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คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)     พัฒนาข้ึนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุค
โลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับฝมือท่ีมีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ 
บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ีเหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ  
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาส
ของตน  สงเสรมิการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ระหวางสถาบัน 
หนวยงาน และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชาติ ทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)    สําเร็จ
ลงไดดวยความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน  โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ  ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ 
ตลอดจนสละเวลามาชวยงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ  กระทรวงศกึษาธิการจึง
ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
          กรมอาชวีศึกษา 
                  2546 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 

 
 

หลักการ 

 
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมี
ความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติท่ีเหมาะสม สามารถประกอบอาชีพไดตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 

2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพ่ือเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน  ถายโอนผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบ
อาชีพอิสระได 

 

3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศกึษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถ่ิน 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงานอาชพี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน 
สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 

2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดด ีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

 

4. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ท้ังในการทํางาน  การอยูรวมกัน  มีความรับผดิชอบตอ
ครอบครัว  หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ   อุทิศตนเพ่ือสังคม  เขาใจและเห็นคุณคาของศิลป-
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชพีน้ัน ๆ 

 

6. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
ปจจุบัน มีความรักชาต ิ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพ่ือสวนรวม ดํารงรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของ
ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
 
 
1. การเรยีนการสอน 
 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน-
ประกอบการ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 

2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรยีนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามท่ีเห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน    ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ  5  วัน 
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
 

3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต   การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง มีคา 1 
หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน     กําหนด 
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.3 รายวิชาท่ีนําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 
40 ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี  ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   
แบงเปน   3   หมวดวิชา  ฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนในประเภทวิชาน้ัน ๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน    เปนกลุมวิชาชีพท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน 
    งานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน   ท้ังน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบ
เรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. โครงการ 
 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนท่ี 6  ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา   4   หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
 

6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศกึษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ    อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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7. การเขาเรยีน 
 

  พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัยของตนเอง 
และสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม   โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสร ี ตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
  10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 
11.  การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสตูร 
 

  11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา 
สาขาวิชา  สาขางาน  รายวิชา    และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 
  11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพ่ิมเติม    แกไข   เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ  ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545   โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 
ประเภทวิชาประมง 

 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ีวิชา 01 - 99

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12  กลุมวิชาภาษาอ่ืนๆ 
13  กลุมวิชาสังคมศึกษา 
14  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     ลําดับทีว่ิชา 01-19  วิชาสามัญทัว่ไป 
       ลําดับที่วิชา 20-99  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ)

วิชาเรียนรวม (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 00  วิชาเรียนรวม (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 

วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00  กิจกรรมรวมหลกัสูตร 

10  วิชาชีพพ้ืนฐาน (รวมประเภทวิชา) วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา)

สาขาวิชา ………. 
ประเภทวิชาประมง 
   01  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
   02  สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

10  วิชาชีพสาขาวิชา 
2X – 3X  วิชาชีพสาขางาน 
 21  สาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 21  สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 
4X  วิชาในระบบทวิภาคี 
50  โครงการ 

0  วิชาเรียนรวม 4  ประเภทวิชาคหกรรม 
1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  5  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  6  ประเภทวิชาประมง 
3  ประเภทวิชาศิลปกรรม  7  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2 0 0 0 
 สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

2 0 0 1 

2 0 0 2 

2 6 0 0 

2 6 X X 

ประเภทวิชา 

หลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตร 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทวชิาประมง 
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
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หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

จุดประสงค 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอาชีพประมง 
3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานท่ีสัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาและสงเสริมงานอาชีพประมง ใหทัน
ตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจร
เชิงธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

6. เพ่ือใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
7. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช
ความรูและทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาตอระดับสูงข้ึนได 

8. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพประมง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
ประหยัด อดทน มีวินัย สามารถพัฒนาตนเองและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิหนาท่ีพลเมือง 
3. แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสขุลักษณะโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
6. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพประมงและการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  
7. เลือก ใช และบํารุงรักษายานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ และเคร่ืองทุนแรงในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

8. ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

9. วางแผน เตรียมการ เพาะเลี้ยง ปฏิบัติดูแลรักษา และจัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ ใน
ลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ 

10. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
11. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

ประเภทวิชาประมง 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า    จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ    ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  (18  หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา   8  หนวยกิต) 
 

 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  (16  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  19  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  27  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ  (4 หนวยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 

 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง) 
 

            รวมไมนอยกวา  102 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา   26  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา  18  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 (2) 
2000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 2 (2) 

 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  (4  หนวยกิต)          
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  2 2 (2) 

 

  1.1.2  กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)    ใหเรียนรายวิชา   2000-1301  จํานวน 
2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา  2  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 

 

  1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (4  หนวยกิต)       
 

 (1) กลุมวิทยาศาสตร (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 

 

 (2) กลุมคณิตศาสตร (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
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  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมพลศึกษา 1 (2) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมสุขศึกษา 1 (1) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา 2 (3) 

 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 

 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)   
 

   (1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-14__ รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตร 2 (3) 
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  (2) กลุมคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-15__ รายวิชาในกลุมคณิตศาสตร 2 (2) 

 

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  66  หนวยกิต 
 

 2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (16  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2500-1001 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกรในอนาคต 2 (2) 
2600-1001 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
2600-1002 ชางประมงเบ้ืองตน 2 (4) 
2600-1003 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4) 

 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา (19  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2601-1001 การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเบ้ืองตน 3 (4) 
2601-1002 ระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเบ้ืองตน 2 (3) 
2601-1003 ชีววิทยาของปลา 3 (4) 
2601-1004 ปฏิบัติงานประมง 1 2 (4) 
2601-1005 ปฏิบัติงานประมง 2 2 (4) 
2601-1006 ปฏิบัติงานประมง 3 2 (4) 
2501-1002 การขับเคล่ือนยานพาหนะ 3 (4) 
2501-1003 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 2 (3) 
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 2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  27  หนวยกิต) 
 

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาการผลิตในสาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต  แลวเลือก
เรียนรายวิชาโครงการท่ีสอดคลองกับรายวิชาการผลิตท่ีเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต    
 

  � รายวิชาการผลิตทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2501-2501 การเกษตรแบบผสมผสาน 3 (6) 
2601-2101 การเพาะพันธุปลา 3 (6) 
2601-2102 การเล้ียงปลา 3 (6) 
2601-2103 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 3 (6) 
2601-2104 การเพาะพันธุกุง 3 (6) 
2601-2105 การเล้ียงกุง 3 (6) 
2601-2106 การเล้ียงหอย 3 (6) 
2601-2107 การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ 3 (6) 
2601-2108 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 3 (6) 
2601-2109 การขยายพันธุไมนํ้า 3 (6) 
2601-2110 การผลิตอาหารสัตวนํ้า 3 (6) 
2601-2111 ถึง 2601-2149 รายวิชาทางดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 (6) 
 รายวิชาอื่น ๆ ตามความตองการของทองถ่ิน 
 

   � รายวิชาโครงการผลิตทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2601-2150 โครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 1 2 (4) 
2601-2151 โครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 2 2 (4) 
2601-2152 โครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 2 (4) 
2601-2153 ถึง 2601-2199 โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโครงการอื่น ๆ 2 (4) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
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  � รายวิชาท่ีแนะนําเพ่ิมเติมในสาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2601-4101 งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 1 * (*) 
2601-4102 งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 2 * (*) 
2601-4103 งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 * (*) 
2601-4104 งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 4 * (*) 
2601-4105 งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 5 * (*) 
2601-4106 งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 6 * (*) 
2601-41… งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า … * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง 
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4  โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2601-5001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   10  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ    อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน โดยมีเวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - (2) 
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - (2) 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - (2) 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - (2) 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - (2) 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - (2) 
2002-0007 ถึง 2002-0012 กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด  - (2) 
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โครงสรางหลักสูตร 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทวชิาประมง 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 
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หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาแปรรปูสตัวน้ํา 

 
จุดประสงค 

 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับอาชีพประมง 
3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานท่ีสัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาและสงเสริมงานอาชีพประมง ใหทัน
ตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  ในลักษณะครบวงจร
เชิงธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

6. เพ่ือใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า 
7. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการแปรรูปสัตวนํ้าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช
ความรูและทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาตอระดับสูงข้ึนได 

8. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย สามารถพัฒนาตนเองและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิหนาท่ีพลเมือง 
3. แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสขุลักษณะโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการประมงและการแปรรูปสัตวนํ้า 
6. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพประมงและการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  
7. เลือก ใช และบํารุงรักษายานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ  และเคร่ืองทุนแรงในงานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า 
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

8. ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า 

9. วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ  

10. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในงานแปรรูปสัตวนํ้า 
11. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานแปรรูปสัตวนํ้า 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

ประเภทวิชาประมง 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1. หมวดวิชาสามัญ    ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  (18 หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

 2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  (16  หนวยกิต) 
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  16  หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  30  หนวยกิต) 
  2.4 โครงการ  (4 หนวยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 

 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง) 
 

           รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
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1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา   26  หนวยกิต 
 

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา  18  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  1 2 (2) 
2000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 2 (2) 

 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  (4  หนวยกิต)          
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  2 2 (2) 

 

  1.1.2  กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)    ใหเรียนรายวิชา   2000-1301  จํานวน 
2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา  2  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2) 

 

  1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (4  หนวยกิต)       
 

 (1) กลุมวิทยาศาสตร (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 

 

 (2) กลุมคณิตศาสตร (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
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  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมพลศึกษา 1 (2) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมสุขศึกษา 1 (1) 
2000-16__ รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา 2 (3) 

 

 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 

 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)   
 

   (1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-14__ รายวิชาในกลุมวิทยาศาสตร 2 (3) 
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   (2) กลุมคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-15__ รายวิชาในกลุมคณิตศาสตร 2 (2) 

 

2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  66  หนวยกิต 
 

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  (16  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2500-1001 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกรในอนาคต 2 (2) 
2600-1001 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
2600-1002 ชางประมงเบ้ืองตน 2 (4) 
2600-1003 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4) 

 

 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา (16  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2602-1001 โภชนาการอาหาร 2 (2) 
2602-1002 การแปรรูปสัตวนํ้าเบ้ืองตน 3 (6) 
2602-1003 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวนํ้า 1 2 (4) 
2602-1004 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวนํ้า 2 2 (4) 
2501-1002 การขับเคล่ือนยานพาหนะ 3 (5) 
2501-1003 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 2 (3) 
2501-2309 สารเจือปนในอาหาร 2 (3) 

 

 2.3  วิชาชีพสาขาวิชา (ไมนอยกวา  30  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาการผลิตในสาขางานแปรรูปสัตวนํ้า  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต    แลวเลือก
เรียนรายวิชาโครงการท่ีสอดคลองกับรายวิชาการผลิตท่ีเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
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  สาขางานแปรรูปสัตวนํ้า   
 

  ➁ รายวิชาการผลิตทางดานแปรรปูสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2602-2101 การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการทําแหง 3 (6) 
2602-2102 การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดอง 3 (6) 
2602-2103 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 3 (6) 
2602-2104 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 3 (6) 
2602-2105 การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการผลิต 3 (6) 
2602-2106 ถึง 2602-2149 รายวิชาทางดานแปรรูปสัตวน้ํารายวิชาอื่น ๆ  3 (6) 
  ตามความตองการของทองถ่ิน 

 

  ➁ รายวิชาโครงการผลิตทางดานแปรรูปสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2602-2150 โครงการแปรรูปสัตวนํ้าแหง 3 (6) 
2602-2151 โครงการแปรรูปสัตวนํ้าหมักดอง 3 (6) 
2602-2152 โครงการแปรรูปสัตวนํ้าโดยใชความเย็น 3 (6) 
2602-2153 โครงการแปรรูปสัตวนํ้าโดยใชความรอน 3 (6) 
2602-2154 โครงการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการผลิต 3 (6) 
2602-2155 ถึง 2602-2199 โครงการทางดานแปรรูปสัตวนํ้าโครงการอื่น ๆ 3 (6) 
 ตามความตองการของทองถ่ิน 
   

   ➁ รายวิชาท่ีแนะนําเพ่ิมเติมในสาขางานแปรรูปสัตวนํ้า 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2602-4101 งานแปรรูปสัตวนํ้า 1 * (*) 
2602-4102 งานแปรรูปสัตวนํ้า 2 * (*) 
2602-4103 งานแปรรูปสัตวนํ้า 3 * (*) 
2602-4104 งานแปรรูปสัตวนํ้า 4 * (*) 
2602-4105 งานแปรรูปสัตวนํ้า 5 * (*) 
2602-4106 งานแปรรูปสัตวนํ้า 6 * (*) 
2602-41… งานแปรรูปสัตวนํ้า … * (*) 
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 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา   กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2602-5001 โครงการ 4 (*) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   10  หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     
พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย   1   ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน โดยมีเวลารวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - (2) 
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - (2) 
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - (2) 
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - (2) 
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - (2) 
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - (2) 
2002-0007 ถึง 2002-0012 กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด   - (2) 
 

 
 



หลักสูตร ปวช. 2545  ประเภทวิชาประมง 

 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวชิาประมง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 

 
 
 

2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3) 
 (Computer at Work) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน  การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ติดตั้งอปุกรณรอบขางและ
ระบบปฏบิัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร  ตารางทําการ  และนําเสนอผลงาน  สืบคนขอมูล
โดยใชอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

3. เพ่ือใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ 
2. จัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคาํ 
3. สรางตารางทําการเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ 
4. สรางสไลดนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ 
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัต ิ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน การติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพโดย
เนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง   การใชโปรแกรมตารางทําการเพ่ืองานอาชีพ
โดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรมการนําเสนองาน เนนการ
สรางกราฟและตาราง และสรางภาพเคล่ือนไหว  การใชอินเทอรเนต็สืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการรับสง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
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2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 (Basic Business Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหมคีวามเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ  บันทกึบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และดําเนินงานธุรกิจ
ขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด 
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย 
5. ดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัต ิ  การจัดการธุรกิจเบื้องตน   ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ  หลักการ
จัดการธุรกิจ   การเขียนเอกสารธุรกิจ    การจัดทําบัญชี   การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย  
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
 
 
2001-0003 การบรหิารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
 (Quality and Productivity Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ  กระบวนการแกปญหาและ
เครื่องมือในการจดักิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000 ขอกําหนดและ
เอกสาร  หลักการเพ่ิมผลผลิต 

2. เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพและการ
จัดระบบ  กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตในองคกร 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคการ 
3. ดําเนินการบริหารคุณภาพ ISO 9001 
4. ดําเนินงานเพิ่มผลผลติในองคการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัต ิ กิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ  ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ  ระเบียบวิธี
พีดีซีเอ (PDCA methodology) การจดักิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเคร่ืองมือในการจดัทํา
กิจกรรม การจดัทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคณุภาพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ (Quality 
Management Principle)  และการดําเนินกิจกรรม  เชน  การใหความสําคัญกับลูกคา  ความสัมพันธกับผูสงมอบ 
ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management 
System)   ISO 9000:2000   ขอกําหนดและเอกสาร   หลักการเพ่ิมผลผลิต   การเพ่ิมผลผลิตในองคกรโดยการเพ่ิม
คุณคาท่ีปจจัยการผลิตคงท่ีและโดยการลดปจจัยการผลิต 
 
 
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบือ้งตน 2 (3) 
 (Introduction to Environmental Management) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธของส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลย ี ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ระบบมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม 14000 

2. เพ่ือใหสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน กําหนด
แนวทางแกไข   ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน  และดําเนินกิจกรรมจัดการส่ิง- 
แวดลอมในองคกรมาตรฐาน ISO 14001 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคญั
ของส่ิงแวดลอม  
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน 
2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
3. ดําเนินกิจกรรมจัดคณุภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน 
4. ดําเนินกิจกรรมจัดส่ิงแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของส่ิงแวดลอม   ความสัมพันธกับส่ิงมีชีวิต ระบบนเิวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ   ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม    แหลงกําเนิดมลพิษ     ผลกระทบทีเ่กิดและเทคนคิการแกปญหามลพิษทางนํ้า  อากาศ  เสียง   
ความส่ันสะเทือนทัศนียภาพ   สารอันตรายและกากของเสีย   การอนุรักษส่ิงแวดลอม   มาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14000 
 
 
2500-1001 การพัฒนาความเปนผูนําเกษตรกรในอนาคต 2 (2) 
 (Future Farmer Leadership Development) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ   การดําเนินงาน   และระเบียบวิธีปฏิบติัวาดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.)  

2. เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรม อกท. ตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
3. เพื่อใหมีมเีจตคตทิี่ดีตอการดําเนนิงานกิจกรรมตาง ๆ  ของ  อกท. 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 
2. วางแผนการจัดและดําเนินงานกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ตาม
หลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประวัต ิ ความสําคญั หลักการของ อกท. การบริหารงานและการดําเนินงาน
ของ อกท.    การจัดกิจกรรมโครงการหลัก 10 โครงการ   ระเบยีบและวิธีปฏิบัตวิาดวยการจัด กิจกรรมตาง ๆ ของ 
อกท. 
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2600-1001 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ขอมูล  และสถานการณท่ีเก่ียวของกับการประมง  ทั้งในระดบัประเทศ
และระดับโลก 

2. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนในการทําการประมง โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีคณุธรรม จริยธรรม และเจตคติทีด่ีตองานอาชีพประมง 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

เขาใจหลักการทําประมง   โดยคาํนึงถึงกฎระเบียบ   นโยบายและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคญัของการประมง ทรัพยากรประมง  สถานการณประมงดานตาง ๆ  การ
อนุรักษทรัพยากรประมง  พระราชบัญญัติการประมง  สะพานปลา   ผลิตภัณฑสัตวนํ้าและการใชประโยชนจาก
สัตวนํ้า   นโยบายการประมงของประเทศไทย 
 
 
2600-1002 ชางประมงเบ้ืองตน 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับงานชางประมงเพ่ือสนับสนุนงานผลิตทางการประมง 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานกอสราง งานเช่ือม  งานทอ  งานไฟฟา งานสี  งานใชและบํารุงรักษา
เครื่องยนตเล็ก แกสโซลีนและเคร่ืองยนตดีเซลอยางงาย ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต  รอบคอบ  ประหยัด  ปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานและกระบวนการปฏิบัติงานชางประมง 
2. ดูแลรักษาเคร่ืองยนต แกสโซลีน และดีเซลขนาดเล็กอยางงายตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปฏิบัตงิานกอสรางและงานสีเบือ้งตนในงานประมงตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบตัิงานทอในงานประมงตามหลักการและกระบวนการ 
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5. ปฏิบัตงิานเช่ือมพ้ืนฐานในงานประมงตามหลักการและกระบวนการ โดยยึดหลักความปลอดภัย 
6. ติดต้ังวงจรไฟฟาอยางงายตามหลักการและกระบวนการ โดยยึดหลักความปลอดภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ วัสดุอุปกรณและการปฏิบัติงานปูน งานคอนกรีต งานทอในการประมง งาน
เช่ือมไฟฟา  งานไฟฟา  การตอสายและวงจรไฟฟาแสงสวาง  การตอและติดตั้งมอรเตอรไฟฟา   การซอมแซมบํารุง
ดูแลรักษาเคร่ืองยนตเล็ก  แกสโซลีนและเคร่ืองยนตดีเซล  วัสดุอุปกรณงานสี  การเลือกใชสีใหเหมาะสมกับงาน 
การเตรียมพ้ืนผิวและการทาสี  และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 
 
2600-1003 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4) 
 (Fish Raw Material Management)  
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต  รอบคอบ  ประหยัด  ปลอดภัย  และมี
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าข้ันพ้ืนฐาน 
2. ดูแลสัตวนํ้าสดแตละชนิด/พันธุตามหลักการและกระบวนการ  
3. ประเมินคุณภาพสัตวนํ้าสดแตละชนิด/พันธุตามหลักการ 
4. เตรียมการกอนการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าตามความตองการของตลาด 
5. จัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าแตละชนิด/พันธุเพ่ือการผลิตตามกระบวนการ 
6. ขนสงสัตวนํ้าสดเพ่ือจําหนายตามกระบวนการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายวัตถุดิบสัตวนํ้าตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ชนิดของสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ  องคประกอบทางเคมีที่มีบทบาทตอ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพสัตวน้ําสด   การปฏิบัติการดูแลสัตวน้ําสด   การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด  การตัดแตง
สัตวนํ้าเพ่ือการผลิต  และการขนสงสัตวนํ้าสด 
 
 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาประมง 

31

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ  วิชาชีพสาขาวิชา 

 
 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสตัวนํ้า 
 
 
2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Aquaculture) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานและความเปนมาของการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเบ้ืองตนในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ 
ปลอดภัย ขยัน  อดทน  และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าข้ันพ้ืนฐาน 
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุสัตวนํ้าสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เพาะพันธุสัตวนํ้าเบ้ืองตนตามชนิด หลักการและกระบวนการ   
4. เล้ียงสัตวนํ้าเบ้ืองตนตามชนิด หลักการและกระบวนการ      โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

5. จัดการผลผลิตสัตวนํ้าหลังการเพาะเล้ียงตามหลักการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญและความเปนมาของการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ในประเทศตาง ๆ   ประเภทของสัตวน้ํา  การเพาะพันธุสัตวนํ้า  และการเล้ียงสัตวนํ้า 
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2601-1002 ระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเบือ้งตน    2 (3) 
 (Irrigation System for Aquaculture) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการของระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวางผังระบบชลประทาน ระบบระบายน้ํา กรองนํ้า และระบบบําบดัน้ําเสีย สําหรับ
พัฒนางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา     และมีความรับผดิชอบตอ
ส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานในงานชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2. วางผังระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าแบบตาง ๆ  ตามหลักการ 
3. จัดระบบชลประทานและการบาํบัดนํ้าเสียในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเบ้ืองตนตามหลักการและ
กระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   การวางผัง
ระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบตาง ๆ  การทําระดับของระบบระบายน้ํา ระบบจายน้ํา การวางทอ  
การสรางประตูนํ้า  การกรองนํ้า  ระบบบําบัดน้ําเสียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
 
 
2601-1003 ชีววิทยาของปลา 3 (4) 
 (Fish Biology) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจชีวประวัต ิ ลักษณะภายนอก ระบบตาง ๆ ของรางกายปลา และความสัมพันธของปลา
กับสภาพแวดลอม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและจําแนกชนิดปลาตามหลักชีววิทยาเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเพาะเล้ียงปลา 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา         และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ  และละเอียดรอบคอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจระบบการจําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา 
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ระบบการจําแนกชนิดของปลา  รูปรางของปลา  อวัยวะภายนอก  ระบบ
อวัยวะภายใน  การตอบสนองและความสัมพันธของปลากับส่ิงแวดลอม  และชีวประวัติปลาท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ 
 
 
2601-1004 ปฏิบัติงานประมง 1 2 (4) 
 (Fishery Practice 1) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการปฏบิัติงานฟารมพื้นฐาน  การเลือก  ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณใน
งานฟารม 

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานฟารมพ้ืนฐาน   เลือก   ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพประมง   มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
ปลอดภัย ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานประมงพ้ืนฐาน 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัตงิานประมงตามลักษณะงาน 
3. ปฏิบัตงิานประมงพ้ืนฐานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานประมงตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานพ้ืนฐานในฟารมและกิจการของสถานศึกษา    การเลือก ใช บํารุงรักษาเครือ่งมือ
และอุปกรณงานฟารมท่ัวไป  อยางนอย  30  ทักษะ    โดยหมุนเวียนปฏบิัติงานฟารมทั่วไป 
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2601-1005 ปฏิบัติงานประมง 2 2 (4) 
 (Fishery Practice 2) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1004 ปฏิบัติงานประมง 1  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการปฏบิัติงานประมงพื้นฐาน  การเลือก  ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณใน
งานประมง 

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานประมงพ้ืนฐาน   เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพประมง     มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
รอบคอบ  ปลอดภัย ขยัน และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานประมงพ้ืนฐาน 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัตงิานประมงตามลักษณะงาน 
3. ปฏิบัตงิานประมงพ้ืนฐานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานประมงตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ   งานประมงพ้ืนฐานในฟารมและกิจการของสถานศึกษา   การเลือก ใช บํารุงรกัษา
เครื่องมือและอุปกรณงานประมง  ในระดบัทักษะที่สูงขึ้นอยางนอย  30  ทักษะ    โดยหมุนเวียนปฏิบตัิงานเพาะ- 
ขยายพันธุสัตวนํ้า  งานเล้ียงสัตวนํ้า  งานแปรรูปสัตวน้ํา  และงานชางประมง 
 
 
2601-1006 ปฏิบัติงานประมง 3 2 (4) 
 (Fishery Practice 3) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1005 ปฏิบัติงานประมง 2  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการปฏบิัติงานประมง  การเลือก  ใช และบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงาน
ประมง 

2. เพื่อใหสามารถปฏบิัติงานประมง  เลือก ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานตามหลักการ
และกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพประมง     มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  
รอบคอบ  ปลอดภัย ขยัน และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานประมง 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัตงิานประมงตามลักษณะงาน 
3. ปฏบิตังิานประมงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถงึความปลอดภัย 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานประมงตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานประมงในฟารมและกิจการของสถานศึกษา    การเลือก ใช บํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณงานประมง  ในระดบัทักษะที่สูงขึ้นอยางนอย  30  ทักษะ    โดยหมุนเวียนปฏบัิติงานเพาะขยายพันธุสัตวนํ้า  
งานเล้ียงสัตวนํ้า  งานแปรรปูสัตวน้ํา  งานชางประมง  งานบริการและจําหนายผลผลิตสัตวนํ้า 
 
 
2501-1002 การขบัเคล่ือนยานพาหนะ   3 (4) 
 (Vehicles Driving) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจโครงสราง การทาํงานของระบบตาง ๆ หลักการใชและบํารุงรักษายานพาหนะ 
2.  เพ่ือใหสามารถขับเคล่ือนยานพาหนะถูกตองตามกฎจราจรและบาํรุงรักษายานพาหนะใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยางปลอดภัย 

3.  เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดใีนการขบัเคลื่อนยานพาหนะโดยคํานึงถงึวินัยการจราจร     ความปลอดภัย 
ประหยดั และรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานเบื้องตนของยานพาหนะ 
2. ขับเคล่ือนและควบคมุยานพาหนะในสภาวะตาง ๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและกฎจราจร 
3. บํารุงรักษายานพาหนะตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ เครื่องยนต ระบบตาง ๆ ของยานพาหนะ การบํารุงรักษายานพาหนะ การ
เตรียมและการติดเครื่องยนต  การขับเคลื่อน  การชะลอความเร็ว  การหยุดยานพาหนะ  การขับเคล่ือนยานพาหนะ
ในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจรอยางถูกตองและปลอดภัย 
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2501-1003 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ   2 (3) 
 (Computer Application for Work) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
2.  เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทาํเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน สราง
สูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูล และเช่ือมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 

3.  เพื่อใหมจีริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความอดทน ประณีต และรอบคอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงานและเอกสารจดหมายเวียน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ 
5. เช่ือมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอนิเทอรเน็ต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบ
เอกสารจดหมายเวียน   การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพ  การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ  และการเช่ือมโยง
ขอมูลในงานอาชีพกับอนิเทอรเนต็ 
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วิชาชีพสาขางาน 
สาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

 
 

2501-2501 การเกษตรแบบผสมผสาน 3 (6) 
 (Integrated Farming System) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทาํการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและวางแผนจดัการเกษตรแบบผสมผสานอยางเหมาะสมตามหลักการ 
 และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการ การวางแผนและจดัทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
2. เตรียมการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนทีแ่ละสภาพแวดลอม 
3. ทําการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ     โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาตามแผนงานและหลักการ         โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5. จัดการผลผลิต โดยการเก็บเก่ียวและจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการดําเนินงานและจาํหนายผลผลิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การสํารวจวิเคราะหพ้ืนท่ีและความตองการผลผลิตของตลาด  ความสําคญั
และรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน   การวางแผนการจัดการเกษตรแบบผสมผสาน    การจดัทําโครงการ
และกรณีศึกษาเก่ียวกับการเกษตรแบบผสมผสาน  การดําเนินการและแกไขปญหาในงาน  การบันทึกขอมูลการ
ปฏิบตัิงานและทําบัญช ี
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2601-2101 การเพาะพันธุปลา           3 (6) 
  (Fish Breeding) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับปลาและหลักการเพาะพันธุปลา  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุปลาอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพเพาะพันธุปลา   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุปลา 
2. เตรียมการกอนการเพาะพันธุปลาสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ  
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาปลาตามหลักการและกระบวนการ     โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิง- 
แวดลอม 

5. จัดการผลผลิตหลังการเพาะพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหการตลาด ประเภทและพันธุปลา การเพาะพันธุปลาตามประเภท
ของไขปลา   เคร่ืองมืออุปกรณในการเพาะพันธุปลา   การวางแผนการจัดการเพาะพันธุปลา  การบรรจุและขนสง  
การคํานวณตนทุนการผลิต   การกําหนดราคาขาย   การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและทําบญัช ี
 
 
2601-2102 การเล้ียงปลา            3 (6) 
  (Fish Culture) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการเล้ียงปลา  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเล้ียงปลาอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในงานอาชีพเลีย้งปลา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ  
ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงปลา 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุปลากอนการเล้ียงสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เล้ียงปลาตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาปลาตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายปลา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การเล้ียงปลาแบบตาง ๆ  การเลือกทําเลและการเตรียมบอ  คุณภาพนํ้าและ
การจัดการคุณภาพนํ้า เทคนิคการปลอยลูกปลา อาหารและการใหอาหาร การปองกันกําจัดโรคพยาธิศัตรู ปญหา
และวิธีการแกไข  การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต  การจับและลําเลียงขนสง  การคํานวณตนทุนการผลิตและ
ทําบัญชี 
 
 
2601-2103 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม           3 (6) 
  (Ornamental Fish Culture)  
 (ตองเรียนรายวิชา  2601-1001  การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและเพาะเล้ียงปลาสวยงามอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ    
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพเพาะเล้ียงปลาสวยงาม          และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุปลาสวยงามกอนการเพาะเล้ียง สอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู 

3. เพาะเล้ียงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม 
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4. ปฏิบัตดูิแลรักษาปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะเล้ียงและจําหนายปลาสวยงาม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    ประเภทและชนิดของปลาสวยงามท่ีนิยมเล้ียง     การเพาะขยายพันธุปลา
สวยงาม   อาหารและการใหอาหาร  โรคพยาธิและการปองกันกําจัด  การดูแลรักษา การจบัจําหนาย  การจัดตูปลา
สวยงาม   การบันทึกขอมูลและประเมินผล  การคํานวณตนทุนการผลิตและทําบัญชี 
 
 
2601-2104 การเพาะพันธุกุง           3 (6) 
  (Shrimp Breeding)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเพาะพันธุกุง  
2.  เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะพันธุกุงอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ    โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพเพาะพันธุกุง     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะพันธุกุง 
2. เตรียมสถานท่ี   วัสดุอุปกรณ  น้ํา  อาหาร  และพันธุกุงกอนการเพาะพันธุ   สอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู 

3. เพาะพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษากุงตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะพันธุและจําหนายกุง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  พันธุกุงเศรษฐกิจ  การเพาะพันธุกุง  การวางแผนการจัดการเพาะพันธุกุง
อาหารและการใหอาหาร โรคพยาธิและการปองกันกําจัด การดูแลรักษา การบรรจแุละลําเลียงขนสงเพ่ือจําหนาย 
การบันทึกขอมูลและประเมินผล  การคํานวณตนทุนการผลิตและทาํบัญชี 
 
 
2601-2105 การเล้ียงกุง           3 (6) 
  (Shrimp Culture)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเล้ียงกุง  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเล้ียงกุงอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ    โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในงานอาชีพเลีย้งกุง  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงกุง 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุกุงกอนการเล้ียงสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เล้ียงกุงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษากุงตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายกุง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประเภทการเลี้ยงกุง  การเลือกทําเลสถานท่ีเล้ียง  การเตรียมบอ  คุณภาพนํ้า
และการจัดการคุณภาพนํ้า  วิธีการปลอยลูกกุง  อาหารและการใหอาหาร  การปองกันกําจัดโรคพยาธิศัตรู ปญหา
และวิธีการแกไข     การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต    การจับและลําเลียง   การคํานวณตนทุนการผลิต   และ
ทําบัญชี 
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2601-2106 การเลี้ยงหอย           3 (6) 
  (Shellfish Culture) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเล้ียงหอย 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเล้ียงหอยอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา  และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในงานอาชีพเลีย้งหอย  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเล้ียงหอย 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุหอยกอนการเล้ียงสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. เล้ียงหอยตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาหอยตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเล้ียงและจําหนายหอย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประเภทของหอยที่นิยมเพาะเลี้ยง  การเลือกทําเล การเตรียมการเพาะเล้ียง 
การคัดเลือกพันธุ  การจัดการคุณภาพนํ้า  วิธีการปลอยลูกหอย  อาหารและการใหอาหาร  การปองกันกําจัดโรค 
พยาธิศัตรู   ปญหาและวิธีการแกไข  การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต  การจับและลําเลียง  การคํานวณตนทุน
การผลิต   กําหนดราคาขายและทาํบัญชี 
 
 
2601-2107 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเศรษฐกิจ           3 (6) 
  (Economical Aquaculture)  
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ   และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวนํ้าเศรษฐกิจกอนการเล้ียงสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู 

3. เพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาสัตวนํ้าเศรษฐกิจตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะเล้ียงและจําหนายสัตวนํ้าเศรษฐกิจ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การวิเคราะหตลาดและประเภทของสัตวนํ้าเศรษฐกิจท่ีนิยมเพาะเล้ียง การ
เลือกทําเล  การเตรียมการเพาะเล้ียง  การคัดเลือกพันธุ  การจัดการคุณภาพนํ้า  อาหารและการใหอาหาร  การปองกัน
กําจัดโรคพยาธิศัตรู ปญหาและวิธีการแกไข การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับและลําเลียง การคํานวณ
ตนทุนการผลิต กําหนดราคาขายและทําบัญชี 
 
 

2601-2108 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าชายฝง           3 (6) 
  (Coastal Aquaculture) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน  และจัดการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงอยางมีระบบ   ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง        และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ํา อาหารและพันธุสัตวนํ้าชายฝงกอนการเล้ียงสอดคลองกับทรัพยากร
ที่มีอยู 
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3. เพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สภาพแวดลอม 

4. ปฏิบัตดูิแลรักษาสัตวนํ้าชายฝงตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะเล้ียงและจําหนายสัตวนํ้าชายฝง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ   การเลือกทําเล 
การเตรียมการเพาะเล้ียง การคัดเลือกพันธุ การจัดการคุณภาพนํ้า  อาหารและการใหอาหาร การปองกันกําจัดโรค 
พยาธิศัตรู  ปญหาและวิธีการแกไข  การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต  การจับและลําเลียง  การคํานวณตนทุน
การผลิต   กําหนดราคาขายและทาํบัญชี 
 
 
2601-2109 การขยายพันธุไมนํ้า           3 (6) 
 (Aquatic Plant Propagation)  
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการขยายพันธุไมนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการขยายพันธุไมนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพขยายพันธุไมนํ้า และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการขยายพันธุไมนํ้า 
2. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ และพันธุไมนํ้ากอนการขยายพันธุสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมีอยู 
3. ขยายพันธุไมนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  
4. ปฏิบัตดูิแลรักษาไมนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

5. จัดการผลผลิตไมน้าํหลังการขยายพันธุตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการขยายพันธุและจําหนายไมนํ้า 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ประเภท  ชนิดและตลาดพันธุไมนํ้า  การขยายพันธุไมนํ้าท่ีนิยมในการจัด
สวนตู การปลูกและการดูแลรักษา  ปญหาและวิธีการแกไข  การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต  การบรรจุและ
การลําเลียง   การคํานวณตนทุนการผลิต  กําหนดราคาขายและทําบัญชี 
 
 
2601-2110 การผลิตอาหารสัตวนํ้า           3 (6) 
 (Fish Feed Production)  
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิตอาหารสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและจัดการผลิตอาหารสัตวนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ในงานอาชีพผลิตอาหารสัตวนํ้าและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ
รอบคอบ ขยัน  และอดทน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและผลิตอาหารสัตวนํ้าเบ้ืองตน 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ พื้นที ่และวัตถุดิบอาหารสัตวนํ้า   ตามความตองการของสัตวนํ้าแตละชนิด
และวัย 

3. คํานวณสูตรอาหารสัตวนํ้าตามหลักการ 
4. ผลิตอาหารสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
5. เก็บรักษาอาหารสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตอาหารสัตวนํ้าเพ่ือกําหนดราคาและจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประเภทและคุณคาของอาหารสัตวนํ้า วัตถุดิบท่ีใชในการทาํอาหารสัตวนํ้า 
การสรางสูตรอาหารและการผลิตอาหารสัตวนํ้า   การเพาะเล้ียงแพลงคตอนและอาหารมีชีวิตท่ีสําคัญเพ่ือใช
เพาะเล้ียงสัตวนํ้า  ปญหาและวิธีการแกไข  การบันทึกขอมูลและประเมนิผลผลิต  การบรรจุและการลําเลียง   การ
คํานวณตนทุนการผลิต  กําหนดราคาขายและทําบัญชี 
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2601-2150 –99 โครงการเพาะเล้ียงสตัวนํ้า ...        2  (4) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 การเพาะเล้ียงสตัวนํ้าเบ้ืองตน กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิต/บริการงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าอยางมีระบบ โดยการวางแผน ดําเนิน-
งาน  แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพ่ือการยังชีพและการจําหนาย 

 2. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพประมง   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรู ขยัน  
อดทน  และมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. วางแผนจัดทาํโครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตสัตวนํ้าตามโครงการและแผนปฏบัิติงาน 
3. ปฏิบัตกิารผลิตและดูแลสัตวนํ้าตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการผลผลิตและจําหนายตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทาํโครงการ
ผลิต/บริการ การดําเนินการผลิต/บริการและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต/บริการ การจดัการผลผลิตและการ
จําหนาย/คิดคํานวณคาบริการ  การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและทําบัญชี 
 
 
2601-41… งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า …        *  (*) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2601-1001 ถึง 2600-1003 กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการผลิตและบริการในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการผลิตและบริการในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
อยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาอาชีพประมง   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   ความรับ- 
ผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการผลิต/บริการในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2. วางแผนการผลิต/บริการเก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. ผลิต/บริการเก่ียวกับงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการผลิต/บริการในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในสถานประกอบการ/ฟารม การวางแผนงาน การ
ดําเนินการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการผลผลิตและการจําหนาย  การบันทึกรายงานผลการปฏิบติังานและ
ทําบัญชี 
 

 หรือ    ศึกษาและปฏบัิติงานโครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ีสนใจอยางนอย  1  โครงการ   หรือโครงการ
ตอเนื่อง  โดยการวางแผน ดําเนินการ ประเมินผล  บันทึกสรุปรายงานผลการดําเนินงานและทําบญัชี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ  วิชาชีพสาขาวิชา 

 
 

สาขาวิชาแปรรูปสตัวนํ้า 
 
 

2501-2309 สารเจือปนในอาหาร 2 (3) 
 (Food Additive) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับสารเจือปนในอาหาร  
2. เพ่ือใหสามารถเลือกและใชสารเจอืปนในอาหารไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดใีนการใชสารเจือปนในอาหาร  และมีกิจนิสัยละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสัตยและมี
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

 1. เขาใจหลักและกระบวนการในการใชสารเจือปนในอาหาร 
 2. เลือก/ใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหารตามมาตรฐาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญและประโยชนของสารเจือปนในอาหาร ประเภทและชนิดของ
สารเจือปนในอาหาร  คุณสมบัติและผลของสารเจือปนในอาหาร  การตรวจสอบคุณสมบัติและผลของสารเจือปน
ในอาหาร   
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2602-1001 โภชนาการอาหาร                2 (2) 
  (Nutrition) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของโภชนาการ  คุณคาสารอาหาร  และกระบวนการเปลี่ยนแปลงสาร-
อาหารในรางกาย  

2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูในการเลือกบริโภคอาหารและแปรรูปอาหารตามหลักโภชนาการ 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงผลของคุณคาสารอาหาร และมีกิจนิสัยทีด่ีในการบริโภคและแปรรูปอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักโภชนาการและสุขอนามัย 
2. วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในรางกาย 
3. เลือกบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาเก่ียวกับ  ความสําคญัของโภชนาการ คุณคาทางโภชนการของอาหาร กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย  ความตองการทางโภชนาการและพลังงานของรางกาย  และปญหาโภชนาการของ
ประเทศไทย 
 
 
2602-1002 การแปรรูปสัตวนํ้าเบือ้งตน     3 (6) 
 (Introduction to Fish Processing) 
 (ตองเรียน 2600-1003 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า  กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการเก่ียวกับการแปรรูปสัตวนํ้าเบือ้งตน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปสัตวนํ้าเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตออาชีพแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ
ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวนํ้า 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวนํ้า 
3. แปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ  
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4. จัดการหลังการแปรรูปสัตวน้ํา โดยการประเมินคณุภาพและบรรจุภัณฑตามหลักการและ
กระบวนการ 

5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตว 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของการแปรรูปสัตวนํ้า หลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้า  
การแปรรูปสัตวนํ้าพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การจดัจําหนายผลิตภัณฑการคํานวณ
ตนทุนการผลิตและทําบัญชี 
 
 
2602-1003 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวนํ้า 1 2  (4) 
 (Fundamental Fish Processing Practice 1) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการแปรรูปสัตวนํ้า  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ และเลือก ใช  
บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในงานแปรรูปสัตวนํ้าไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้าข้ันพ้ืนฐาน 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวนํ้าตามลักษณะงาน 
3. เตรียมการกอนการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการ 
4. แปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวนํ้าตามมาตรฐาน 
6. เก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวนํ้าหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  กระบวนการแปรรูปสัตวนํ้าข้ันพ้ืนฐาน  การเลือก ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ 
ในการแปรรูปสัตวนํ้า  และความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน   
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2602-1004 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวนํ้า 2 2 (4) 
 (Fundamental Fish Processing Practice 2) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการแปรรูปสัตวนํ้า  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ และเลือก ใช  
บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณและเคร่ืองจกัรกลในงานแปรรูปสัตวนํ้าไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้าข้ันพ้ืนฐาน 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวนํ้าตามลักษณะงาน 
3. เตรียมการกอนการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการ 
4. แปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวนํ้าตามมาตรฐาน 
6. เก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวนํ้าหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  กระบวนการแปรรูปสัตวน้ําขัน้พื้นฐานในระดบัทักษะที่สูงขึ้น การเลือก ใชและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณและเคร่ืองจกัรกลในการแปรรูปสัตวนํ้า  และความปลอดภัยในการปฏบิตัิงาน 
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วิชาชีพสาขางาน 
สาขางานแปรรูปสัตวนํ้า 

 
 

2602-2101 การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการทําแหง 3  (6) 
 (Fish Processing by Drying) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการแปรรปูสัตวน้ําโดยการทําแหง  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปสัตวนํ้าโดยการทําแหงตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและแปรรูปสัตวนํ้าโดยการทําแหง 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการทําแหง 
3. แปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑสัตวนํ้าหลังการแปรรูป โดยการบรรจภัุณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ 

5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัและการตลาดของการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการทําแหง  หลักการ
ทําแหง  การเตรียมวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การแปรรูปสัตวนํ้าโดยวิธีการทําแหงและการควบคุมคณุภาพ  
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวนํ้าแหง   การบรรจุภัณฑและการจัดจําหนาย    การคํานวณตนทุนการผลิตและ
ทําบัญชี 
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2602-2102 การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดอง 3  (6) 
 (Fish Processing by Fermentation) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหความเขาใจหลักการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดอง  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดองตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดอง 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดอง 
3. แปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดองตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและ
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑสัตวนํ้าหลังการแปรรูป โดยการบรรจภัุณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ 

5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและการตลาดของการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการหมักดอง หลักการ
หมักดอง  การเตรียมวัตถุดิบ   เคร่ืองมือและอุปกรณ   การหมักดองสัตวนํ้าและการควบคุมคุณภาพ   การประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑหมักดอง  การบรรจุภัณฑและการจัดจาํหนาย  การคํานวณตนทุนการผลิตและทาํบัญชี 
 
 
2602-2102 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 3  (6) 
 (Fish Processing by Cooling) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความเย็น  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความเย็นตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความเย็น 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความเย็น 
3. แปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความเย็นตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
และคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑสัตวนํ้าหลังการแปรรูป โดยการบรรจภัุณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ 

5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและการตลาดของการแปรรูปสัตวนํ้าโดยใชความเย็น หลักการใช
ความเย็น  การเตรียมวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความเย็นและการแชแข็ง  การ
ควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ   การบรรจุภัณฑ และการจัดจาํหนาย  การคํานวณตนทุนการผลิต
และทําบัญชี 
 
 
2602-2104 การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอน 3  (6)  
 (Fish Processing by Heat) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอน   
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอนตามหลักการและกระบวนการ โดย
เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนและแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอน 
2. เตรียมเครื่องมือ  อุปกรณ  และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอน 
3. แปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอนตามหลักการและกระบวนการ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและสภาพแวดลอม 

4. จัดการผลิตภัณฑสัตวนํ้าหลังการแปรรูป โดยการบรรจภัุณฑและเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ 

5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและการตลาดของการแปรรูปสัตวนํ้าโดยใชความรอน หลักการ
ใชความรอน การเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ การแปรรูปสัตวนํ้าโดยการใชความรอนและความรอนสูง  
การควบคุมคณุภาพ  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑและการจัดจําหนาย  การคํานวณตนทุนการ
ผลิตและทําบญัช ี
 
 
2602-2105 การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการผลิต   3 (6) 
 (By-product Utilization) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้ามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
2. เพ่ือใหสามารถปฏบิัติงานนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปมาใชประโยชน ทั้งในดานการบริโภค 
อุปโภค และงานตกแตงตามหลักการและกระบวนการ โดยเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผน และนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้ามาใช
ประโยชน 

2. เตรียมเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ ในการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้ามาใชประโยชน 
3. ผลิตช้ินงานจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้าโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้าและจากกระบวนการผลิตสัตวนํ้า   การ
ใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้าและจากกระบวนการผลิตสัตวนํ้า  การควบคุมคุณภาพ  การ
จดบนัทึกขอมูลการดําเนินงานและคาใชจาย 
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2602-2150 –99 โครงการแปรรูปสัตวนํ้า … 3  (6) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียกวับการเขียนโครงการ  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในการแปรรูปสัตวนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ  โดย
การวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหาในงาน และจัดการหลังการแปรรูปเพ่ือการยังชีพและจําหนาย 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานแปรรปูสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขยัน  และอดทน  

 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. วางแผนจัดทาํโครงการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการแปรรูปสัตวนํ้าตามโครงการและแผนปฏบัิติงาน 
3. ปฏิบัตกิารแปรรูปสัตวนํ้าตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการผลผลิตหลังการแปรรูปและจําหนายตามแผนงานโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ   การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  การวางแผนและจัดทาํโครงการ  
การดําเนินการและปรบัปรงุแกไขปญหาในการดําเนนิการ     การจดัการผลิตภัณฑและการจําหนาย     การบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี  
 
 
2602-41… งานแปรรปูสัตวน้ํา …        *  (*) 
 (Fish Processing Work …) 
 (ตองเรียนรายวิชา 2600-1003 และ 2602-1002 กอน) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการแปรรูปสัตวนํ้า 
2.  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้าอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ       โดยการ
วางแผน ดําเนินงาน ประเมินผล   เลือกและใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้า 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. แปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ งานแปรรูปสัตวนํ้าในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ/สถานประกอบอาชีพ    
การวางแผนงาน การดําเนินการและปรับปรุงแกไขปญหา การจดัการผลิตภัณฑและการจําหนาย  การบนัทึกรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานและทําบัญชี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ  โครงการ 

 
 

2601-5001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 
 

จุดประสงครายวิชา 
 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจดัทําโครงการ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรู  ทักษะ  และประสบการณในการสรางและพัฒนางานในสาขา
วิชาชีพตามขัน้ตอนกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม  และเจตคตทิีดี่ตอการทําโครงการ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจดัทําโครงการ 
2. วางแผนจัดทาํโครงการตามลักษณะสาขางานอาชีพ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงานและข้ันตอนกระบวนการ 
4. ปรับปรุงแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ งานประดิษฐ/คิดคนเพ่ือนําไปใชประโยชน หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางาน
อาชีพ  อยางนอย 1 โครงการ   โดยการวางแผน  นําเสนอแผนงานโครงการ  ดําเนนิงาน  ปรบัปรงุและแกไขปญหา
บันทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน   สรุปและนําเสนอผลงานโครงการ 
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ภาคผนวก 
 ➁ คุณลักษณะอาชีพ 
 ➁ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวชิาประมง 
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คุณลักษณะอาชีพ 
สาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

 
งานอาชีพ : 1. ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า เชน ฟารมเพาะพันธุปลา  ฟารมเล้ียงปลา 
  ฟารมเพาะเล้ียงกุง  ขยายพันธุไมนํ้า  เปนตน 
 2. เปนแรงงานระดบัฝมือในสถานประกอบการ ไดแก ฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

ความรู : 1. กระบวนการและแนวทางในการจัดการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในเชิง 
  การคา 
 2. การนําเทคโนโลยีไปใชในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 3. การจดบันทึกและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

ทักษะ : 1. การเพาะพันธุสัตวนํ้า 
 2. การเล้ียงสัตวนํ้า 
 3. การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 4. การจัดการผลผลิตในเชิงการคา 
 

ลักษณะนิสัย : 1. ซ่ือสัตย  
 2. มีความรับผิดชอบ 
 3. ตรงตอเวลา  
 4. ขยัน - อดทน 
 5. เอ้ือเฟอ เผ่ือแผ เสียสละ  
 6. มีวินัยในการทํางาน 
 7. มีความสามัคคีและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 8. ใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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คุณลักษณะอาชีพ 
สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 

 
งานอาชีพ : 1. ประกอบอาชีพอิสระ เชน ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
 2. เปนแรงงานระดับฝมือในสถานประกอบการแปรรูปสัตวนํ้า 
 

ความรู : 1. การจัดการวัตถุดิบ 
 2. การแปรรูปสัตวนํ้าตามกระบวนการผลิต 
 3. การบรรจุภัณฑ การเก็บรกัษา และการจําหนายผลิตภัณฑ 
 4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ 
 5. การสุขาภิบาล 
 6. การจดบันทึกและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

ทักษะ : 1. การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าตามกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้าแตละชนิด 
 2. การแปรรูปสัตวนํ้า 
 3. การเลือกใชบรรจุภัณฑเพ่ือเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
 4. การประเมินตนทุนการผลิตและราคาจําหนาย 
 5. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 
 6. การจัดการสขุลักษณะสวนบุคคล เคร่ืองมือ อุปกรณ และสถานท่ีผลิตตามหลัก
  สุขาภิบาล 
 

ลักษณะนิสัย : 1. ตรงตอเวลา  
 2. ซ่ือสัตย 
 3. มีความรับผิดชอบ  
 4. กระตือรือรนในการทํางาน 
 5. มีจิตสํานึกท่ีดีตอองคกร  
 6. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 7. ทํางานดวยความระมัดระวัง ยึดหลักความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือและ 
  อุปกรณ 
 8. ใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด 
 9. ขยัน อดทน 
 10. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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คําสั่งกรมอาชีวศึกษา 
ท่ี  2208/2544 

เร่ือง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 

----------------------------------- 
 
 ดวยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นสมควรจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง ที่เนนการเรียนภาคปฏิบัตินําสูภาคทฤษฎี มีลักษณะ
บูรณาการแบบตอเน่ืองครบวงจร สําหรับเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
เกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน  
 

 ในการดําเนินการดังกลาว  กรมอาชีวศึกษาจึงแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและมีนามตอไปน้ี   เปน
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรม และ
ประเภทวิชาประมง  ซ่ึงประกอบดวย 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 1. นายพยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 2. นายสงวน       บุญปยทัศน รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา   
 3. นายวิจิตร ติจันทึก รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  
 4. นายสมศักด์ิ สุหรายคิมหันต รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 5. นางสาวสมสุดา ผูพัฒน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 6. นายบุญชุม เปยแดง ผูอํานวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
 7. นางวราพรรณ นอยสุวรรณ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

  1. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 ประธานกรรมการ 
  2. นายทองบอ เดชสองชั้น กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
  3. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 

     / 4. นายปนชัย … 
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 4. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการ 
 5. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 
 7. นางทองพูล ทิพยเนตร ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะกรรมการกลุมพืชศาสตร 
 

 1. นายสุทธิพงษ จวนเย็น บริษัทนงนุช วิลเลจ จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 2. นายประเวศ ไชยวงศ บริษัทปยพฤกษแลนดสเคป จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นายอภิเทพ ตันติเสวี The Accent Hydroponics Thailand วิทยากรและที่ปรึกษา 
 4. นายสินชัย ศิริกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ประธานกรรมการ 
 5. นายสมศักด์ิ เจริญวัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กรรมการ 
 6. นายโกวิท ธีรวิโรจน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการ 
 7. นายพิเชฐ ศิรินรารตัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กรรมการ 
 8. นายอติชาติ สามนคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กรรมการ 
 9. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสุรีย   บุณยาภรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลุมสัตวศาสตร 
 

 1. นายภคัพงษ อยูทอง บริษัทอัลไลส เทคโนเว็ท จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 2. นายศิโรดม พานประเสริฐ P.F. ฟารม วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นายจงรกั วณิชาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ 
 4. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5  กรรมการ 
 5. นายบุญเร่ิม บุญนิธิ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการ 
 6. นายสมบุญ กาละพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กรรมการ 
 7. นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 
 

    / 8. นางรชัดา … 



 

หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาประมง 

63

 8. นางรชัดา หมอยาดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
 9. นางสาวิตรี ศุภการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางศภุลักษณ ชูเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการกลุมประมง 
 

 1. นายสุวัจชัย ฉัตรชุมสาย บริษัทไฮ-โปรดักชั่น อินเตอรเนช่ันแนล วิทยากรและที่ปรึกษา 
 2. นายสิร ิ ทุกขวินาศ กรมประมง วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นายยุทธนา เทพอรุณรัตน ศูนยพัฒนาการประมงเอเซีย วิทยากรและที่ปรึกษา 
    ตะวันออกเฉียงใต 
 4. นายโชติรส ชลารักษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ประธานกรรมการ 
 5. นายศกัดา วงศวุฒิวัฒน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 6. นายไมตรี บุญสนอง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 7. นางประทีป รัดดี้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 8. นายสถิตย จันทรมณี วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ กรรมการ 
 9. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางวิไลรัตน น้ิมสันติเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลุมเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 1. นางสมถวิล พานิชยิ่ง องคการสงเสริมกิจการโคนม วิทยากรและที่ปรึกษา 
    แหงประเทศไทย 
 2. นางสรรเสริญ เพียรทําดี บริษัทสรรเสริญแอนดซันส จํากัด วิทยากรและที่ปรึกษา 
 3. นางมนรตัน สารภาพ ไรคุณมนต วิทยากรและที่ปรึกษา 
 4. นายวันชัย จารุพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี ประธานกรรมการ 
 5. นายธานินทร เพ่ิมพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กรรมการ 
 6. นางสาวสุกัญญา วงศวัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี กรรมการ 
 7. นายวิศักด์ิ วรรณสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 8. นายสุรินทร อองสุวรรณ ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
 9. นายชลิต บัวอุไร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กรรมการ 
 

    / 10. นางสาววัลลภา … 
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 10. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสิรินธร มหาพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
 
 ใหคณะกรรมการดังกลาว รวมดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
ใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
สั่ง   ณ   วันท่ี   14  ธันวาคม    พ.ศ. 2544 

 
นายวิจิตร  ติจันทึก 

(นายวิจิตร  ติจันทึก) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
นางสาววัลลภา  อยูทอง 
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คําสั่งกรมอาชีวศึกษา 
ท่ี  152/2545 

เร่ือง    แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง  (เพิ่มเติม) 

----------------------------------- 
 
 อนุสนธิคําส่ังกรมอาชีวศึกษา  ท่ี  2208/2544  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2544  เรื่อง  แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ
ประเภทวิชาประมง  เนื่องจากไดมีการพิจารณาเพิ่มเติมสาขาวิชาซอมบํารุงเรือประมง ในประเภทวิชา
ประมง สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการของตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ินมากย่ิงข้ึน 
 

 กรมอาชีวศึกษาจึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 ประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง เพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะกรรมการกลุมประมง 
 

 1. นางสาวอัจฉริยา เชื้อชวยช ู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 
 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   24  มกราคม   พ.ศ. 2545 
 

นายสงวน  บุญปยทัศน 
(นายสงวน  บุญปยทัศน) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 
นางสาววัลลภา  อยูทอง 


