร คนกลาง สถาบันและองคการทางการตลาดเกษตร แนวคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาด
การวิเคราะหตลาด การวิจยั ตลาด กระบวนการการตลาด กลยุทธการตลาด แผนการตลาด การควบคุม
ทางการตลาด การประเมินผลและการจัดทํารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการตลาดระหวาง
ประเทศ ปญหาการตลาดเกษตรและแนวทางการแกไข
3506-2110

กฎหมายเกษตร
(Agriculture Law)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและวางแผนดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบภายใตกฎหมายและพระ
ราช-บัญญัติที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจขอกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
2. วินิจฉัยกรณีศึกษาดานการเกษตรตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ
3. วางแผนการดําเนินงานธุรกิจเกษตรตามหลักกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

~ 28 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตร
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พระราชบัญญัติกักกันพืช พระราชบัญญัติการควบคุมโยกยายสัตว พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พระราชบัญญัติ
ชลประทาน พระราชบัญญัติการขนสง พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร กฎหมายปาไม กฎหมายที่ดิน
3512-2002

มลพิษสิ่งแวดลอม
(Environmental Pollution)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนปองกันและแกไขปญหาการเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับมลพิษสิ่งแวดลอม และการปองกันแกไข
2. จัดระดับความรุนแรงและอันตรายของมลพิษตามหลักการ
3. วิเคราะหสาเหตุกรณีศึกษาการเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม
4. ประเมินผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและระบบนิเวศ
5. วางแผนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ สถานการณของมลพิษสิ่งแวดลอม ชนิดและแหลงกําเนิด
ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศ นโยบายปองกันแกไข และกฎหมายสิ่งแวดลอม
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