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คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 พัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับผูชํานาญการท่ีมีความรู ความชํานาญ
ในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ีเหมาะสม สามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังใน
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาต ิ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน  สงเสริมการประสานความรวมมือในการจัด
การศกึษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชาติ 
ทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2546  สําเร็จลงไดดวยความ
รวมมืออยางดียิ่งจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  
โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละเวลา
มาชวยงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ  กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวม
ในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กระทรวงศกึษาธิการ 
                  2546 
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วิสัยทัศน 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

พุทธศักราช 2546 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธศักราช  2546     เปนหลักสูตรท่ีมีลักษณะเปน 
สหวิทยาการ  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพในระดับผูชํานาญการเฉพาะ
สาขาวิชาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง เขาใจชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม   เนนการฝกประสบการณ
และฝกอาชีพในสถานประกอบการ สามารถทํางานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ัง
ศึกษาตอในระดับปริญญาสายเทคโนโลยี 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับตลาด-
แรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  สามารถเปนหัวหนางานหรือ
เปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ  ปฏิบัติไดจริงและ 
เขาใจชีวิต 

3. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ     สามารถ
ถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรูและประสบการณ
ได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน 

2. เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชพี 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยุกตใชในงานอาชีพ  สอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชพี รักงาน รักองคกร  สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การตัดสินใจและ
การแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูในการสรางงานให
สอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 

6. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มีวินัย   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 

7. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาต ิ  อุทิศตนเพ่ือสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนักในปญหาและความสําคัญของส่ิงแวดลอม 

8. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลังสําคัญ
ในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 
 

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) 
  2.3 เวลาเรียนตามปกติ   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด  
ประมาณ  3  ป 
 
3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกิต  และไมเกิน 100 หนวยกิต   การ
คิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 
  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 
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  3.3 รายวิชาท่ีนําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 
40  ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวดวิชา
ฝกงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น 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 
 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสตูร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวชิา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ท้ังน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา 
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 
 

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

  6.1 ใหสถานศกึษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ    อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. การเขาเรยีน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  7.1 พ้ืนความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน-วิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในแตละสาขาวิชา 
  7.2 คุณสมบัต ิ 
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 

9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง 
การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุ
บํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
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10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสร ี   ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามท่ีกําหนด 
  10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสตูร 
 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงและยกเลิก
ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงสาขางาน ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพ่ิมเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน โดย
ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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รหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ีรายวิชา  01 – 99

11   กลุมวิชาภาษา (ภาษาไทย) 
12   กลุมวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ๆ) 
13   กลุมวิชาสังคมศาสตร 
14   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร (วิทย) 
15   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร (คณิต) 
16   กลุมวิชามนุษยศาสตร 
        ลําดบัที่วิชา 01-19  วิชาสามัญทัว่ไป 
        ลําดบัที่วิชา  20-99  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ 

00   วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
01   วิชาชีพพื้นฐาน (รวมประเภทวิชา) 
0X   วิชาชีพพื้นฐาน (รวมสาขาวิชา) 

หลักสูตร 
3    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

กลุมวิชา

ประเภทวิชา 
  1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง 
  2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

3 X Y Y 

1 2 3 4 - 5 6 7 8  ชื่อวิชา  หนวยกิต  (ชั่วโมง) 

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10 วิชาชีพพื้นฐาน 
20 วิชาชีพสาขาวิชา 
21-39 วิชาชีพสาขางาน 
40-59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน) 
60 โครงการ 

3 X 0 0 วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา)

01 กลุมบริหารงานคุณภาพ 
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
0X … 
20   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ)

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร

01  สาขาวิชา …… 
02  สาขาวิชา …… 
0Y  สาขาวิชา …… 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 
 

รหัส สาขาวิชา รหัส สาขางาน หนวยกิต 
01 เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 21 วิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 86 

  22 ผลิตสัตวนํ้า 86 
  23 ธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 86 
  24 เพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไป 86 

02 แปรรูปสัตวน้ํา 21 แปรรูปสัตวน้ํา 86 
03 การควบคุมเรือประมง 21 การควบคุมเรือประมง 90 
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สรุปโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 

 

                 สาขาวิชา 
 
 
 

  หมวดวิชา 
เพา
ะเลี้
ยงสั
ตว
น้ํา

 

แป
รรูป
สตั
วน
้ํา 

การ
คว
บค
ุมเร
ือป
ระม
ง 

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 21 21 21 
 1.1 วิชาสามัญท่ัวไป 13 13 13 

 1.2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ 8 8 8 

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 59 59 63 
 2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน 15 15 15 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 25 24 

 2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 15 20 

 2.4 โครงการ 4 4 4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 6 6 

4. ฝกงาน   ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน    

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง - - - 

รวมไมนอยกวา 86 86 90 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

จุดประสงค 
 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า การบริหารจัดการ       
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการประมง 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพประมงทางดานเพาะเล้ียงสตัวนํ้า  โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
7. วางแผน/เตรียมการในงานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ    ประเมินผลและแกไขปญหาในงานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตาม
หลักการและกระบวนการ 

9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการในงานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้า โดยตระหนักถึง
ความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

 

สาขางานผลิตสัตวนํ้า 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสัตวนํ้า 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตสัตวนํ้าเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ     บริหารจัดการ    ประเมินผลและแกไขปญหาคณุภาพนํ้า อาหารสัตวนํ้าและการปองกัน
โรค ในงานผลิตสัตวนํ้าเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการผลิตสัตวนํ้าโดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบ
ตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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สาขางานธุรกิจเพาะเล้ียงสตัวนํ้า 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเพาะเล้ียงสตัวนํ้า 
7. วางแผน/เตรียมการจัดการธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ   ประเมินผลและแกไขปญหาในงานธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการ
และกระบวนการ 

9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการจัดการธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  โดยตระหนักถึงผลกระทบ
ตอสังคมและสภาพแวดลอม  

 

สาขางานเพาะเล้ียงสตัวนํ้าท่ัวไป 
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไป 
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไปเชิงธุรกิจ  ตามหลักการและ
กระบวนการ 

8. ดําเนินการ    บริหารจัดการ   ประเมินผลและแกไขปญหาในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไปตามหลักการ
และกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไปตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไป โดยตระหนักถึงความปลอดภัย
และผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 
 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25 หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) 
        2.4 โครงการ (4 หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3600-0001 ชีววิทยาของปลา 3 (4) 
3600-0002 การประมงเบ้ืองตน 3 (4) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา   21   หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1401 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1402 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1504 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา   59   หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25 หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3601-2001 การเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า 6 (10) 
3601-2002 การเล้ียงสัตวนํ้าแบบย่ังยืน 6 (10) 
3601-2003 อาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา 3 (4) 
3601-2004 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพนํ้า 3 (4) 
3601-2005 การจัดการฟารมสัตวนํ้า 3 (4) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
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 2.3  วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงในประเภทวิชาประมง    สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า   รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

 2.3.1  สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3601-2101 สัตววิทยา 3 (4) 
3601-2102 มีนวิทยา 3 (4) 
3601-2103 ชีววิทยากุง ปู 3 (4) 
3601-2104 ชีววิทยาหอย 3 (4) 
3601-2105 สมุทรศาสตร 3 (4) 
3601-2106 แพลงตอน 3 (4) 
3601-2107 สาหราย 3 (4) 
3500-0102 หลักพันธุศาสตร 3 (4) 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
3507-2001 อินทรียเคมี 3 (4) 
3601-4001 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 1 * (*) 
3601-4002 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 2 * (*) 
3601-4003 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 * (*) 
3601-4004 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 4 * (*) 
3601-40… ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า …               * (*) 
 

 2.3.2  สาขางานผลติสัตวนํ้า 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3601-2201 โรค พยาธิและศัตรูของสัตวนํ้า 3 (4) 
3601-2202 เคร่ืองทุนแรงในงานเพาะเล้ียงสตัวนํ้า 3 (4) 
3601-2203 การเล้ียงแพลงตอน 3 (4) 
3601-2204 การเลี้ยงสาหราย 3 (4) 
3601-2205 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 3 (4) 
3601-2206 การเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน 3 (4) 
3601-2207 ถึง 3601-2299 รายวิชาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3601-4001 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 1 * (*) 
3601-4002 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 2 * (*) 
3601-4003 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 * (*) 
3601-4004 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 4 * (*) 
3601-40… ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า …               * (*) 
 

 2.3.3  สาขางานธุรกจิเพาะเลีย้งสัตวนํ้า 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3601-2301 การตลาดสินคาสัตวนํ้า 3 (3) 
3601-2302 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประมง 3 (3) 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
3506-2005 ธนกิจเกษตร 3 (4) 
3506-2105 การบริหารงานบุคคล 3 (4) 
3506-2106 การขายและการสงเสริมการขาย 3 (4) 
3506-2108 บัญชีฟารม 3 (4) 
3601-4001 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 1 *  (*) 
3601-4002 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 2 * (*) 
3601-4003 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 *  (*) 
3601-4004 ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 4 * (*) 
3601-40… ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า …               * (*) 
 

 2.3.4  สาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าท่ัวไป 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานตาง ๆ  ในประเภทวิชาประมง   สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 2.4 โครงการ (4 หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3601-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย  1  ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา  หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาประมง   

21

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาแปรรปูสตัวน้ํา 

 

จุดประสงค 
 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานแปรรูปสัตวนํ้า การบริหารจัดการ       
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานแปรรูปสตัวนํ้าใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและ
กระบวนการ  

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ
ทางดานแปรรูปสัตวนํ้าใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการประมง 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า และการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ในงานผลิตและ 
 บริการทางดานแปรรูปสัตวนํ้า 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือสงเสริมและพัฒนางาน
อาชีพดานการแปรรูปสัตวนํ้า โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการในงานแปรรูปสัตวนํ้า 
7. วางแผน/เตรียมการแปรรูปสัตวนํ้าเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
8. ดําเนินการ   บริหารจัดการ  ประเมินผลและแกไขปญหาในงานแปรรูปสัตวนํ้าเชิงธุรกิจตามหลักการ
และกระบวนการ 

9. จัดการผลิตภัณฑสัตวนํ้าและการตลาดตามหลักการและกระบวนการ 
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัย ภูมิปญญาไทย และเทคนิควิธีการผลิตผลิตภัณฑพืช    โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 
 
 

 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวม
ไมนอยกวา 86 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
   1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25 หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต) 
        2.4 โครงการ (4 หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3600-0003 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
3600-0005 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4) 
3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา   59   หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห 3 (4) 
3500-0106 สถิติและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
3501-1001 หลักการสงเสริมการเกษตร 3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (25  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3602-2001 การทําแหง  ทําเค็ม  รมควัน  และการหมักดอง 3 (4)  
3602-2002 การแชเยือกแข็ง 3 (4)  
3602-2003 การบรรจุกระปอง 3 (5)  
3602-2004 การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า 3 (4)  
3602-2005 เคร่ืองจักรกลโรงงาน 3 (4)  
3602-2006 การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 3 (4)  
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3501-2001 สัมมนา 1 (2) 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา  15  หนวยกิต) 
 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานแปรรูปสัตวนํ้า  รวมไมนอยกวา   15  หนวยกิต  

 

 สาขางานแปรรูปสัตวนํ้า 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3602-2101 โภชนศาสตร               2 (2)  
3602-2102 วิทยาการหลังการจับสัตวนํ้า               3 (4) 
3602-2103 การประกอบอาหารสัตวนํ้าคาปลีก               3 (4)  
3602-2104 การจัดการโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า               3 (4)  
3602-2105 การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ               3 (4)  
3602-2106 ถึง 3502-2199 รายวิชาเกี่ยวกับการแปรรูปสัตวน้ํารายวิชาอื่น ๆ * (*) 
   ตามความตองการของทองถ่ิน 
3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
3506-2106 การขายและการสงเสริมการขาย 3 (4) 
3602-4001 ปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้า 1 * (*) 
3602-4002 ปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้า 2 * (*) 
3602-4003 ปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้า 3 * (*) 
3602-4004 ปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้า 4 * (*) 
3602-40… ปฏิบัติการแปรรูปสัตวนํ้า …               * (*) 
 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง   
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3602-6001 โครงการ 4 (*) 
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3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย   1   ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาประมง   

29

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาควบคุมเรอืประมง 
 

จุดประสงค 
 
 
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะเก่ียวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  มนุษยศาสตร  นําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเดินเรือเพ่ือทําการประมง  การ
บริหารจัดการ    และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานการควบคุมเรือประมงใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีทักษะและประสบการณในการเดินเรือเพ่ือทําการประมงตามหลักการและกระบวนการ  
4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  วางแผน  จัดการ  ตัดสินใจและแกไขปญหา 
แสวงหาความรู   ทักษะ   ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ   มาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพการ
ควบคุมเรือประมงใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครวัและสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการประมง 

6. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพ    มีคุณธรรม จริยธรรม   ซ่ือสัตย   มีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพทางดานการควบคุมเรือประมง และการ
อยูรวมกับผูอ่ืน 

4. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานควบคุม
เรือประมง 

5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู   ทักษะ  ประสบการณ  และเทคโนโลยีใหม ๆ   เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
งานอาชพีดานการเดินเรือเพ่ือทําการประมง  โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

6. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและเดินเรือเพ่ือทําประมง 
7. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานสําหรับคนประจําเรือ ตามหลักการและกระบวนการ 
8. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานเก่ียวกับเรือและการปฏิบัติงานในเรือ ดานการติดตอส่ือสาร อุตุนิยมวิทยา สมุทร-
ศาสตร การบํารุงรักษาเรือ เคร่ืองมืออุปกรณ เคร่ืองจักรเคร่ืองยนตและเคร่ืองมือประมง ตามหลักการ
และกระบวนการ 

9. วางแผนและกําหนดทิศทางในการเดินเรือและหาตําบลท่ีเรือ    โดยใชหลักการเดินเรือชายฝง  หลัก-
ดาราศาสตร  และเคร่ืองมืออุปกรณชวยในการเดินเรือ  

10. เขายามสะพานเดินเรือ  คนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล ตามหลักการและกระบวนการ 
11. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจจัยและเทคนิควิธีการเดินเรือเพ่ือทําการประมง โดยตระหนักถึงความปลอดภัย
และผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม  
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2546 

ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง 
 
 

           ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาประมง 
สาขาการควบคุมเรือประมง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
  2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
        2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24 หนวยกิต) 
  2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต) 
        2.4 โครงการ (4 หนวยกิต) 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง) 
 

                  รวมไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 
 
 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น  
หรอืมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3600-0003 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
3600-0004 ชางประมงเบ้ืองตน 2 (4) 
3600-0005 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4) 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13  หนวยกิต) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7  หนวยกิต) 
 

   (1) กลุมภาษาไทย (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-11__ รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 
 

   (2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (4  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000-13__ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
 

  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3  หนวยกิต)  
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000-16__ รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
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 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
 

  1.2.1  กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)     ใหเลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปน้ี 
 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2) 
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2) 
 

  1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

   (1)  กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1420 วิทยาศาสตร 1 3 (4) 
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 3 (4) 
 

   (2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-1523 คณิตศาสตร 4 3 (3) 
3000-15__ คณิตศาสตร … 3 (3) 
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2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา  63  หนวยกิต 
  

 2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15  หนวยกิต) 
 

  2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ   (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

        2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000-0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 

        2.1.3  กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ (9  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3600-0101 แคลคูลัสประยุกต 3 (3) 
3600-0102 ทักษะชาวเรือประมง 3 (6) 
3602-2102 วิทยาการหลังการจับสัตวนํ้า               3 (4) 
 

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  (24  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3603-2001 เคร่ืองจักรกลเรือ 3 (4) 
3603-2002 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 3 (4) 
3603-2003 กฎหมายเก่ียวกับเรือและการเดินเรือ 3 (3) 
3603-2004 ระบบการสื่อสารในเรือ 3 (4) 
3603-2005 เคร่ืองเย็นอุตสาหกรรม 3 (4) 
3603-2006 กิจการแพปลา 3 (4) 
3603-2007 เรือและการทรงตัวของเรือ 3 (4) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3603-2008 ธุรกิจพาณิชยนาวี 3 (4) 
 

 2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  20  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3603-4001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเดินเรอื *  (*) 
3603-4002 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ *  (*) 
3603-4003 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเคร่ืองมือประมง *  (*) 
 

 ใหสถานศกึษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  
กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล   โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

 2.4 โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3603-6001 โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4. ฝกงาน 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย   1   ภาคเรียน     ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  

        ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนท่ีมีการฝกงาน  โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
3000-2001 กิจกรรม … - (2) 
3000-2002 กิจกรรม … - (2) 
3000-2003 กิจกรรม … - (2) 

 



 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 
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คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
 
 

3500-0004 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3) 
 (Basic Business Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ การ
ทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ  บันทึกบัญชีเบื้องตน วางแผนการตลาด  
การขาย และการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการจดัการธุรกิจในงานอาชีพของตน       และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสัตย ขยนั และอดทน  

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีเบื้องตน 
3. วางแผนการตลาดและแผนการขาย 
4. วางแผนการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิการจดัการธุรกิจเบือ้งตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการจดัการ
ธุรกิจ   การเขียนเอกสารธุรกิจ   การจัดทําบัญชี   การตลาดและแผนการตลาด   การขายและแผนการขาย  หลักการ
ดําเนินธุรกิจขนาดยอม  

 
3600-0001 ชีววิทยาของปลา 3 (4) 
 (Fish Biology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจชีวประวัต ิ  ลักษณะภายนอก  ระบบตาง ๆ ของรางกายปลา  และความสัมพันธของปลา
กับสภาพแวดลอม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและจําแนกชนิดปลาตามหลักชีววิทยาเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเพาะเล้ียงปลา 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับ-  
ผิดชอบ  และละเอียดรอบคอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบการจําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา 
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ระบบการจําแนกชนิดของปลา  รูปรางของปลา  อวัยวะภายนอก  ระบบอวัยวะ
ภายใน  การตอบสนองและความสัมพันธของปลากับส่ิงแวดลอม  และชีวประวัติปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
 
3600-0002 การประมงเบื้องตน 3 (4) 
 (Introduction to Fisheries) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  นโยบาย สถานการณประมง และหลักการประมงเบ้ืองตน  
2. เพ่ือใหสามารถเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าและใชประโยชนจากสัตวนํ้าตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการประมง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของกับการประมง 
2. เพาะเล้ียงสัตวนํ้าเบ้ืองตนตามหลักการ 
3. แปรรูปสัตวนํ้าเบือ้งตนตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของการประมง   ทรัพยากรและการอนุรักษทรัพยากรประมง 
สถานการณประมงดานตาง ๆ    พระราชบัญญัติการประมง   สะพานปลา   นโยบายการประมงของประเทศไทย 
การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า   ผลิตภัณฑสัตวนํ้า  และการใชประโยชนจากสัตวนํ้า 
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3600-0003 การประมงท่ัวไป 2 (2) 
 (General Fisheries) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ขอมูลและสถานการณท่ีเก่ียวของกับการประมงท้ังในระดับประเทศและ
ระดับโลก 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลและหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับการทําการประมง  และผลิตผลิตภัณฑ
สัตวนํ้า  โดยคํานึงถงึระเบียบขอบังคบั  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหเจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพประมง ดวยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําประมงภายใตกฎระเบียบ นโยบาย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง-   
แวดลอม 

2. วิเคราะหสถานการณการประมงในปจจุบัน 
3. วางแผนทําการประมงและผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญของการประมง ทรัพยากรประมง สถานการณประมงดานตาง ๆ  การอนุรักษ
ทรัพยากรประมง  พระราชบัญญัติการประมง  สะพานปลา  ผลิตภัณฑสัตวน้ําและการใชประโยชนจากสัตวน้ํา   
นโยบายการประมงของประเทศไทย 
 
 
3600-0004 ชางประมงเบ้ืองตน 2 (4) 
 (Basic Farm Workshop) 

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

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานชางประมง ดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ  
ประหยดั  ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

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

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ วัสดุอุปกรณและการปฏิบัติงานปูน งานคอนกรีต งานทอในการประมง งาน
เช่ือมไฟฟา   งานไฟฟา  การตอสายและวงจรไฟฟาแสงสวาง  การตอและติดตั้งมอรเตอรไฟฟา  การซอมแซมบํารุง
ดูแลรักษาเคร่ืองยนตเล็ก  แกสโซลีนและเคร่ืองยนตดีเซล  วัสดุอุปกรณงานสี การเลือกใชสีใหเหมาะสมกับงาน 
การเตรียมพ้ืนผิวและการทาสี  และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
 
3600-0005 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4) 
 (Fish Raw Material Management)  

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า  
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต  รอบคอบ  ประหยดั  ปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

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

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของสัตวนํ้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  องคประกอบทางเคมีที่มีบทบาทตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพสัตวน้ําสด การปฏิบัติการดูแลสัตวน้ําสด การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การตัดแตงสัตวน้ํา
เพ่ือการผลิต  และการขนสงสัตวนํ้าสด 
 
 



 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 
วิชาชีพพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 
วิชาชีพพื้นฐาน 

 
 
 

กลุมบริหารงานคุณภาพ 
 

3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต
ในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  หลักการบริหารงานคุณภาพ  
และเพ่ิมผลผลิต   กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต 
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือวางแผนและพัฒนางาน 
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3000-0102 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในองคกร 

3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร  การจัด
องคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การส่ือสาร  การส่ังการ  การฝกอบรม  การสาธิตวิธี-
ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
 

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 

3000-0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 (Computer Package at Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสาร การจดัการฐานขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานและการผลิตส่ือในงานอาชีพ 

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบือ้งตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตส่ือและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร 
การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล     การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรส่ือผสมและการใชคอมพิวเตอร
เพ่ือการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
 

3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
  (Computer Programming) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออ่ืน ๆ   Data Type, 
Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File 
Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Information Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
3. ประยุกตใชระบบอนิเทอรเนต็เพ่ือการจัดการสารสนเทศ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและซอฟตแวร 
รูปแบบขอมูล   อุปกรณรับ-สงขอมูล   การวิเคราะหขอมูล    การสืบคนและการจัดการขอมูล   โปรแกรมระบบ-
ปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกตใชงาน  ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต     การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
 

3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจดัการระบบฐานขอมูล 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบจดัการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  ระบบ
ฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database 
System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน 
(Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวย
คอมพิวเตอร 

 
 

3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
 (Computer Graphics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจเทคนคิพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบส่ือสารกราฟกส 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
3. เพ่ือใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส 
2. ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ เทคนิคพ้ืนฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัวประสาน
โปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองสี (Color Model), ระบบ
พิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Ratation), Translation, Viewing Transformation, Clipping, 
ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การส่ือสารกราฟกส (Graphic Communications), 
แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการใหแสงและเงา (Rendering)  พ้ืนฐานการทํา
ภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม (Visualization) ภาพเสมือนจริง  
(Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000-0206 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและข้ันตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ   การใชชุดคําส่ังในการสรางภาพ 
2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline))  การใชคําส่ังในการแกไขปรับปรุง 
การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการไฟล การพิมพ (ตัวอยาง
โปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน)     การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
 

กลุมพ้ืนฐานงานอาชีพ 
 

3500-0103 เคมีท่ัวไปและการวิเคราะห 3 (4) 
 (General Chemistry and Analysis) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับเคมีอินทรีย และอนินทรียเคมเีบื้องตน 
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร เตรียมสารละลาย และวิเคราะหเคมีเบื้องตน 
3. เพ่ือใหสามารถประยุกต ใชความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอหลักและกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน   
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและกระบวนการเบ้ืองตนเก่ียวกับเคมีอินทรียและอนินทรียเคมี 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมืออุปกรณพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
3. จัดเตรียมสารละลายตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหคาความเขมขนของสารละลายโดยวิธีไตเตรต 
5. หาคาจดุเดอืดและการกล่ันตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  โครงสรางอะตอม  การจัดเรียงอิเล็กตรอน  ตารางธาตุ  โมล  สูตรและสมการ
เคม ี พันธะเคมีในสารประกอบตางๆ  ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี  สารละลายกรด-เบส เกลือ  สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ  หลักการและวิธีใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สารละลายและการเตรียมสารละลาย  
การไตเตรต   การหาจุดเดือด และการกล่ัน 
 
 
3500-0106 สถติิและการวางแผนการทดลอง  3 (4) 
 (Statistics and Experimental Designs) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลอง  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการทดลองทางการเกษตร เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย สรุป
และเขียนรายงานการทดลอง 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการคนควาทดลองเพื่อพัฒนางานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานทางสถิติและการวางแผนการทดลอง 
2. วางแผนการทดลองทางการเกษตรตามหลักการ 
3. ดําเนินการทดลองทางการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และสรุปรายงานตามหลักการและกระบวนการทางสถิติ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ    หลักการและพ้ืนฐานทางสถิติ   การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ   หลักในการ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร   แผนการทดลองแบบสุมตลอด   แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ  
แผนการทดลองแบบลาตนิสแควร      การดําเนินการทดลอง    การเก็บและวิเคราะหขอมูล    การตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย   การสรุปผลการทดลอง  และการเขยีนรายงานผลการทดลอง 
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3501-1001 หลักการสงเสรมิการเกษตร 3 (4) 
 (Principles of Agricultural Extension) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและเทคนคิวิธีการสงเสริมการเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวางโครงการ ดําเนินงาน ประสานงานและประเมนิผลการสงเสริมการเกษตร 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย
รอบคอบ  ขยัน  อดทน  มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนคิวิธีการสงเสริมการเกษตร 
2. วางโครงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในทองถ่ินตามหลักการ 
3. เลือก/ใช/ประยุกตใช/ผลิตส่ือโสตทัศนในงานสงเสริมการเกษตร 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชวิธีการสงเสริมการเกษตรในสถานการณตาง ๆ 
5. ประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและจดุมุงหมายของการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิคการ
สงเสริมการเกษตร  การวางโครงการ  การดําเนินงานและการประสานงาน  วิธีการสงเสริมการเกษตรแบบตาง ๆ  
ส่ือโสตทัศนเพ่ืองานสงเสริมการเกษตร   การประเมินผลการสงเสริมการเกษตร   ปญหาและแนวทางแกไขในงาน
สงเสริมการเกษตร 
 
 
3600-0101 แคลคูลัสประยุกต 3 (3) 
 (Applied  Calculus) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการคดิ คํานวณทางดานแคลคูลัส และการประยุกตใชในงานอาชีพ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห คํานวณ และแกปญหาในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการทางดาน
แคลคูลัส 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการพัฒนางานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน
และอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการคดิ คํานวณทางดานแคลคูลัส 
2. วิเคราะหคาํนวณพ้ืนท่ี จุดศูนยถวง ปริมาตร โมเมนต และมวลตามหลักการและกระบวนการ 
3. ประยุกตใชหลักการคดิคํานวณทางแคลคูลัสในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความโคงแบบตางๆ การกระจายฟงกช่ันและการทดสอบอินทิกรัลแบบหลายช้ัน การหา
พื้นที ่  จุดศูนยถวง  ปริมาตร  ความยาวของสวนโคง  ผิวโคง   การหาอนุพันธยอยของฟงกช่ันหลายตัวแปร  การ
เปล่ียนตัวแปรโดยทัว่ไป  การหาโมเมนตและโมเมนตของความเฉื่อย  การหาปริมาตรและมวลโดยใชระบบ
โคออรดเินต 
 
 
3600-0102 ทักษะชาวเรือประมง 3 (6) 
 (Basic  Skills  of  Fishermen) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพ้ืนฐานเก่ียวกับเรือประมง เครือ่งมือ เครื่องทุนแรง
ทางการประมง และเครื่องมือที่ใชในการเดินเรือ  

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพชาวเรือประมงตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติทีดี่ตองานพ้ืนฐานอาชีพชาวเรือประมงและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพ้ืนฐานชาวเรือประมง 
2. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมือ เครื่องทุนแรงทางการประมง และเครื่องมือที่ใชในการเดินเรือ ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. บํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองมือประมงตามหลักการและกระบวนการ 
4. ปฏิบัตงิานเช่ือมและงานโลหะตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏบิตังิานสีตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การใช  การบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจกัรกลเรือ  งานเช่ือม  งานโลหะ งานสี   
เครื่องทุนแรงประมง    การเตรียม  การซอมแซมเคร่ืองมือประมง   การใชงานเครื่องมือและอุปกรณในเรือประมง 
และความปลอดภัยในการปฏิบตังิาน 



 

 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาชีพ 

 
วิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 



คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 
 

3501-2001 สัมมนา 3 (4) 
 (Seminar) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการศกึษาคนควาและดําเนินงานสัมมนาทางวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหสามารถดําเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการท่ีเปนสากล 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาพัฒนางานอาชีพ        และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ    
รับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการสัมมนาทางวิชาชีพ 
2. จัดทาํรายงานการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณประกอบการสัมมนาตามหลักสากล 
4. นําเสนอและอภิปรายหัวขอการสัมมนาในสาขาวิชาชีพตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชโสตทัศนปูกรณประกอบการนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ    การศึกษาคนควาและเลือกหัวขอสัมมนา  การเรียบเรียงและเขียนรายงาน   การจัดเตรียม
สถานท่ีและอุปกรณ  การนําเสนอ  การอภิปราย  และการใชโสตทัศนปูกรณประกอบการนําเสนอ 
 (ใหนักศึกษาเตรียมหัวขอสัมมนาทีเ่ก่ียวของกับสาขาวิชาชีพเพ่ือนําเสนอ อยางนอยคนละ  1  เรื่อง) 
 
 
3506-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 3 (4) 
 (Computer Application for Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน เลือกและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานอาชีพ    ดวยความรับ-  
ผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ขยัน  มีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสรางสรรค   
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในงานอาชีพ 
2. วางแผน เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงาน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ/งานคํานวณ/งานฐานขอมูล/งานนําเสนอ และหรืออ่ืน ๆ 
4. ใชคอมพิวเตอรเพ่ือสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีนิยมใชในงานอาชีพ   ประโยชน   หลักการทํางาน
โดยท่ัวไปของโปรแกรมสําเร็จรูป   การประยุกตใชในงานอาชีพตาง ๆ  (โปรแกรมสําหรับงานพิมพ งานคํานวณ   
งานฐานขอมูล งานนําเสนอ และหรืออ่ืน ๆ)   การสืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
 
 
3601-2001 การเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า 6 (10) 
 (Aquatic Animal Breeding) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและเทคนิคกระบวนการเพาะและอนุบาลสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการเพาะและอนบุาลสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า   ดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  ประหยดั  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะและอนุบาลสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. คัดเลือกพอแมพันธุสัตวนํ้าตามหลักการ 
4. เพาะพันธุสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
5. อนุบาลสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
6. จับและลําเลียงขนสงสัตวนํ้าวัยออนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ความสําคญัของการเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า  ขอกําหนด ขอบงัคบั ระเบียบ 
และกฏหมายทางดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับงานเพาะและอนบุาลสัตวนํ้า ระบบสืบพันธุและวงจรของสัตวนํ้า   
การคัดเลือกและดูแลพอแมพันธุสัตวนํ้า  การเพาะพันธุสัตวนํ้า  การอนุบาลสัตวนํ้า การจัดการโรงงานเพาะฟกและ
วางแผนการผลิต   การจับและลําเลียงขนสงสัตวนํ้าวัยออน  และการตลาดสัตวนํ้าวัยออน  (โดยการเพาะและอนุบาล
สัตวนํ้า ไมนอยกวา  3  ชนิด) 
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3601-2002 การเล้ียงสัตวนํ้าแบบยัง่ยืน 6 (10) 
 (Sustainable Aquaculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการเล้ียงสัตวนํ้าแบบย่ังยืน  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการเล้ียงสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตวนํ้า ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ประหยดั  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเล้ียงสัตวนํ้าแบบย่ังยืน 
2. วางแผน ออกแบบระบบการเลี้ยงตามหลักการ 
2. จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. เล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลผลิตสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะการเล้ียงสัตวนํ้าแบบตาง ๆ ขอกําหนด ขอบังคบั ระเบียบและกฏหมาย
ทางดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับงานเล้ียงสัตวนํ้า การเลือกทําเลและการออกแบบระบบการเลี้ยง เครื่องมือและ
อุปกรณ การเตรียมการเล้ียง การคัดเลือกพันธุ การจัดการดูแลระหวางการเล้ียง การจบัและการจัดการผลผลิต และ
การประเมินผล (โดยการเล้ียงสัตวนํ้าไมนอยกวา 3 ชนิด) 
 
 
3601-2003 อาหารและโภชนาการของสัตวนํ้า 3 (4) 
 (Feed, Live Feed and Fish Nutrition) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับอาหารและโภชนาการของสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห สรางสูตรอาหาร ผลิตอาหารสัตวนํ้า ผลิตอาหารสัตวนํ้ามีชีวิต และใหอาหาร
สัตวนํ้า ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนทางโภชนาการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานผลิตและใหอาหารสัตวน้ํา มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ประหยดั มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับอาหารและโภชนาการของสัตวนํ้า 
2. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. คํานวณสูตรอาหารสัตวนํ้าตามหลักการ 
4. ผสมสูตรอาหารสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
5. เล้ียงอาหารสัตวนํ้าท่ีมีชีวิตตามหลักการและกระบวนการ 
6. เก็บรักษาอาหารสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
7. เพ่ิมคุณคาอาหารสัตวนํ้า (Enrichment) ตามหลักการและกระบวนการ 
8. ใหอาหารสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารสัตวนํ้า สารอาหารท่ีสัตวนํ้าตองการ 
ประเภทของอาหารท่ีเหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตวนํ้า ชนิดของอาหารท่ีมีชีวิต การผลิตอาหารผสม การผลิต
อาหารสัตวนํ้าท่ีมีชีวิต  การเก็บรักษาอาหารสัตวนํ้า  การเพ่ิมคุณคาของอาหารสัตวนํ้า และการใหอาหารสัตวนํ้า 
 
 

3601-2004 การวิเคราะหและควบคุมคณุภาพน้ํา 3 (4) 
 (Water Quality Analysis and Control for Aquaculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ควบคมุและปรับปรุงคณุภาพนํ้าในบอตามหลักการและกระบวนการ โดย
คํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนงานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา   มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคณุภาพนํ้า 
2. เก็บตัวอยางนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
3. วิเคราะหคณุภาพนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. แปลขอมูลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าตามหลักการ 
5. ปรับปรุงคุณภาพนํ้าตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ คุณภาพนํ้าและการหมุนเวียนของแรธาตุ เคร่ืองมือและวิธีวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
การแปลขอมูลเพ่ือประยุกตใชในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  และการปรับคุณภาพนํ้า 
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3601-2005 การจัดการฟารมสัตวนํ้า 3 (4) 
 (Fish Farm Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการธุรกิจ บันทกึกิจการฟารม และวิเคราะหผลสําเร็จธุรกิจฟารม
สัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดการฟารมสัตวน้ํา  ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ประหยดั  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมสัตวนํ้า 
2. วางแผนการจัดการฟารมสัตวนํ้าตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
3. บันทกึกิจการฟารมสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหผลสําเร็จกรณีศึกษาธุรกิจฟารมสัตวนํ้า 
5. คํานวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตวนํ้าตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะท่ัวไปของฟารมสัตวนํ้า ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการ
ฟารมสัตวนํ้า  การวางแผนและทํางบประมาณฟารมสัตวนํ้า  การบริหารและจัดการธุรกิจฟารมสัตวนํ้า การบันทึก
กิจการฟารมสัตวนํ้า การวัดผลสําเร็จและการวิเคราะหธุรกิจฟารมสัตวนํ้า ปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนและรายได
ในการทําฟารม  หลักการคํานวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตวนํ้า 
 

 
สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

 
3500-0102 หลักพันธุศาสตร 3 (4) 
 (Principles of  Genetics) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจพ้ืนฐานความสามารถในการดํารงพันธุของส่ิงท่ีมีชีวิต การเกิดและการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมตาง ๆ  

2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ 
3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอหลักพันธุศาสตร  และมีกิจนิสัยใฝรู  มีความคิดสรางสรรค  รอบคอบและขยนั  
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ  
2. ทํานายลักษณะของส่ิงมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล 
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ 
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิเก่ียวกับ   เซลและการแบงเซล  การสรางเซลสืบพันธุ  คําศัพทที่ใชทาง     พันธุศาสตร  
กฎของเมนเดล  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ   ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิต ิ    ทฤษฎี
โครโมโซม     ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน    การกลายพันธุ  และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกตเบ้ืองตน 
 
 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
 (Microbiology) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3000-1401  วิทยาศาสตร 1 กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับรูปราง โครงสราง การเจริญเตบิโต การจําแนกจุลินทรียและการนําจุลินทรียมาใช
ประโยชนในงานอาชีพ 

2.  เพ่ือใหสามารถเพาะเล้ียงเช้ือ แยกเช้ือ และยอมสีแกรม 
3.  เพื่อใหมีเจตคติทีด่ีตอการศึกษาคนควาทางดานจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ  และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยา 
 2. ใชกลองจุลทรรศนจาํแนกประเภทจุลินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
 3. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
 4. เพาะเล้ียงและแยกเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
 5. ยอมสีแกรมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิ เก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของจุลินทรีย ชนิดและประเภทจลิุนทรีย รูปราง 
โครงสรางและสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการแพรกระจายของจุลินทรีย การใชกลองจลุทรรศน การเตรียม
อาหารเล้ียงเช้ือ  การเพาะเล้ียงเช้ือ  การแยกถายเช้ือ  การยอมสีแกรม  การติดเช้ือและความตานทานของจลิุนทรีย 
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3507-2001 อินทรียเคมี 3 (4) 
 (Organic Chemistry) 
 (ตองเรียนรายวิชา  3500-0103  เคมีท่ัวไปและการวิเคราะห  กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับอินทรียเคมี  
2. เพ่ือใหสามารถหาจุดหลอมเหลว ตกผลึก กล่ัน สกัดสารอินทรีย จําแนกและเปรียบเทียบปฏิกริยาของ
สารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอินทรียเคมีอยางเปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใชในงาน
อาชีพ  ดวยความรับผิดชอบ  ละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเก่ียวกับอินทรียเคมี 
2. จําแนกประเภทของสารอินทรียตามหลักการ 
3. หาจุดหลอมเหลวของสารอินทรียตามหลักการ 
4. ตกผลึกสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
5. กล่ัน และหรือสกัดสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
6. เปรียบเทียบปฏกิิริยาของสารอินทรียตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของอินทรียเคมี ประเภทของสารอินทรีย 
สารประกอบอินทรียท่ีมีฟงช่ันกรุฟ   คารโบไฮเดรท โปรตีน ไลปด   การหาจดุหลอมเหลวของสารอินทรีย  การตก
ผลึกของสารอินทรีย การสกัดสารอินทรียดวยตัวทาํละลาย ปฏิกรยิาของสารอัลเคน อัลคีน อัลไคน ปฏิกิริยาของ
แอลกอฮอล ปฏิกิริยาของแอสเตอร ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรท ปฏิกิริยาของไขมนั และปฏิกิริยาของโปรตีน 
 
 
3601-2101 สัตววิทยา 3 (4) 
 (Zoology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการจําแนกสัตวนํ้า  ลักษณะ แหลงท่ีอยูอาศัยและการสืบพันธุของสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกกลุมและลักษณะของสัตวนํ้าในไฟล่ัมตาง ๆ นําไปประยุกตใชในงานเพาะเล้ียง
สัตวนํ้า 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานสัตววิทยา ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกสัตวนํ้าและลักษณะของสัตวนํ้า 
2. จําแนกชนิด ลักษณะ และแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้าตามกลุม order และ phylum 
3. เปรียบเทียบระบบสืบพันธุแบบตาง ๆ ของสัตวในแตละ order 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  หลักการจําแนกสัตว  ลักษณะของสัตวในไฟล่ัมตาง ๆ  การดํารงชีวิตและ
วิวัฒนาการของสัตวท่ีเปนตวัแทนของไฟล่ัม ลักษณะภายนอกและภายในของสัตว แหลงทีอ่ยูอาศัยและการสืบพันธุ 
 
 
3601-2102 มีนวิทยา 3 (4) 
 (Ichthyology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับมีนวิทยา 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกรูปรางลักษณะภายนอก-ภายในและระบบตาง ๆ ของปลาตามหลักอนุกรมวิธาน 
นําไปประยุกตใชในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานมีนวทิยา  ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับมีนวิทยา 
2. จําแนกรูปรางลักษณะภายนอก-ภายในของปลาตามหลักการ 
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของปลาตามหลักการ 
4. จัดส่ิงแวดลอมและส่ิงเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของปลาชนิดตาง ๆ ตามหลักมีนวิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การดํารงชีวิตของปลา รูปรางและลักษณะภายนอก-ภายในของปลา ส่ิงปกคลุม
และโครงรางของตัวปลา ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดนิอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบขับถาย
ของเสีย และการรักษาสมดุลในรางกายปลา  ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก  และอนุกรมวิธานของปลา 
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3601-2103  ชีววิทยากุง ปู 3 (4) 
  (Crustacean Biology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของกุงและปู 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกรูปรางและระบบตาง ๆ ของกุงและปูตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใช
ในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของกุงและป ู ดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของกุงและปู 
2. จําแนกรูปรางลักษณะของกุงและปตูามหลักการ 
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของกุงและปตูามหลักการ 
4. จัดส่ิงแวดลอมและส่ิงเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของกุงและปตูามหลักชีววิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ รูปรางและอวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของกุง ป ู
 
 
3601-2104  ชีววิทยาหอย 3 (4) 
  (Mollusc Biology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของหอย 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกรูปรางและระบบตาง ๆ ของหอยตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใชใน
งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของหอย  ดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของหอย 
2. จําแนกรูปรางลักษณะของหอยตามหลักการ 
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของหอยตามหลักการ 
4. จัดส่ิงแวดลอมและส่ิงเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของหอยตามหลักชีววิทยา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ รูปรางและอวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  และระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของหอย 
 
 

3601-2105  สมุทรศาสตร 3 (4) 
  (Oceanography) 

จุดประสงครายวิชา 
1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสมุทรศาสตร  
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหลักษณะภูมิประเทศของฝงทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมขีองน้ําทะเล นําไปประยุกตใชในงานอาชีพประมง 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานสมุทรศาสตร ดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสมุทรศาสตร 
2. วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศของฝงทะเลและมหาสมุทรที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต 
3. วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําทะเลตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมขีองน้าํทะเลตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชเคร่ืองมือทางสมุทรศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การกําเนิดทะเล ฝงทะเลและมหาสมุทร ลักษณะภูมิประเทศของหวงมหาสมุทร 
คุณสมบัติทางกายภาพของน้ําทะเล คุณสมบัติทางเคมขีองน้ําทะเล อิทธิพลของทะเลและมหาสมุทรท่ีมีผลกระทบ
ตอส่ิงมีชีวิต   และเครื่องมือทางสมุทรศาสตร 
 
 

3601-2106 แพลงตอน 3 (4) 
 (Plankton) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของแพลงตอน 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกชนิดและประโยชนของแพลงตอนตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใชใน
งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานแพลงตอน  ดวยความรับผิดชอบ ละเอยีด
รอบคอบ ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของแพลงตอน 
2. จําแนกรูปรางลักษณะและชนิดของแพลงตอนตามหลักการ 
3. จัดส่ิงแวดลอมและส่ิงเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของแพลงตอนตามหลักชีววิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ชีววิทยาของแพลงตอน  การดํารงชีพ การแพรกระจาย และการสืบพันธุ 
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  และระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของแพลงตอน 
 
 
3601-2107 สาหราย 3 (4) 
 (Phycology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของสาหราย 
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกชนิดของสาหรายตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ
เพาะเล้ียงสาหราย 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของสาหราย ดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับชีววิทยาของสาหราย 
2. จําแนกรูปรางลักษณะและชนิดของสาหรายตามหลักการ 
3. จัดส่ิงแวดลอมและส่ิงเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของสาหรายตามหลักชีววิทยา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ลักษณะทัว่ไปของสาหราย  การดํารงชีพและการแพรพันธุ  และความสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอม  และระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของสาหราย 
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สาขางานผลิตสัตวนํ้า 
 
3601-2201 โรค พยาธิและศัตรูของสัตวนํ้า 3 (4) 
 (Diseases, Parasites and Predators of Aquatic Animals) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจชนิดและสาเหตุของโรค พยาธิ และศัตรขูองสัตวน้ํา  หลักกระบวนการในการปองกัน 
กําจัดและรักษา 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  ตรวจสอบ  จัดการปองกัน  กําจัดและรักษาโรค พยาธิ และศัตรูของสัตวนํ้า
ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปองกัน กําจดั และรักษาโรค พยาธิ  และศัตรขูองสัตวน้ํา ดวย
ความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิ และศัตรขูองสัตวน้ํา 
2. วินิจฉัยอาการผิดปกติของสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. ดูแลสุขภาพสัตวนํ้าท่ีปวยตามหลักการและกระบวนการ 
4. เตรียมสารเคมทีี่ใชในการปองกันและรักษา โรค พยาธิ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความหมายของโรค พยาธิ และศัตรูของสัตวน้ํา สาเหตุที่ทําใหสัตวน้ําเปนโรค 
โรคสัตวนํ้าท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือไวรัส   พยาธิสัตวนํ้า  ศัตรูสัตวนํ้า  การปองกัน  การกําจัด และการ
รักษาโรคพยาธิของสัตวนํ้า 
 
 
3601-2202 เคร่ืองทุนแรงในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 3 (4) 
 (Machine in Aquaculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน กระบวนการติดต้ัง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครือ่ง- 
ทุนแรงในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ใชงาน บาํรุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา  ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องทุนแรงในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ดวยความรับ-
ผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทนและระวังรักษาส่ิงแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน กระบวนการติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขดัของของเครือ่งทุนแรงใน
งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

2. วางแผนการใชงานเคร่ืองทุนแรงในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. เลือก/ติดตั้ง/ใชเคร่ืองทุนแรงในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองทุนแรงในงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามมาตรฐาน 
5. แกไขขอขดัของเบือ้งตนของเครือ่งทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้าํตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ประเภทและชนิด  หลักการทํางาน  การตดิต้ัง  การใชงาน  การบํารุงรักษา และ
การแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
 
3601-2203 การเล้ียงแพลงตอน 3 (4) 
  (Plankton Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเล้ียงแพลงตอน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเพาะขยายพันธุและเล้ียงแพลงตอน ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการเล้ียงแพลงตอน ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนคิวิธีการในการเลี้ยงแพลงตอน 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และแพลงตอนตามหลักการ 
3. แยกเช้ือบริสุทธ์ิของแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ 
4. เล้ียงเช้ือบริสุทธ์ิของแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ 
5. เล้ียงแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะท่ัวไปของแพลงตอน การจําแนกชนิดของแพลงตอน การเพาะเล้ียง
แพลงตอนเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  การเตรียมอุปกรณ  การคัดเลือกชนิดแพลงตอน  การจดัการดูแลระหวางการ
เลี้ยง  การรวบรวมผลผลิตเพ่ือนําไปจําหนายและใชประโยชน 
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3601-2204 การเลี้ยงสาหราย 3 (4) 
 (Algae Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเล้ียงสาหราย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการขยายพันธุและเล้ียงสาหรายชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสาหราย ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนคิวิธีการในการเลี้ยงสาหราย 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสาหรายตามหลักการ 
3. เพาะขยายพันธุสาหรายตามหลักการและกระบวนการ 
4. เล้ียงสาหรายตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ลักษณะของสาหราย  การจาํแนกชนิด การวางแผนการผลิต การเพาะขยายพันธุ
การเพาะเล้ียงสาหรายท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  การตลาดและ
การจําหนาย 
 
 
3601-2205 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 3 (4) 
 (Ornamental Fish Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเพาะเล้ียงและจัดสวนตูปลาสวยงาม ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนคิวิธีการในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุปลาสวยงามตามหลักการ 
3. เพาะพันธุปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ 
4. เล้ียงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดสวนตูปลาตามหลักการและกระบวนการ 
6. จัดการปลาสวยงามท่ีเพาะเล้ียงตามหลักการและกระบวนการจับ บรรจ ุและขนสงเพื่อจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม อุปกรณท่ีใชในการเล้ียงปลาสวยงาม เทคนคิ
การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  การจัดสวนตูปลา  การจัดการสุขภาพ  การบรรจุลําเลียงขนสง การตลาดและการ
จําหนาย 
 
 
3601-2206 การเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน 3 (4) 
 (Integrated Aquaculture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ระบบ และเทคนิควิธีการในการเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ 
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน ดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน 
2. วางแผน จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. เล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการสัตวนํ้าท่ีเพาะเล้ียงตามหลักการและกระบวนการจับ บรรจ ุและขนสงเพื่อจําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ระบบและเทคนิคของการเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน  แนวคิดการทําฟารม
ผสมผสาน  ระบบนิเวศนและหวงโซอาหาร ปญหาและขอจํากัดบางประการของการเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน   
แตละประเภท  การเล้ียงสัตวนํ้าแบบผสมผสาน  การตลาดและการจาํหนาย 
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สาขางานธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

3506-1002 การจดัการธุรกิจเกษตร 3 (4) 
 (Agribusiness Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวน-
การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตองานอาชีพธุรกิจเกษตร         และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผดิชอบ 
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจเกษตร 
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจเกษตร 
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร 
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร 
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร 
6. เขยีนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  ความสําคญั  ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร  องคการธุรกิจ
เกษตรของไทย  หนาท่ีพ้ืนฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร  ระบบธุรกิจเกษตร การจดัการผลิต การจดัการการตลาด 
การบญัชีและการจัดการการเงิน  นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร   ปญหาและ
แนวทางแกไขระบบธุรกิจเกษตร  แผนธุรกิจเกษตร  วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร  โครงการธุรกิจ
เกษตร  การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
 
 

3506-2005 ธนกิจเกษตร 3 (4) 
 (Agricultural    Finance) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและวิธีการท่ีเก่ียวของกับธนกิจเกษตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน  ตัดสินใจเก่ียวกับการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดําเนินงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร ดวย
ความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ประหยัด ซ่ือสัตย  ขยัน อดทน  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับธนกิจเกษตร 
2. วางแผนทางดานการเงินตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร 
3. ควบคุมทางดานการเงนิตามหลักการและกระบวนการ 
4. ตัดสินใจลงทุนทางดานการเงินตามหลักการธนกิจเกษตร 
5. จัดการทางดานสินเช่ือตามหลักการธนกิจเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ลักษณะและความสําคัญของธนกิจเกษตร   การจดัการทางการเงิน   การ
วิเคราะห  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน   การตัดสินใจตาง ๆ เก่ียวกับการเงิน   การประเมินคาโครงการ
ลงทุน   คาของทุนและวิธีการหาทุน   ระบบการเงิน   ตลาดและสถาบันการเงนิ   ลักษณะความสําคญัและบทบาท
ของการจัดการสินเช่ือ   มาตรการในการใหสินเช่ือ   หลักการและวิธีการในการวิเคราะหทางการเงิน 
 
 

3506-2105 การบรหิารงานบุคคล 3 (4) 
 (Personnel Administration) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานและแกไขปญหาการบริหารงานบคุคลตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการบริหารงานบคุคลในงานอาชพี  ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบคุคล 
2. วางแผนการสรรหาและจัดบคุคลเขาทํางานตามหลักการ 
3. วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักการ 
4. กําหนดแนวทางในการสรางแรงจงูใจและขวัญกําลังใจบุคคลตามหลักการ 
5. ประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล  หลักและการบรหิารงาน
บุคคล  การสรรหาบคุคลเขาทํางาน  การจัดคนใหเขากับงาน  การจดัการเงินเดือนและคาจาง   การฝกอบรมและ
พัฒนาบคุคล  การจูงใจและการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  การประเมนิผลการปฏบิัติงาน  แรงงานสัมพันธและ
การประกันสังคม 
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3506-2106 การขายและการสงเสรมิการขาย 3 (4) 
 (Sale  and  Sales  Promotion) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการขายและการสงเสริมการขาย 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจดัการขายและสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานขายและสงเสริมการขาย  มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ขยัน   
อดทน ซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายและสงเสริมการขาย 
2. เขยีนแผนการขายตามหลักการ 
3. เขียนแผนงานสงเสริมการขายตามหลักการ 
4. ดําเนินการขายและสงเสริมการขายตามแผนงาน 

 5. จัดทําส่ือโฆษณาเพ่ือสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของการขาย   หลักและวิธีการดําเนินการขาย    การ
เขียนแผนการขาย  เทคนิควิธีการขาย  หลักและวิธีการสงเสริมการขาย  การเขียนแผนงานสงเสริมการขาย   บทบาท
ของพนักงานขายและพนักงานสงเสริมการขาย    การฝกบุคลิกภาพพนักงานขาย    การจัดทําส่ือโฆษณา    การ
สํารวจตลาด 
 
 
3506-2108 บัญชีฟารม 3 (4) 
 (Farm   Accounting) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบญัชีฟารม การปรับปรุงบัญชี  และการจัดทํางบการเงนิ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบนัทึกบญัชีฟารมและงบการเงิน 
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนีสิ้นและทุนของฟารม 
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ 
4. จัดทาํงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ 
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความหมาย  วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม  การจําแนกสินทรัพย  
หนี้สินและทนุของฟารม    หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี     งบทดลอง    การปรับปรุงบัญชี
เม่ือส้ินงวดบัญชี     การจดัทํางบการเงนิ     การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม  

 
 

3601-2301  การตลาดสนิคาสตัวนํ้า 3 (3) 
  (Aquatic Product Marketing) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  ดําเนินงาน  และแกไขปญหาตามหลักการและกระบวนการตลาด
สินคาสัตวนํ้า 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวนํ้าในงาน
อาชีพ  ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถทาํงานรวมกับ
ผูอื่น 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวนํ้า 
2. จัดทําแผนดําเนนิงานดานการตลาดโดยประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวนํ้า 
3. วิเคราะหตนทนุและสวนเหลื่อมการตลาดตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหแนวโนมความตองการและราคาสัตวนํ้าในอนาคตตามหลักการ 
5. วิเคราะหกรณีศึกษาปญหาตลาดสินคาสัตวนํ้าและแนวทางการแกไข 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   โครงสรางและขอบเขตของการตลาดสินคาสัตวนํ้า  การวางแผนการตลาด การขาย การ
รวบรวมขอมูลดานการตลาด การกระจายสินคา สวนผสมของการตลาด อุปสงคและอปุทานสินคาสัตวน้ํา  หนาที่
และวิถีการตลาด ตนทุนและสวนเหล่ือมการตลาด แนวโนมความเคล่ือนไหวของราคาสินคาสัตวนํ้า  สภาพปญหา
ของตลาดสินคาสัตวนํ้าและแนวทางการแกไข 
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3601-2302  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประมง 3 (3) 
  (Fishery Regulations and Legislation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการปฏบิัติตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมง 
2. เพ่ือใหสามารถสังเคราะห และประยุกตใชระเบียบและพระราชบญัญัติที่เกี่ยวของในงานประมง 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบอาชีพประมงตามหลักกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม 
และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัตติามระเบียบและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประมง 
2. วางแผนการประกอบอาชีพประมงตามระเบียบและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 
3. วิเคราะหกรณีศึกษาในการนําระเบยีบและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประมงไปใช 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   พระราชบัญญัติการประมง   กฎกระทรวง  และระเบียบกับการประมง   พระราชบัญญัติ
เก่ียวกับการประมงไทย พระราชบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายประมงของตางประเทศ  
กฎหมายประมงระหวางประเทศ   และพระราชบัญญัติเรือไทย 
 
 
3601-40… ปฏิบัติการเพาะเล้ียงสตัวนํ้า … * (*) 
  (Aquaculture Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบ 
มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  การ
วิเคราะหงาน   การวางแผน    การดําเนินงาน   การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนนิงาน   การสรุป จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 
 

โครงการ 
 
3601-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้าอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเพาะเลีย้งสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  ดวยกระบวนการทดลอง  สํารวจ  ประดิษฐคิดคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ    การ
เลือกหัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใช
ส่ือโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 

 
 
3500-0104 จุลชีววิทยา 3 (4) 
 (Microbiology) 
 (ตองเรียนรายวิชา 3000-1401  วิทยาศาสตร 1 กอน) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับรูปราง โครงสราง การเจริญเตบิโต การจําแนกจุลินทรียและการนําจุลินทรียมาใช
ประโยชนในงานอาชีพ 

2.  เพ่ือใหสามารถเพาะเล้ียงเช้ือ แยกเช้ือ และยอมสีแกรม 
3.  เพื่อใหมีเจตคติทีด่ีตอการศึกษาคนควาทางดานจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ  และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยา 
2. ใชกลองจุลทรรศนจาํแนกประเภทจุลินทรียตามหลักการและกระบวนการ 
3. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพาะเล้ียงและแยกเช้ือตามหลักการและกระบวนการ 
5. ยอมสีแกรมตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัต ิ เก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของจุลินทรีย ชนิดและประเภทจลิุนทรีย รูปราง 
โครงสรางและสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการแพรกระจายของจุลินทรีย การใชกลองจลุทรรศน การเตรียม
อาหารเล้ียงเช้ือ  การเพาะเล้ียงเช้ือ  การแยกถายเช้ือ  การยอมสีแกรม  การติดเช้ือและความตานทานของจลิุนทรีย 
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3602-2001 การทําแหง ทําเค็ม รมควัน และการหมักดอง 3 (4) 
  (Drying, Salting, Smoking and Fermentation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการทาํแหง ทาํเค็ม รมควัน และหมักดองผลิตภัณฑ
ประมง 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑประมงประเภทแหง เค็ม รมควัน และ
หมักดองตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภค 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑประมง ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการทาํแหง ทําเค็ม รมควัน และหมักดองผลิตภัณฑประมง 
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมืออปุกรณ และวัตถุดิบตามหลักการ 
3. แปรรูปสัตวนํ้าดวยวิธีการทําแหง ทําเค็ม รมควัน และหมักดองตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชสารเจือปนกับผลิตภัณฑประมงประเภทแหง ทําเค็ม รมควัน และหมักดองตาม
หลักการ 

5. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ การเก็บรักษาและการ
จําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญั  หลักการและวิธีการแปรรูปสัตวน้ําดวยวิธีทําแหง ทําเค็ม รมควัน 
และหมักดอง  การบรรจุภัณฑ  การเส่ือมเสียของผลิตภัณฑ  สารเจือปนอาหารและมาตรฐานอาหารท่ีเก่ียวของ    
การควบคุมคณุภาพ  การจําหนายและการตลาด 
 
 
3602-2002 การแชเยอืกแข็ง 3 (4) 
   (Freezing ) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ  หลักการและกระบวนการแชเยือกแข็งผลิตภัณฑประมง 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง โดยคํานึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยตอผูบริโภค 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑประมง ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแชเยือกแข็งผลิตภัณฑประมง 
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมืออปุกรณ และวัตถุดิบตามหลักการ 
3. แปรรูปสัตวนํ้าดวยวิธีแชเยือกเข็งตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชสารเจือปนกับผลิตภัณฑประมงแชเยอืกเขง็ประเภทตามหลักการ 
5. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ การเก็บรักษาและการ
จําหนาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัและการตลาดผลิตภัณฑประมงแชเยือกแขง็ หลักการและ
กระบวนการแชเยือกแข็ง เครือ่งทําความเย็นและหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็น กรรมวิธีแชเยือกแข็ง   
สุขลักษณะการผลิตท่ีดีในโรงงานแชเยือกแข็ง ผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนระหวางการ
แชเยือกแข็งและการเก็บรักษา การคืนรูปผลิตภัณฑแชเยือกแข็ง การบรรจุภัณฑ การเส่ือมเสียของผลิตภัณฑ สารเจือ
ปนและมาตรฐานอาหารทีเ่ก่ียวของ  คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง 
 
 
3602-2003 การบรรจุกระปอง 3 (5) 
  (Canning) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารกระปอง 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการผลิตผลิตภัณฑประมงบรรจุกระปองโดยคํานงึถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยตอผูบริโภค 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑประมง ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบรรจุกระปองผลิตภัณฑประมง 
2. วางแผน จัดเตรียมเครื่องมืออปุกรณ และผลิตภัณฑประมงตามหลักการ 
3. ตรวจสอบคณุภาพกระปองตามหลักการและกระบวนการ 
4. แปรรูปสัตวนํ้าโดยวิธีการบรรจกุระปองตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชสารเจือปนกับผลิตภัณฑประมงบรรจุกระปองตามหลักการ 
6. จัดการผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ การเก็บรักษาและการ
จําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคญัและการตลาดผลิตภัณฑประมงบรรจกุระปอง  หลักการและ
กระบวนการผลิตอาหารกระปอง  กระปองและการตรวจสอบคุณภาพกระปอง  เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
อาหารกระปอง  สุขลักษณะการผลิตที่ดใีนโรงงานบรรจุอาหารกระปอง กรรมวิธีบรรจุกระปองผลิตภัณฑประมง
ชนิดตาง ๆ   การเส่ือมเสียของอาหารกระปอง  สารเจือปนและมาตรฐานอาหารท่ีเก่ียวของ  คุณภาพและมาตรฐาน   
ผลิตภัณฑอาหารทะเลบรรจุกระปอง 
 
 
3602-2004 การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า 3 (4) 
  (Fish Processing Plant Sanitation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า   
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการและแกไขปญหาการสุขาภิบาลโรงงานแปรรปูสัตวน้ํา   
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการปฏิบัตงิานในโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ดวยความรับผิดชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า 
2. วางผังเคร่ืองมืออุปกรณและผังโรงงานตามหลักการ 
3. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใชในโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหคณุภาพนํ้าเสียและนํ้าหลังการบําบัดตามหลักการและกระบวนการ 
5. ทําความสะอาดโรงงานแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  หลักสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม  การวางเคร่ืองมือ อุปกรณ และผังโรงงาน  
จุลินทรียที่เปนตัวบงชี้สุขาภิบาลอาหาร    สุขอนามัยของบคุลากรในโรงงาน   การทาํความสะอาดและสารทาํความ
สะอาด  นํ้าใชและการควบคุมคณุภาพนํ้าใชในโรงงาน  การบําบัดนํ้าเสียและการวิเคราะหคณุภาพนํ้าหลังบําบัด  
การควบคุมพาหะนาํเช้ือโรค  และมาตรฐานสากลทางดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ 
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3602-2005 เครื่องจักรกลในโรงงาน 3 (4) 
   (Plant Machine Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน  การใช  บํารุงรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลในโรงงาน ตามหลักการ
และกระบวนการ 

2. เพ่ือใหสามารถใชงาน  บํารุงรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองจกัรกล       ระบบไฟฟา และวงจรควบคุม
เครื่องจักรกลในโรงงาน ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลในโรงงาน       ดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยนั อดทน  และระวังรักษาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน ใชงาน บํารุงรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน 
2. ใชงานเคร่ืองจักรกลในโรงงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในโรงงานตามมาตรฐาน 
4. ตอระบบไฟฟาและวงจรควบคมุเคร่ืองจกัรกลในโรงงานตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจกัรกล ประเภทของเครื่องจักรกล หลักการ
ทํางาน        การใชงาน  การบํารุงรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน     ระบบไฟฟาและวงจรควบคุม
เครื่องจักรกลในโรงงาน 
 
 
3602-2006 การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 3 (4) 
  (Inspection and Quality Control) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ
ทางดานกายภาพ เคม ีจุลินทรีย และประสาทสัมผัส ตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ดวยความรับผดิชอบ ละเอียด
รอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ 
2. สุมตัวอยางสัตวนํ้าและผลิตภัณฑตามหลักการ 
3. ตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑทางดานกายภาพ เคม ี จุลินทรีย และประสาทสัมผัส   ตาม
หลักการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการตรวจสอบคณุภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  ความสําคัญของคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
สุมตัวอยาง    การตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าสดและผลิตภัณฑทางดานกายภาพ เคม ี จุลินทรีย และประสาทสัมผัส 
วิธีการควบคุมคุณภาพและการประเมินผล หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดมาตรฐานระดับช้ันของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ    การใชวิธีทางสถิติในการควบคุมคณุภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ 
 
 

สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 
 
3602-2101  โภชนศาสตร 2 (2) 
  (Nutrition) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของสารอาหาร หลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับโภชนศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เลือกและใชประโยชนอาหารตามหลักโภชนาการ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและมีกจินิสัยที่ดใีนการศึกษาคนควาทางโภชนศาสตร นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับโภชนศาสตร 
2. วิเคราะหคณุคาทางโภชนาการของสารอาหารตามหลักการ 
3. ประเมินคุณภาพของสารอาหารกอนและหลังกระบวนการแปรรูปตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคญัของอาหารและโภชนาการ  สารอาหาร  คุณคาทางโภชนาการ  
ปญหาทีพ่บจากการขาดสารอาหารและอาการของโรค  ความตองการสารอาหารและพลังงาน  การประเมินคุณภาพ
ของสารอาหารและภาวะโภชนาการ  และการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารเนื่องจากการแปรรูป 
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3602-2102 วิทยาการหลังการจับสตัวนํ้า 3 (4) 
   (Fish Post-harvest Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการจัดการสัตวนํ้าหลังการจับ  
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน และจัดการดูแลสัตวนํ้าสดระหวางการรอการผลิต การเก็บรักษา และ 
การขนสง  โดยคํานึงถึงคุณภาพ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดการดูแลสัตวน้ําหลังการจบั ดวยความรับผิดชอบ รอบอคบ มี
คุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการสัตวนํ้าหลังการจับ 
2. ปฏิบัตดูิแลสัตวนํ้าหลังการจับตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตัดแตงสัตวนํ้าเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 
4. การประเมินคุณภาพสัตวนํ้าสดทางประสาทสัมผัส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของการปฏบัิตดูิแลสัตวนํ้าหลังการจับ ประเภทและชนดิของสัตวน้ํา
ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ พิษจากการบริโภคสัตวนํ้า องคประกอบทางเคมีของสัตวนํ้า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
สัตวนํ้าสด  การรักษาสัตวนํ้าสดวิธีการตาง ๆ  การตัดแตงสัตวนํ้าเพ่ือการแปรรูป  การประเมินคุณภาพสัตวนํ้าสด
ทางประสาทสัมผัส  และการขนสงสัตวนํ้าสด  
 
 
3602-2103 การประกอบอาหารสตัวนํ้าคาปลีก 3 (4) 
  (Fish Processing for Retailing) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการประกอบอาหารสัตวนํ้าเพ่ือการจําหนายปลีก 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการเตรียมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนํ้า
และผลิตภัณฑเพ่ือการจําหนายปลีก โดยคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการประกอบอาชีพอิสระ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
ประหยดั  มีคุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการประกอบอาหารสัตวนํ้าเพ่ือการจําหนายปลีก 
2. วางแผน เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ และวัตถุดิบตามหลักการ 
3. ผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนํ้าและผลิตภัณฑหลังการผลิต ตามหลักการและกระบวนการบรรจ-ุ
ภัณฑ  ควบคมุคุณภาพเพ่ือจําหนาย 

5. ประเมินตนทุนการผลิตและราคาจําหนายตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การเตรียมอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนํ้าและผลิตภัณฑเพ่ือ
การจําหนายปลีก โดยการคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการตัดแตง การประกอบอาหาร การเลือกบรรจุภัณฑและ
การบรรจ ุ  การควบคุมคุณภาพระหวางการเตรียมการ  การผลิตและระหวางรอการจําหนาย  การจัดวางสินคาเพ่ือ
การจําหนาย  การประเมินตนทุนการผลิตและราคาจําหนาย   การจําหนายและการตลาด 
 
 
3602-2104 การจัดการโรงงานแปรรูปสตัวนํ้า 3 (4) 
   (Fish  Processing  Plant  Management) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  ผังโรงงาน  จัดการคุณภาพ  สินคาคงคลัง 
และบุคลากรโรงงานแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการจัดการโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า 
2. วางแผนการจัดระบบการบริหารโรงงาน ดานวัตถุดิบ  ระบบการผลิต  คุณภาพผลิตภัณฑ และบุคลากร  
3. เลือกเครื่องมอืและกระบวนการทีเ่หมาะสมในการจดัการระบบการผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   องคกรและการจัดระบบการบรหิารโรงงาน   การจัดการวัตถุดิบ    ระบบการ
ขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ  การจัดการระบบการผลิต  การจัดการคุณภาพ การจัดการสินคาคงคลัง การจดัการ
บุคลากร  โดยคํานึงถึง GMP, HACCP, ISO 9000,  ISO14000,  ISO18000  กฎหมายจัดตัง้โรงงาน  และกฎหมาย
แรงงาน  
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3602-2105 การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ 3 (4) 
   (Waste  Utilization) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ  
2. เพ่ือใหสามารถนําวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตมาใชใหเกิดประโยชน และกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม 
โดยคํานึงถึงการลดปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยความรับผดิชอบ 
ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ 
2. วางแผน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิต 
3. นําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวนํ้ามาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ความสําคัญของการใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือ  ประเภทและปริมาณวัสดุ
เศษเหลือจากกระบวนการผลิต   และการนําวัสดุเศษเหลือมาใชประโยชนดวยวิธีการตาง ๆ  
 
 
3602-40… ปฏิบัติการแปรรปูสัตวน้ํา …         * (*) 
  (Fish Processing Practice …) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานแปรรูปสัตวน้ํา 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการดําเนินงานแปรรูปสัตวนํ้าใน
สถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มี
วินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานแปรรปูสัตวน้ํา 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเกษตรตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารแปรรูปสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานแปรรูปสัตวนํ้าตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  การวิเคราะห
งาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน    การสรุป จัดทํารายงานและ
นําเสนอผลการปฏบิติังาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
 
 

โครงการ 
 
3602-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้าอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพแปรรปูสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพแปรรูปสัตวนํ้า 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า  ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัตงิานเชิงระบบ    การเลือก
หัวขอโครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือ
โสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง 

 
 

3603-2001 เครื่องจักรกลเรือ 3 (4) 
 (Marine  Machinery) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการใชงาน บํารุงรักษาและแกไขเครื่องจักรกลเรือ 
2. เพ่ือใหสามารถใชงาน  บํารุงรักษา และแกไขขอขดัของเบือ้งตนของเคร่ืองจักรกลเรือตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องจักรกลเรือ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ปลอดภัย  ขยัน อทน และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลเรือ 
2. ใชงานเคร่ืองจักรกลเรือตามหลักการและกระบวนการ 
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเรือตามมาตรฐาน 
4. แกไขขอขัดของเคร่ืองจักรกลเรือตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   ระบบและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตเรือ   ระบบสงกําลัง    ระบบการ    
ขับเคล่ือน    ระบบบังคบัเลี้ยว    เครื่องกลดาดฟา   เคร่ืองจกัรชวย   ช้ินสวนตาง ๆ    การบํารุงรักษา     การวินิจฉัย
ขอขัดของและการแกไขเบื้องตน 
 
 

3603-2002 อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 3 (4) 
 (Meteorology and Oceanography) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการทางดานอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถอาน รายงานขอมูลและใชเคร่ืองมืออุปกรณดานอุตุนยิมวิทยาและสมุทรศาสตร  ตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอการปฏิบัตงิานดานอุตนุิยมวิทยาและสมุทรศาสตร ดวยความรับ-   
ผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทาํงานและกระบวนการทางดานอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 
2. ใชงานเคร่ืองมืออุปกรณในงานอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. อานขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตรตามหลักการ 
4. รายงานขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตรตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  หลักการ วิธีอาน  การใชและขอควรระมัดระวังเก่ียวกับเคร่ืองบาโรมิเตอร 
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ   เคร่ืองวัดความช้ืน  และเคร่ืองวัดกําลังลม  มาตรากําลังลมแบบโบฟอรท  การใชตารางลมแบบ
โบฟอรท      ลักษณะลมฟาอากาศและทองทะเลท่ีสัมพันธกับมาตราโบฟอรท   วิธีการคาดคะเนทศิทางและกําลังลม
ในทะเลโดยดูลักษณะของคลื่น    ไอนํ้าและกระบวนการในอากาศ    การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในอากาศ    ระบบลม    
ความสัมพันธระหวางความกดอากาศกับการหมุนเวียนของลมผิวพ้ืน  ขอมูลขาวอุตุนิยมวิทยา  สภาพทะเล  
กระแสนํ้าและการหมุนเวียนท่ีมีผลตอการเดินเรือ  การวิเคราะหและทํานายนํ้าข้ึนนํ้าลง  และการอานมาตรานํ้า 
 
 
3603-2003 กฎหมายเก่ียวกับเรือและการเดินเรือ 3 (3) 
 (Laws  and  Regulations  of  Ships  and  Navigation) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักกฎหมาย  ระเบยีบและอนุสัญญาเก่ียวกับเรือและการเดินเรือ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูดานกฎหมายเก่ียวกับเรือและการเดินเรือในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีอกฎหมาย  ระเบียบและอนุสัญญาเก่ียวกับเรือและการเดินเรือ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฎหมาย  ระเบยีบและอนุสัญญาเก่ียวกับเรือและการเดินเรือ 
2. วิเคราะหกฎหมาย  ระเบียบและอนุสัญญาเก่ียวกับเรือและการเดินเรือตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  พระราชบัญญัติเรอืไทย  การจดทะเบียนเรือไทย  ใบทะเบียนเรือไทย  การเปลี่ยนแปลงเรือ     
การเปลี่ยนแปลงเมืองทาขึ้นทะเบยีนเรือ     สิทธิและหนาที่พิเศษเรอืไทย เจาพนักงานผูมีอํานาจตาม  พ.ร.บ. เรือไทย   
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  ระเบียบและอนุสัญญาเกี่ยวกับการเดินเรือในนานน้ําสากล  เหตุอันตราย   
สัญญาณตาง ๆ ในการเดนิเรือ  อนุสัญญาระหวางประเทศที่สําคัญ  (ไดแก 1993  Torremolinos  Protocol,  Chapter  
V  of  the  International  Convention  for  the  Safety  of  Life  at  Sea, 1974;  Convention  on  International  
Regulations  for  Preventing  Collisions  at  Sea  1972) 
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3603-2004 ระบบการสื่อสารในเรือ 3 (4) 
 (Marine  Communication) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบการส่ือสารในเรือประเภทตาง ๆ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ใชเคร่ืองมือและอุปกรณ  และติดตอส่ือสารทางเรือตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการติดตอสื่อสารทางเรือ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และ
มีคุณธรรมจริยธรรม  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและกระบวนการจัดการระบบการส่ือสารในเรือประเภทตาง ๆ 
2. ใชงานเคร่ืองมือและอุปกรณการตดิตอส่ือสารทางเรือตามหลักการและกระบวนการ 
3. หาตําแหนงของเรือตามหลักการและกระบวนการ 
4. ส่ือสารทางทัศนสัญญาณตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม  ความรูเบื้องตนวิทยุคมนาคม  การส่ือสารทางวิทยุทาง
ทะเล  การติดตอกับสถานีชายฝง ระบบสัญญาณไฟฟา  การส่ือสารดาวเทียม  โซนาร เรดาร  ระบบการนํารอง  
ระบบวิทย ุ    ระบบโทรศัพท   ระบบการหาตําแหนงของเรือ   การส่ือสารทางทัศนสัญญาณ    ระบบการขอความ
ชวยเหลือ เอส โอ เอส    รหัสมอส    การแจงเตือนภัย    และการส่ือสารในระบบ GMDSS 
 
 
3603-2005 เครื่องเย็นอุตสาหกรรม 3 (4) 
 (Refrigeration  System) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจระบบและหลักการทาํงานของเครื่องทําความเย็นแบบตางๆ วิธีการใชและการดูแลรักษา  
2. เพ่ือใหสามารถ เลือก ใชและการดูแลรักษาเคร่ืองทําความเย็นแบบตาง ๆ และระบบทีเ่กี่ยวของ 
3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเครื่องเยน็อุตสาหกรรม ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน ใชงาน และบํารุงรักษาเคร่ืองเย็นอุตสาหกรรม 
2. เลือก/ใชงานเครื่องทําความเย็นแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
3. ตอระบบไฟฟาและวงจรควบคมุเคร่ืองทําความเย็นเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ ระบบและหลักการทํางานของเครือ่งทําความเย็น  เครื่องทําน้ําแข็ง หองเยน็ และ
การแชแขง็  กฎการทาํความเย็น   วัสดุฉนวนชนิดตางๆ   วงจรเครือ่งทําความเย็น  วงจรไฟฟาควบคมุ  การทําระบบ
สูญญากาศ  และการบรรจสุารทําความเย็น 
 
 
3603-2006 กิจการแพปลา 3 (4) 
 (Fish  Market  Business) 

จุดประสงครายวิชา 
1.   เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการดําเนนิกิจการแพปลา 
2.   เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดการกิจการแพปลาตามหลักการและกระบวนการ 
3.   เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยทีด่ีในการดําเนนิกิจการแพปลา ดวยความรับผิดชอบ รอบอคบ ประหยัด มี
คุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดําเนนิกิจการแพปลา 
2. วางแผนดําเนินกิจการแพปลาตามหลักการ 
3. กําหนดราคาซ้ือ-ขายตามหลักการ 
4. ทําบญัชีเบือ้งตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ การจดัหา  การขนถาย  การเก็บรักษาวัตถุดิบสัตวนํ้า  การกําหนดราคา 
ซ้ือ – ขาย   การทําบัญชี 
 
 
3603-2007 เรือและการทรงตัวของเรือ 3 (4) 
 (Ship  Construction  and  Stability) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการเก่ียวกับโครงสรางและการทรงตัวของเรือ 
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ บํารุงรักษา และปรับแกการเสียการทรงตัวของเรือตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดใีนการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับโครงสรางและการทรงตัวของเรือ ดวยความ
รับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  ขยันและอดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเก่ียวกับโครงสรางและการทรงตัวของเรือ 
2. กําหนดขนาด จุดศนูยถวงและการทรงตัวของเรือตามหลักการ 
3. บํารุงรักษาเรือและการทรงตัวของเรือตามมาตรฐาน 
4. ปรับแกการทรงตวัของเรือตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   โครงสรางหลักของเรือ  การเรียกช่ือและศัพททางเรือ  การกําหนดขนาดและ
รูปทรงของเรือ  จุดศนูยถวงของเรือ  การทรงตัวของเรือทางขวาง   การทรงตัวของเรือทางยาว  ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ทรงตัวของเรือ  การลอยตัว  น้ําหนักบรรทุก  การเคลื่อนยายน้ําหนักในเรือ  การบํารุงรักษาตัวเรือใหอยูในสภาพดี  
การเปลี่ยนแปลงการทรงตัวของเรือระหวางเดนิทาง  ลักษณะเรือท่ีสูญเสียการทรงตัว  และการปรับแกการเสียการ
ทรงตัวของเรือ 
 
 

3603-2008 ธุรกิจพาณิชยนาวี 3 (4) 
 (Transactions  in  Merchant  Marine  Business) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจองคประกอบ หลักการและกระบวนการจดัการธุรกิจพาณิชยนาวี 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน   ติดตอ  ดําเนินการ   และแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวีตาม
หลักการและกระบวนการ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวี   ดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มี  
คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยันและอดทน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานและกระบวนการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 
2. วางแผนการดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวีตามหลักการ 
3. จัดระบบเอกสารในการดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวีตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ  การจัดการและองคประกอบที่สําคัญในธุรกิจการขนสงทางทะเล  ประเภทและ
ลักษณะของสินคาและเรือ  องคกรที่เกี่ยวของกบัธุรกิจการขนสงทางทะเล  การเชาเรือ  การจัดโครงสรางของบรษิัท
เรือ  เอกสารท่ีใชในธุรกิจพาณิชยนาวี  ธุรกรรมในการสงสินคาออกและนําสินคาเขา  การชําระเงินคาสินคาผาน
ธนาคาร  และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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สาขางานการควบคุมเรือประมง 
 
3603-4001 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเดนิเรือ * (*) 
 (Navigation  Technology  Practice) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานการเดนิเรือ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการเดินเรือ  
และเครื่องมือชวยการเดินเรือ 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบตัิการและแกไขปญหาในการเดินเรือในสถานประกอบการ/
แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ    โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  การอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพประมง 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพการเดินเรือเพื่อการประมง  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับ-
ผิดชอบ  มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานการเดินเรือ 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเดนิเรือตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปฏิบัตกิารเดินเรือตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีการเดินเรือ การเดินเรือชายฝง การเดินเรือดาราศาสตร การใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณในการเดินเรือ  เครื่องมือชวยการเดินเรือ เข็มทิศไยโร เข็มทิศแมเหล็ก  แผนที่เดนิเรือ  เรดาร  โซนาร  
ซาวนเดอร   การขีดเข็ม   การวางแผนเดนิเรือ   การหาตําบลท่ีเรือ   การหาและการแกไขความคลาดเคล่ือนของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ  การเขายามสะพานเดินเรือ เหตุอนัตรายและสัญญาณทางเรือ  การคนหาและชวยเหลือผู-
ประสบภัยในทะเลในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  การวิเคราะหงาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การ
ประเมนิผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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3603-4002 ปฏิบัติการเทคโนโลยเีคร่ืองกลเรือ * (*) 
 (Marine  Machinery  Technology  Practice) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิติัการและแกไขปญหาในการใช  บํารุงรักษาเครื่องกลเรือ 
เครื่องจักรใหญ เครื่องจักรชวยตาง ๆ ในเรือ ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพประมง 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานการประมง มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ 
มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยเีครื่องกลเรือ 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานงึถึงการอนุรกัษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ เครื่องจักรใหญ เครือ่งจักรชวย สวนประกอบของเครื่องยนต   
ระบบสงกําลัง  ระบบบังคบัเลี้ยว  เครื่องปนไฟ   ไฟฟาเบื้องตนในเรือ  ระบบสูบน้ําทองเรือ  ปมน้ํา  กวาน  รอก  
เครื่องทุนแรง ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การวิเคราะหงาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมินผล
และแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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3603-4003 ปฏิบัติการเทคโนโลยเีคร่ืองมอืประมง * (*) 
 (Fishing  Gears  Technology  Practice) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบตัิงานทางดานเทคโนโลยีเครื่องมือประมง 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏบิตักิารและแกไขปญหาในการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี
เครื่องมือประมง ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพประมง 
4. เพื่อใหมเีจตคติและกจินิสัยที่ดตีองานอาชีพทางดานการประมง มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ 
มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยเีครื่องมือประมง 
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีเคร่ืองมือประมงตามหลักการ 
3. ปฏิบัตกิารทางดานเทคโนโลยีเคร่ืองมือประมงตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย 
5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบตัิเกี่ยวกับ  งานเทคโนโลยีเครื่องมือประมง เครื่องมือชวยในการหาฝูงปลา   เครื่องมือทําการประมง   
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ  และวิธีทําการประมงแบบตาง ๆ  ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน  การวางแผน  การดําเนินงาน  การประเมนิผลและแกไขปญหาในการดําเนนิงาน การสรุป จัดทํา
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 (ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ  วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
เพ่ือวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัตงิาน  รวมทั้งการวัดและประเมนิผล) 
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โครงการ 
 
3603-6001 โครงการ 4 (*) 
 (Project) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจขัน้ตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพประมงอยางเปนระบบ 
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ดําเนนิงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพประมง 
4. เพื่อใหมเีจตคตทิี่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพประมง     และมีกิจนิสัยในการทํางานดวย
ความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพประมง 
2. วางแผนจัดทาํโครงการและเตรียมการดําเนนิงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเก่ียวกับ   การบรูณาการความรู ทักษะและประสบการณเพ่ือวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาประมง ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดษิฐคดิคน หรือการปฏบิัติงานเชิงระบบ  การเลือกหัวขอ
โครงการ การศกึษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ  การเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหและแปลผล  การสรุปผลการดําเนินงานและจดัทํารายงาน  การนําเสนอผลงาน  การใชส่ือโสตทัศน
ประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
 (ใหนักศึกษาจดัทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง) 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาประมง 
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คําสั่งกรมอาชีวศึกษา 
ที่  271/2546 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง 

----------------------------------- 
 
 ดวยกรมอาชีวศึกษาพิจารณาเห็นสมควรจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง   สําหรับเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของสังคมและ
ตลาดแรงงาน  
 

 ในการดําเนินการดังกลาว    กรมอาชีวศึกษาจึงแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและมีนามตอไปน้ี  เปน
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
และประเภทวิชาประมง  ซ่ึงประกอบดวย 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

 1. นายพยุงศักด์ิ จันทรสุรินทร อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 2. นายสมศักด์ิ สุหรายคิมหันต รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา   
 3. นายศกัรนิทร สุวรรณโรจน รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  
 4. นายทรงสวัสด์ิ ทิพยคงคา รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
 5. นายเล็ก สุวรรณธาดา ผูอํานวยการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
 6. นางวราพรรณ นอยสุวรรณ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 1. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 ประธานกรรมการ 
 2. นายทองบอ เดชสองชั้น กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 3. นางสุวรรณา สาสนรักกิจ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 4. นางภทัราภรณ ไกรวิสุทธ์ิ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 5. นางอรษา แกลวเกษตรกรณ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรรมการ 
 

     / 6. นางสรณีย … 
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 6. นางสรณีย อาศรัยราษฎร หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
 7. นายโกวิทย ทองกุล ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการ 
 8. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการ 
 9. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 11. นางทองพูล ทิพยเนตร ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

คณะวิทยากรท่ีปรึกษา 
 

 1. นายประเวศ ไชยวงศ บริษัทปยพฤกษแลนดสเคป จํากัด จังหวัดนครราชสีมา  
 2. นายสุทธิพงษ จวนเย็น บริษัทนงนุช วิลเลจ จํากัด  จังหวัดชลบุรี 
 3. นายมานิตย ศรีทัตจันทา พืชผักสงออก จังหวัดนครปฐม 
 4. นายชัยวัฒน ศุภการ สวนผลไม จังหวัดชมุพร 
 5. นายภคัพงษ อยูทอง บริษัทอัลไลส เทคโนเว็ท จํากัด  จังหวัดนครปฐม 
 6. นายศิโรดม พานประเสริฐ P.F. ฟารม  จังหวัดนครปฐม 
 7. ผูจัดการฟารมไกเน้ือ บริษัทเบทาโกร จํากัด  จังหวัดนครปฐม 
 8. ผูจัดการแผนกผลิตภัณฑสัตวเล้ียง บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย จํากัด)  
 9. นายสิร ิ ทุกขวินาศ กรมประมง 
 10. นายยุทธนา เทพอรุณรัตน ศูนยพัฒนาการประมงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 11. นางสมถวิล พานิชยิ่ง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
 12. นางสรรเสริญ เพียรทําดี บริษัทสรรเสริญแอนดซันส จํากัด 
 13. นางมนรตัน สารภาพ ไรคุณมนต 
 14. นายศุภชัย กมลทิพย บริษัทขอนแกนสาวไหม จํากัด 
 15. ผูอํานวยการศูนยวิจัยหมอนไหม ศูนยวิจัยหมอนไหมจังหวัดนครราชสีมา 
 16. นายสวัสด์ิ บึงไกร ศูนยขยายพันธุไหมท่ี 4 จังหวัดขอนแกน 
 17. ผูจัดการโรงงานนํ้าตาลวังขนาย  จังหวัดนครราชสีมา  
 18. ผูจัดการบริษัทนํ้าตาลมิตรผล  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 19. ผูจัดการบริษัทบีพี วังมวง จํากัด จังหวัดสระบุรี 
 
          / 20. ผูจัดการ  … 
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 20. ผูจัดการสมานออรคิด  จังหวัดสมุทรสาคร 
 21. ประธานชมรมพืชยาไทย  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 22. ผูจัดการประเสริฐฟารมเห็ด จังหวัดราชบุรี 
 23. ผูจัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ อีสาน จํากัด  สาขารอยเอ็ด 
 24. ผูจัดการจิตติมาฟารม  จังหวัดพังงา  
 25. ผูจัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 26. ผูจัดการบริษัทซงพันธุปลากรุป จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 27. ผูจัดการบริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส จํากัด  จังหวัดสงขลา 
 28. ผูจัดการบริษัทสยามชัยอาหารสากล จํากัด   จังหวัดระนอง 
 29. ผูจัดการสหกรณผูผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรระยอง จํากัด 
 30. ผูจัดการบริษัท ABD กาญจนบุรี อุตสาหกรรมอาหารกระปอง จํากัด  จังหวัดกาญจนบุรี 
 31. ผูจัดการบริษัทมินเชน แมชีนเนอรี่ จํากัด  กรุงเทพมหานคร 
 32. ผูจัดการบางพูนออโตเทคนิค  จังหวัดปทุมธานี 
 33. ผูจัดการบริษัททอปธุรกิจเกษตร  จํากัด  จังหวัดราชบุรี 
 34. ผูจัดการบริษัทแอกโกรคอมเมอรสกรุป จํากัด  จังหวัดราชบุรี 
 

คณะกรรมการวิชาการกลุมพืชศาสตร 
 

 1. นายสินชัย ศิริกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ประธานกรรมการ 
 2. นายสมศักด์ิ เจริญวัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กรรมการ 
 3. นายโกวิท ธีรวิโรจน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการ 
 4. นายสุขุม สุดโกทา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม กรรมการ 
 5. นางสาวสมถวิล วงคมาเจริญสิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา กรรมการ 
 6. นายพิเชฐ ศิรินรารตัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กรรมการ 
 7. นายสุทิน กําบังกาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร กรรมการ 
 8. นายวิรศักด์ิ ต่ิวกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี กรรมการ 
 9. นายสมศักด์ิ กาฬวงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด กรรมการ 
 10. นายสุพัฒน ปยารมย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการ 
 11. นางชมพู ชัยวร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กรรมการ 
 12. นายชัยวัฒน สินสวาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงราย กรรมการ 
 13. นายอดิศัย ทองธวัช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 
 

      / 14. นายอักษร … 
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 14. นายอักษร ทิพยดวงดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
 15. นายจิรวัฒน กิติพิเชฐสรรค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี กรรมการ 
 16. นางสุภัทรา แกวเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค กรรมการ 
 17. นางลักษณา เดชมา ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
 18. นายเกรียงศักด์ิ พวงพันธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร กรรมการ 
 19. นางสาววรณุรกัษ  ราษีนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 20. นายสถาพร จารุการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย กรรมการ 
 21. นายจุลดล ศรีมานะศักดิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน กรรมการ 
 22. นางวัลลีย อาศัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการ 
 23. นายชลิต เขาวงศทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม กรรมการ 
 24. นายปนชัย สุขท้ังป ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสุรีย   บุณยาภรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 26. นางสาววีรินทร อันทะแขก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการวิชาการกลุมสัตวศาสตร 
 

 1. นายจงรกั วณิชาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร สุบินทรามาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5  กรรมการ 
 3. นายประยงค ทองสุข ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
 4. นายบุญเร่ิม บุญนิธิ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กรรมการ 
 5. นายภูริพงศ จิตรมะโน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กรรมการ 
 6. นายธานินทร สังขนอย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร กรรมการ 
 7. นางวรรณพร คําเพราะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กรรมการ 
 8. นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี กรรมการ 
 9. นางสาวกาญจนา  ล้ิมประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
 10. นางจินดา นิยะสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี กรรมการ 
 11. นายพิเชษฐ ประจงทัศน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี กรรมการ 
 12. นายสมชยั วีระกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กรรมการ 
 13. นายสมยศ สีตลวรางค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการ 
 14. นายสมบุญ กาละพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กรรมการและเลขานุการ 
 

      / 15. นางสาวิตรี … 
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 15. นางสาวิตรี ศุภการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 16. นายพนม เขียวนาค ู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการวิชาการกลุมประมง 
 

 1. นายโชติรส ชลารักษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ประธานกรรมการ 
 2. นายไพศาล ชลสินธุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กรรมการ 
 3. นายกลธี ขยนัการนาวี ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา กรรมการ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. นายศกัดา วงศวุฒิวัฒน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 5. นายอภิรักษ จันทวงศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 6. นายสงัด หลุยพันธุ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 7. นายจําลอง มังคละมณี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 8. นายสถิตย จันทรมณี วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ กรรมการ 
 9. นางรชัดา หมอยาดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
 10. นางสิวินา สินนํ้าคํา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร กรรมการ 
 11. นายพูลทรัพย ศิริสานต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม กรรมการ 
 12. นางศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางศภุลักษณ ชูเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 
 14. นายวรวุธ สมฤทธ์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กรรมการและ 
      ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการกลุมเทคโนโลยีการจัดการ 
 

 1. นายวันชัย จารุพงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี ประธานกรรมการ 
 2. นายรวี อระวีพร ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
 3. นายธานินทร เพ่ิมพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
 4. นายชลิต บัวอุไร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กรรมการ 
 5. นายพิเชต โรจนวงศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
 6. นายสมนึก ชางพิงงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี กรรมการ 
 
 

      / 7. นางนิศานาถ … 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาประมง   

98

 7. นางนิศานาถ ยอดยัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน กรรมการ 
 8. นายวิวัฒนชัย เครือตรีประดิษฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี กรรมการ 
 9. นางสาวสุกัญญา วงศวัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี กรรมการ 
 10. นายวิศักด์ิ วรรณสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 11. นางเพ็ญศรี ไชยวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน กรรมการ 
 12. นางสาวจรรยา แสงวรรณลอย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการ 
 13. นางวิไลรัตน น้ิมสันติเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กรรมการ 
 14. นางศศินา ภารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 15. นายสุวัฒ สุขเจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม กรรมการ 
 16. นางธีรวรรค วระพงษสิทธิกุล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
 17. นางสาววัลลภา อยูทอง ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 กรรมการและเลขานุการ 
 18. นายสุรินทร อองสุวรรณ ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร กรรมการ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 19. นางสาวอัจฉริยา เชื้อชวยช ู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ 
 20. นางวารุณ ี ล้ีสกุลรักษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร กรรมการและ 
     ผูชวยเลขานุการ  
 
 ใหคณะกรรมการดังกลาวรวมดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2546 ใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
 ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
สั่ง   ณ   วันท่ี    6   กุมภาพันธ   พ.ศ. 2546 

 
นายพยุงศักด์ิ  จันทรสุรินทร 

(นายพยุงศักด์ิ  จันทรสุรินทร) 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
นางสาววัลลภา  อยูทอง 
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คําสั่งกรมอาชีวศึกษา 
ที่  909/2546 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง (เพิ่มเติม) 

----------------------------------- 
 
 
 อนุสนธิคําส่ังกรมอาชีวศึกษา ท่ี 271/2546 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชา
ประมง     สําหรับเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
กําลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐาน   เปนท่ียอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน  น้ัน         เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  จึงแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและมีนามตอไปน้ี เปนคณะกรรมการวิชาการ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

 1. นายเกษม สุขสถาน บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาออยและนํ้าตาล จํากัด 
 2. นายเทวกุล ปทมะสุวรรณ บริษัทโรงงานนํ้าตาลมิตรผล จํากัด 
 3. นายมานะ จิวสิทธิประไพ สํานักงานสงเสริมการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. นายธงชยั ต้ังเปรมศรี ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 5. นางจันทนา ต้ังเปรมศรี ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 6. นายประพันธ ประเสริฐศักดิ ์ ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 7. นายปรีชา พราหมณีย ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 8. นางสาวอัปสร เปล่ียนสินไชย ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 9. นายอุดม เลียบวัน ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 10. นางสาววัลลิภา สุชาโต ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 11. นายนิพนธ เอ่ียมสุภาษิต ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 12. นายประชา ถํ้าทอง ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 13. นายอรรถสิทธ์ิ บุญธรรม ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุร ี
 
    14. นายสุขุม … 
 



 

ปวส. 2546    ประเภทวิชาประมง   

100

 14. นายสุขุม รักษาชาต ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 15. นายบุญทอง สุขสวัสดิ ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 16. นายสุธี โรจนบุญถึง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 17. นางสาวสําเนียง ศิลปประกอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 18. นายถวิล โสขุมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี
 19. นายสะไกร สมฤาแสน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 20. นางสาวกาญจนา ล้ิมประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 21. นายวุฒิรัตน สายทองสุก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
 22. นางสุบงกช ขยนัการนาวี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 
 23. นางกนกกาญจน เวชศิลป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 24. นางอุษา บุญกาพิมพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 25. นางมลฤดี วรางกูร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
 26. นายทวี กันทะสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี 
 27. นายอิทธิพล ชวยนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 28. นายสมมิตร สังขแกว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 29. นายอาวุธ ลุงใส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
 30. นายธีรยุทธ ดําด ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
 
 ท้ังน้ี    ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   11   มิถุนายน   พ.ศ.  2546 
 

นายพยุงศักด์ิ   จันทรสุรินทร 
(นายพยุงศักด์ิ   จันทรสุรินทร) 
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 

 
 

 
รับรองสําเนาถูกตอง 
นางศศิธร  กุลสิริสวัสดิ์ 
 
 


