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คํานํา 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญกาวหนา 
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โอกาสของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน 
สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ  ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาต ิ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 

 
หลักการของหลักสูตร 

 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

 

2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน 
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน 
และองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

4. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
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จุดหมายของหลักสูตร 
 
 

1. เพ่ือใหมีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู 
ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาต ิ

 

2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

 

4. เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง 
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม 
เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอมท่ีด ี

 

5. เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย 
ท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

 

6. เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก 
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพ่ือสวนรวม ดํารงรักษาไวซ่ึงความม่ันคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใช 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญ 
และบริบทตาง ๆ  ท่ีสัมพันธกัน ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม 
สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีสวนรวมในคณะทํางาน 
หรือมีการประสานงานกลุม รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสม
ในการทํางาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจัดการศึกษาในระบบปกต ิใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี ้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
อาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วันๆ ละ ไมเกิน 7 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. หนวยกิต 
 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้ 
3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง

เทากับ 1 หนวยกิต 
3.4 รายวิชาท่ีใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 



4 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 
เทากับ 4 หนวยกิต 

3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง เทากับ 1 หนวยกิต 
 

4. โครงสราง 
 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี ้

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 
 4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
 4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
 4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
 4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
 4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  
 4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางของแตละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิต
และจํานวนช่ัวโมงเรียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 

เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัตเิบ้ืองตน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผู เรียนไดเรียนรู 
จากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณท่ีทันสมัย และ
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บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  
ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความม่ันใจและเจตคตท่ีิดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี ้

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ 
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 
320 ช่ัวโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพ่ิมพูน
ประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียน
หรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ 
 

เปนรายวิชาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ 
จากส่ิงท่ีไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องท่ีจะศึกษา
คนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน 
ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ  โดยการจัดทําโครงการดังกลาว
ตองดําเนินการ ดังนี ้

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
ท่ีสัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต  
ใชเวลาไมนอยกวา 216 ช่ัวโมง ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีช่ัวโมงเรียน 4 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห กรณีท่ีใชรายวิชาเดียว   

 หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห ท่ีเทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาค ี
 

เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือใหการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียด 
ของรายวิชาและเวลาท่ีใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลอง 
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กับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ อาจนํารายวิชาชีพอ่ืน 
ในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได 
8. การเขาเรียน 
 

 ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

9. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนนการประเมินสภาพจริง ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

10. กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอ
สัปดาหทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย 
การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน
รวมท้ังการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิประเมินผล และปรับปรุง
การทํางาน ท้ังนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร 
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน 

 

12. การพัฒนารายวชิาในหลักสูตร 
 

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม 
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได 
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา
จากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด 
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณา
จากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการ
หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได 
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาตอ 

ท้ังนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียนใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

13. การปรับปรุงแกไข พฒันารายวชิา กลุมวิชาและการอนมุัติหลักสูตร 
 

13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา 
หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตรใหเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได

โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ 
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีอยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 
12  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
13  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
14  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
15  กลุมวิชาสังคมศึกษา 
16  กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
17  กลุมวิชาบูรณาการ 
20  กลุมกิจกรรม 
9X  กลุมวิชาเลือกเสร ี

ประเภทวิชา 
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
4 ประเภทวิชาคหกรรม 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

( - )  รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง    ( * )  รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

ช่ือวิชา 

ลําดับท่ีวิชา    01-99 

กลุมวิชา สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 2 0 0 0 

 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
กลุมทกัษะวชิาชพีพื้นฐาน 

10  กลุมวชิาเรียนรวมหลกัสูตร  (การประกอบอาชีพ) 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
กลุมทกัษะวชิาชพีพื้นฐาน 

10  กลุมวชิาเรียนรวมประเภทวิชา 

10  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
85  กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
9X  กลุมวิชาชีพเลือกเสร ี

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

 
6 ประเภทวิชาประมง 
7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตร 

20  กลุมวชิาเรียนรวมหลกัสูตร  (คอมพิวเตอร) 

0 วิชาเรียนรวม 
สาขาวิชา 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 
 

2 X X X 
 

2 X 0 0 
 

2 0 0 1 
 



   
 

 
 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หนาวาง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   ประเภทวิชาประมง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
 

จุดประสงคสาขาวิชา 
 

1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา  วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา  สุขศึกษา
และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ 
งานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการดานเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานเพาะเล้ียงสัตวน้ําในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมท้ังสามารถใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

6. เพ่ือใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
7. เพ่ือใหมีเจตคตแิละกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง
และทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   ประเภทวิชาประมง 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  

1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกล้ัน การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
และสังคม เปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ  
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคดิ วิเคราะห เปนตน 

 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ 

หนาท่ีพลเมือง 
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.2 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3.3 เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ และเครื่องจักรในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
3.4 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการ

บริหารงานคุณภาพเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
3.5 เตรียมการ ดําเนินการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ปฏิบัติดูแลรักษาและจัดการผลผลิตตามหลักการ

และกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   ประเภทวิชาประมง 

โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556 

ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

 
 

 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 103หนวยกิต  และ 
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (18  หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24  หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

 รวม ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   ประเภทวิชาประมง 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 22  หนวยกิต 
 

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามท่ีกลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนท่ีเหลือ
ตามท่ีกําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเรียนอีก รวมไมนอยกวา  22  หนวยกิต 
 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1-0-1 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1-0-1 
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1-0-1 
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1-0-1 
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสรางสรรค 1-0-1 
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2 
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1 0-2-1 
2000-1204 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2 0-2-1 
2000-1205 การอานส่ือส่ิงพิมพในชีวติประจําวัน 0-2-1 
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจําวนั 0-2-1 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 0-2-1 
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2 
2000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร 0-2-1 
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกติ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2-0-2 
2000-1402 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 2-0-2 
2000-1405 เรขาคณติวิเคราะหและแคลคูลัสเบ้ืองตน   2-0-2 
2000-1408 สถิติการทดลอง  2-0-2 
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณติศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1501 หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-2 
2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย 2-0-2 
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
2000-1505 เหตุการณปจจุบัน 1-0-1 
2000-1506     วัฒนธรรมอาเซียน 1-0-1 
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา  2  หนวยกิต  หรือเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ 

 

  1.6.1 กลุมพลศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 
2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1603 การออกกาํลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0-2-1 
2000-1604 การปองกนัตนเองจากภัยสังคม 0-2-1  
2000-1605 พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

  1.6.2 กลุมสุขศกึษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 1-0-1 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 
2000-1608 ส่ิงเสพติดศึกษา 1-0-1 

 

  1.6.3 กลุมบูรณาการ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1-2-2 
2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวติ 1-2-2 

 

2000*1601 ถึง 2000*1699    รายวิชาในกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                              *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 71  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (18  หนวยกิต) 
 

ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวม  18  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2 
2001-2001   คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
2600-1001 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน  1-2-2 
2601-1001 ชีววิทยาของปลา  2-2-3 
2601-1002 พ้ืนฐานการประมง  2-3-3 
2601-1003 การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา  1-3-2 
2601-1004 ส่ิงแวดลอมในงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  1-2-2 
2601-1005 เครื่องกลในงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  1-3-2 
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 รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
    สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะ

วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2-0-2 
2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดลอม 1-2-2 
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2 
2001-1005 การอนุรกัษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

 

 2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ  (24  หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2601-2001  การประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง  2-2-3 
2601-2002 ระบบชลประทานเบ้ืองตนในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2-3-3 
2601-2003 เครื่องมืองานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2-3-3 
2601-2004 การเพาะพันธุสัตวน้ํา 1-6-3 
2601-2005 การเล้ียงสัตวน้ํา 1-6-3 
2601-2006 งานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1 1-6-3 
2601-2007 งานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2 1-6-3 
2601-2008 งานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3 1-6-3 

 

 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
 

สาขางานเพาะเลีย้งสัตวน้ํา  
 

ใหเรียนรายวิชา  2601-2101,  2601-2102,  2601-2110,2601-2111 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน 
ใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2601-2101 การเพาะพันธุปลา 2-3-3 
2601-2102 การเล้ียงปลา 2-3-3 
2601-2103 การเพาะพันธุกุง 2-3-3 
2601-2104 การเล้ียงกุง 2-3-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2601-2105 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 2-3-3 
2601-2106 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกจิอ่ืน 2-3-3 
2601-2107 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 2-3-3 
2601-2108 การเพาะขยายพันธุไมน้ํา 2-3-3 
2601-2109 การเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 2-3-3 
2601-2110 โครงการผลิตสัตวน้ํา 1 0-4-2 
2601-2111 โครงการผลิตสัตวน้ํา 2 0-4-2 
2601*2101 ถึง 2601*2199 รายวิชาดานเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวิภาคใีนสาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2601-5101 ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1 *-*-*  
2601-5102 ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2 *-*-*  
2601-5103 ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3 *-*-*  
2601-5104 ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 4 *-*-*  
2601-5105 ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 5 *-*-*  
2601-5106 ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 6 *-*-*  
2601-51XX ปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา.. *-*-*  
 

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา  21  หนวยกิต  นั้น  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  เพ่ือกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของแตละรายวิชา 
รวมท้ังการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 

 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกติ) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา  2601-8001 หรือรายวิชา 2601-8002 และ 2601-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2601-8001 ฝกงาน *-*-4 
2601-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
2601-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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 2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 2601-8501 หรือรายวิชา 2601-8502 และ 2601-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2601-8501 โครงการ *-*-4 
2601-8502 โครงการ 1 *-*-2 
2601-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีกําหนด  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-9201 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน  0-2-1 
2000-9202 ภาษาอังกฤษอินเทอรเนต 0-2-1 
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 0-2-1 
2000-9204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
2000-9205 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 0-2-1 
2000-9206 ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9207 ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9208 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9209 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9210 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9211 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9212 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9213 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9215 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9216 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9217 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9218 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9219 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-9220 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9221 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายเูพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9223 ภาษาบาฮาซามลายเูพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9224 ภาษาฟลิปโนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9225 ภาษาฟลิปโนเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9226 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9227 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2000-9228    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9229    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9230     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9231    ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร2 0-2-1 
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน *-*-* 
  พัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพ่ือการศึกษาตอ 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 
2000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
2000*2001 ถึง 2000*20XX  กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
  หรือสถานประกอบการจดั 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวชิาแปรรูปสัตวน้าํ 
 
 
 
 
 



 
 

 

หนาวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556    ประเภทวิชาประมง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร สังคมศึกษา  สุขศึกษา

และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

งานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ําใหทันตอการเปล่ียนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับอาชีพแปรรูป 
สัตวน้ํา   

4. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการดานการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

5. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานการแปรรูปสัตวน้ําในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมท้ังสามารถใชความรูและทักษะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

6. เพ่ือใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา 
7. เพ่ือใหมีเจตคตแิละกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  

มีวินัย   มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด  
สามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา  ประกอบดวย 
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก  

1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต 
ความกตัญูกตเวที ความอดกล้ัน การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
และสังคม เปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ  
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสามารถในการคดิ วิเคราะห เปนตน 

 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ 

หนาท่ีพลเมือง 
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3.2 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3.3 เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา 

ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 
3.4 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการ

บริหารงานคุณภาพเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา 
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สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 

3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแขง็ 

3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
ตามหลักการและกระบวนการ 
 
สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ 

3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการผลิตซูริ มิและผลิตภัณฑ 
ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใช เทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 
ตามหลักการและกระบวนการ 
 
สาขาผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 

3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุ
กระปองตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหนายเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุ
กระปองตามหลักการและกระบวนการ 
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โครงสราง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า 

 
 

 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาประมง 
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 103หนวยกิต  และ 
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสรางตอไปนี ้

 

1.หมวดวิชาทกัษะชีวิต ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
1.1  กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

2. หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (18  หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24  หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4  หนวยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

 รวม ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
 



27 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556    ประเภทวิชาประมง 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 22  หนวยกิต 
 

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามท่ีกลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนท่ีเหลือ
ตามท่ีกําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเรียนอีก รวมไมนอยกวา  22  หนวยกิต 
 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1-0-1 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1-0-1 
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1-0-1 
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1-0-1 
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสรางสรรค 1-0-1 
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2 
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1 0-2-1 
2000-1204 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2 0-2-1 
2000-1205 การอานส่ือส่ิงพิมพในชีวติประจําวัน 0-2-1 
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจําวนั 0-2-1 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 0-2-1 
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2 
2000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร 0-2-1 
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  4  หนวยกติ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2-0-2 
2000-1402 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 2-0-2 
2000-1408 สถิติการทดลอง  2-0-2 
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณติศาสตรท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา  3  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1501 หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-2 
2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย 2-0-2 
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
2000-1505 เหตุการณปจจุบัน 1-0-1 
2000-1506     วัฒนธรรมอาเซียน 1-0-1 
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

 1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา  2  หนวยกิต  หรือเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ 

 

  1.6.1 กลุมพลศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 
2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1603 การออกกาํลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0-2-1 
2000-1604 การปองกนัตนเองจากภัยสังคม 0-2-1  
2000-1605 พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

  1.6.2 กลุมสุขศกึษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 1-0-1 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 
2000-1608 ส่ิงเสพติดศึกษา 2-0-2  

 

  1.6.3 กลุมบูรณาการ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-1609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1-2-2 
2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวติ 1-2-2 

 

2000*1601 ถึง 2000*1699    รายวิชาในกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                              *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    ไมนอยกวา 71  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (18  หนวยกิต) 
 

ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวม  18  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2 
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2 
2001-2001   คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
2501-2005 การประมงท่ัวไป 1-2-2 
2600-1001 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 1-2-2 
2602-1001 ชีววิทยาของสัตวน้ํา                       1-3-2  
2602-1002         วิทยาศาสตรอาหารเบ้ืองตน             1-3-2 
2602-1003         ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ํา             0-4-2 
2602-1004         ทักษะวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ํา             0-4-2 
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 รายวิชาเพ่ิมเติมในกลุมทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
    สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะ

วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2-0-2 
2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดลอม 1-2-2 
2001-1005 การอนุรกัษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

 

 2.2 กลุมทกัษะวิชาชีพเฉพาะ  (24  หนวยกิต)    

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2501-2416 เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร            1-3-2 
2601-2001 การประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 2-2-3 
2602-2001 โภชนาการอาหารเบ้ืองตน 1-2-2 
2602-2002 การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบ้ืองตน 1-2-2 
2602-2003 คุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน 1-2-2 
2602-2004 สารเจือปนในอาหารเบ้ืองตน                          1-2-2 
2602-2005 การแปรรูปสัตวน้ําเบ้ืองตน 2-3-3 
2602-2006 การสุขาภิบาลโรงงานเบ้ืองตน 1-3-2 
2602-2007 การบรรจุภัณฑเบ้ืองตน                          1-2-2 
2602-2008 การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา            2-0-2 
2602-2009 มาตรฐานคณุภาพการแปรรูปสัตวน้ํา            2-0-2 

 

 2.3 กลุมทกัษะวิชาชีพเลอืก  (ไมนอยกวา  21  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีตองการ 
ใหผูเรียนไดสาขางานนั้น และเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกท่ีเหลือในสาขางานและหรือจากสาขางานตาง ๆ 
อีกจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
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2.3.1  สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 
 

ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2109, 2602-2110  และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน
ใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-2101 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง 1-6-3 
2602-2102 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม 1-6-3 
2602-2103 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควนั 1-6-3 
2602-2104 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง  1-6-3 
2602-2105 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 1-6-3 
2602-2106 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 1-6-3 
2602-2107 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 
2602-2108 การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการผลิต            1-6-3 
2602-2109 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1 0-4-2 
2602-2110 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 2 0-4-2 
2501-2417 เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร            1-3-2 
2602*2101 ถึง 2602*2199 รายวิชาดานแปรรูปสัตวน้ําท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-5101 ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 1 *-*-*  
2602-5102 ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 2 *-*-*  
2602-5103 ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 3 *-*-*  
2602-5104 ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 4 *-*-*  
2602-5105 ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 5 *-*-*  
2602-5106 ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 6 *-*-*  
2602-51XX ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา .. *-*-*  
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2.3.2  สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแขง็ 
 

ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2207, 2602-2208 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน 
ใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-2105 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 1-6-3 
2602-2106 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 1-6-3 
2602-2107 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 
2602-2201 การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
2602-2202 การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 
2602-2203 การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
2602-2204 การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 
2602-2205 การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
2602-2206 การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 
2602-2207 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1 0-4-2 
2602-2208 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2 0-4-2 
2501-2417 เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร           1-3-2 
2602*2201 ถึง 2602*2299 รายวิชาดานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแขง็ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-5201 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1 *-*-*  
2602-5202 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2 *-*-*  
2602-5203 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 3 *-*-*  
2602-5204 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 4 *-*-*  
2602-5205 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 5 *-*-*  
2602-5206 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 6 *-*-*  
2602-52XX ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง.. *-*-*  
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2.3.3 สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ 
 

ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2306, 2602-2307 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน
ใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-2105 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 1-6-3 
2602-2106 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 1-6-3 
2602-2107 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 
2602-2301 การผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง  1-6-3 
2602-2302 การผลิตเนื้อปูเทียม 1 1-6-3 
2602-2303 การผลิตเนื้อปูเทียม 2 1-6-3 
2602-2304 การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 1 1-6-3 
2602-2305 การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 2 1-6-3 
2602-2306 โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 1 0-4-2 
2602-2307 โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 2 0-4-2 
2501-2417 เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร           1-3-2 
2602*2301 ถึง 2602*2399 รายวิชาดานซูริมิและผลิตภณัฑท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-5301 ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 1 *-*-*  
2602-5302 ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 2 *-*-*  
2602-5303 ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 3 *-*-*  
2602-5304 ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 4 *-*-*  
2602-5305 ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 5 *-*-*  
2602-5306 ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 6 *-*-*  
2602-53XX ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ.. *-*-*  
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2.3.4 สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
 

ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2406, 2602-2407 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน
ใหครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-2105 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 1-6-3 
2602-2106 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 1-6-3 
2602-2107 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 1-6-3 
2602-2401 การผลิตอาหารบรรจกุระปอง 1           2-2-3 
2602-2402 การผลิตอาหารบรรจกุระปอง 2 1-6-3 
2602-2403 การผลิตปลาทูนาบรรจกุระปอง 1-6-3 
2602-2404 การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 1 1-6-3 
2602-2405 การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 2 1-6-3 
2602-2406 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1 0-4-2 
2602-2407 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2 0-4-2 
2501-2417 เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร           1-3-2 
2602*2401 ถึง 2602*2499 รายวิชาดานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองท่ีสถานศึกษา *-*-* 
  อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการ 
  ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-5401 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1 *-*-*  
2602-5402 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2 *-*-*  
2602-5403 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 3 *-*-*  
2602-5404 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 4 *-*-*  
2602-5405 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 5 *-*-*  
2602-5406 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 6 *-*-*  
2602-54XX ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง.. *-*-*  
 

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา  21  หนวยกิต  นั้น  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ  เพ่ือกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของแตละรายวิชา 
รวมท้ังการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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      2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 2602-8001 หรือรายวิชา 2602-8002 และ 2602-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-8001 ฝกงาน *-*-4 
2602-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
2602-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 2602-8501 หรือรายวิชา 2602-8502 และ 2602-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2602-8501 โครงการ *-*-4 
2602-8502 โครงการ 1 *-*-2 
2602-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    10 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีกําหนด  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา       
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-9201 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน  0-2-1 
2000-9202 ภาษาอังกฤษอินเทอรเนต 0-2-1 
2000-9203 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 0-2-1 
2000-9204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
2000-9205 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 0-2-1 
2000-9206 ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9207 ภาษาจนีเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9208 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9209 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9210 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9211 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9212 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9213 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9215 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9216 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9217 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9218 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9219 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9220 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9221 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายเูพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9223 ภาษาบาฮาซามลายเูพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9224 ภาษาฟลิปโนเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9225 ภาษาฟลิปโนเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9226 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9227 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9228    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9229    ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2000-9230     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 0-2-1 
2000-9231    ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 0-2-1 
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน *-*-* 
  พัฒนาเพ่ิมเติมตามความตองการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพ่ือการศึกษาตอ 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 
2000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
2000*2001 ถึง 2000*20XX  กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
  หรือสถานประกอบการจดั 
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รายละเอียดของรายวิชา 
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ประเภทวิชาประมง 
 
 
 



 
 

 

หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 
 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
2001–1001 ความรูเกีย่วกับงานอาชีพ 2-0-2 
2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2-0-2 
2001-1003 พลังงานและสิง่แวดลอม 1-2-2 
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-2 
2001-1005 การอนุรกัษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2001–2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 
 

 กลุมทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาประมง 
 

2600-1001 การจัดการธรุกิจเบ้ืองตน 1-2-2 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 

 
 

2001–1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 2 - 0 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  

หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชพี  

หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานอาชีพ  องคกรและการบริหารงานในองคกร  หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  

หลักการบริหารงานคุณภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน 
 

2001-1002 การเปนผูประกอบการ 2 - 0-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปนผูประกอบการ 

 การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 
ประหยัดและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปนผูประกอบการ  

การวางแผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน 
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน  การเปน

ผูประกอบการ  การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ  รูปแบบแผนธุรกิจ 
หลักเบ้ืองตนในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ในการเปนผูประกอบการ 
 
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดลอม 1 - 2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม 
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน

และสังคม 
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลงังาน

และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
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2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 - 2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชพี 
2. สามารถดําเนินการเบ้ืองตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทํางาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
2. วางแผน ดําเนินการเบ้ืองตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจากการทํางาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย 
5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย

ท่ีเกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน  การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร  การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบ้ืองตน  เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย เครื่องปองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 

2001-1005 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 1-0-1 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
2. เขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ 
3. เขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพ้ืนฐานความรู 

ทางนิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม  
การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดในงานอาชีพ 

 
2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม 
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีตอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม

กฎหมายอุตสาหกรรม 
 
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-0-1 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ 
2. สามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานท่ัวไป 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน 

ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2001–2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 - 2 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม

สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต 
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ

(Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการ
เพ่ือการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ  
ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบ
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและ
งานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาประมง 
 

2600-1001 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 1-2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองตนและการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 
2. สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานอาชีพ จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย และดําเนินงานธุรกิจ

ขนาดยอม  
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพและมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู เก่ียวกับธุรกิจเบ้ืองตน การเปนผูประกอบการ และการบริหารงานคุณภาพและ 

เพ่ิมผลผลิต 
2. จัดทําเอกสารธุรกิจเบ้ืองตนตามประเภทของกิจการ 
3. ดําเนินงานธรุกิจขนาดยอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดในการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน ประเภทและความสําคัญ 
ของการประกอบการ  การจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย  การจัดทําบัญชีเบ้ืองตนการตลาด  การคํานวณตนทุนการผลิต 
การจําหนายผลผลิต และหลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 
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หนาวาง 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 



 
 

 

หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 

2601-1001 ชีววิทยาของปลา 2-2-3 
2601-1002 พ้ืนฐานการประมง 2-3-3 
2601-1003 การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1-3-2 
2601-1004 สิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1-2-2 
2601-1005 เครือ่งกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1-3-2 
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2601-1001 ชีววิทยาของปลา 2 - 2-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจชีวประวัติ ลักษณะภายนอก ระบบตางๆ ของรางกายปลาและความสัมพันธของปลา 

กับสภาพแวดลอม 
2. สามารถจําแนกชนิดปลาและระบบตาง ๆ ตามหลักชีววิทยาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในอาชีพทางดาน 

การประมง 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด

รอบคอบและสนใจใฝรู 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู เ บ้ืองตนเก่ียวกับชีวประวัติ ลักษณะภายนอก ระบบตางๆ ของรางกายปลาและ

ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม 
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา    
3. นําความรูเกี่ยวกับชีววิทยาของปลาไปประยุกตใชเปนพ้ืนฐานในอาชีพทางดานการประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปรางของปลา อวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ

ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม การจําแนกชนิดของปลา และปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
2601-1002 พื้นฐานการประมง 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญ ขอมูลและสถานการณการประมง หลักการพ้ืนฐานในการทําการประมงและ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประมง 
2. สามารถปฏิบัติงานเบ้ืองตนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ขยัน

อดทนและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานการณการประมง หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอนุรักษสัตวนํ้า

ทรัพยากรการประมงและสภาพแวดลอม และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. เลือก ใชเครื่องมือประมงตามหลักการและกระบวนการ 
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3. เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบ
ของสภาพแวดลอมท่ีมีตอทรัพยากรประมง 

4. ใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและสถานการณการประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  แหลงทําการประมง สัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เครื่องมือประมงและวิธีการจับ วิธีการเพาะพันธุและ
การเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประมง การอนุรักษสัตวน้ํา  
และผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีตอทรัพยากรประมง 
 
2601-1003 การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1-3-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตสัตวน้าํ 
2. สามารถวางแผน เตรยีมการและปฏิบัติงานจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ขยัน อดทน  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 
2. วางแผน เตรียมการจัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. รักษาคุณภาพสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการใชความความเย็นและสารเคมี 
4. จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการกอนการจําหนายสดและการแปรรูป   
5. ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเสื่อมเสีย 

ของผลผลิตสัตวน้ํา การรักษาคุณภาพสัตวน้ําโดยใชความเย็นและสารเคมี  การดูแลสัตวน้ําเพ่ือการจําหนายสดและ
การแปรรูป  การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การจัดเก็บผลผลิตสัตวน้ําและการขนสงสตัวน้าํ 
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2601-1004 สิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1-2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจบทบาท ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงและการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถอนุรักษสิ่งแวดลอม ตรวจสอบคุณภาพและบําบัดน้ําท้ิงจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ และ 

มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงและการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. วางแผนการอนุรักษสิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ 
3. ตรวจสอบคุณภาพน้าํท้ิงจากการเพาะเลีย้งสัตวน้าํตามหลกัการกระบวนการและมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง  
4. บําบัดน้ําเสียเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ บทบาทและความสําคัญของสิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสัตวน้ํา  แหลงน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการบําบัดน้ําเสียเบ้ืองตน   

 
2601-1005 เคร่ืองกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1-3-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานใชและบํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยคํานึงถึง 

การประหยัดพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ประหยัด ปลอดภัย ขยันและอดทน  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเบ้ืองตนในการเลือก เตรยีม ใชและบํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลีย้ง

สัตวน้ํา 
2. เตรยีมเครื่องกลในงานเพาะเลีย้งสัตวน้าํกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องกลในการปฏิบัติงานเพาะเลีย้งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลีย้งสัตวน้ําหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท ชนิดและหลักการทํางานของเครื่องกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การเลือก เตรียม  ใชและบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ 
เครื่องผสมอาหารและอัดเม็ดอาหาร  และเครื่องใหอาหารสัตวน้ํา  
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หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
   

 
2601-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 2-2-3 
2601-2002 ระบบชลประทานเบ้ืองตนในการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 2-3-3 
2601-2003 เครือ่งมืองานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2-3-3 
2601-2004 การเพาะพันธุสัตวน้ํา 1-6-3 
2601-2005 การเลี้ยงสัตวน้าํ 1-6-3 
2601-2006 งานเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 1 1-6-3 
2601-2007 งานเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 2 1-6-3 
2601-2008 งานเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 3 1-6-3 
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2601-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 2-2-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเลือกใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน เอกสารเผยแพร 

สรางสูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 
3. มีจริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ อดทน

และมีความคิดสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 
2. จัดทําเอกสารสํานักงานเอกสารจดหมายเวียนและเอกสารเผยแพรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. สรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. จัดการรายการขอมูลในงานอาชีพประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
5. เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร

จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมง การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพประมง 
และการเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต 
 
2601-2002 ระบบชลประทานเบ้ืองตนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถวางผังระบบจายน้ํา ระบบระบายน้ํา ระบบการกรองน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในงานเพาะเลีย้ง

สัตวน้ํา โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด

รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการระบบชลประทานเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ํา

เบ้ืองตน 
2. คํานวณปริมาตรน้ําตามประเภทของระบบสงน้ําตามหลักการ 
3. วางผังระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การวางผังระบบ

ชลประทานเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ ระบบระบายน้ํา ระบบจายน้ํา ประตูน้ํา ระบบการกรองน้ําและ
ระบบบําบัดน้ําเสียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
2601-2003 เคร่ืองมืองานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. เลือก เตรียมเครื่องมือและยานพาหนะในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากอนใชงานตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. ใชเครื่องมือในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
4. ขับเคลื่อนยานพาหนะในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง 

ความปลอดภัยและกฎจราจร 
5. บํารุงรักษาเครื่องมือและยานพาหนะในงานเพาะเลีย้งสัตวน้าํข้ันพ้ืนฐานตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภท ชนิดและหลักการทํางานของเครื่องมืองานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและยานพาหนะท่ีเกี่ยวของในอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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2601-2004 การเพาะพันธุสัตวน้ํา 1-6-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะพันธุสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุสัตวน้ํา 
2. วางแผนการเพาะพันธุสัตวน้ําตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. เพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. อนุบาลลูกสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกสัตวน้ําวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการรวบรวม บรรจุ ขนสงและจําหนาย 
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดสัตวน้ํา หลักการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเตรียมสถานท่ี 
การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ การเตรียมน้ํา การเตรียมและคัดเลือกพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา
การใหอาหารสัตวน้ําวัยออน การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน การปองกันโรคพยาธิและศัตรู การบรรจุและขนสง
การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2005 การเลี้ยงสัตวน้ํา 1-6-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสตัวน้ํา 
2. วางแผนการเลี้ยงสัตวน้ําตามความตองการของตลาดและสภาพพ้ืนท่ี 
3. เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. เลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนกาคัดเลือก ปลอยสัตวน้ํา ใหอาหาร จัดการคุณภาพน้ําและ

ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลยีงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดสัตวน้ํา หลักการเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ การเลือก
สถานท่ีและการเตรียมบอ คุณภาพน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา การปลอยพันธุสัตวน้ํา อาหารและการใหอาหาร
การปองกันโรคพยาธิและศัตรู การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับ รวบรวมและลําเลียงขนสง การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2006 งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 1-6-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานพ้ืนฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ

ในงานฟารม 
2. สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงาน

ตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ

รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลกัการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการเพาะเลีย้งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานพ้ืนฐานในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก ใช บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
งานฟารม โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานดานการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ําและชางประมง อยางนอย 10 ทักษะ  
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2601-2007 งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2 1-6-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการวางแผนและปฏิบัติงานพ้ืนฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลกัการวางแผนและปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. ปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการเพาะเลีย้งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนและปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ

งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานดานการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา และชางประมงในระดับ
ทักษะท่ีสูงข้ึนอยางนอย  10 ทักษะ 
 
2601-2008 งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 1-6-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคและจําหนาย  
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคและจําหนายตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการวางแผน เตรยีมการและผลิตสัตวน้ําเพ่ือการบรโิภคและจําหนาย  
2. ผลิตสัตวน้าํเพ่ือการบรโิภคและจําหนายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและแกไขปญหา 
4. ทําบัญชรีายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสัตวน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผน เตรียมการและผลิตสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคและจําหนาย  การปรับปรุงและ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน  การจําหนายและการทําบัญชี 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
   

 
2601-2101 การเพาะพันธุปลา 2-3-3 
2601-2102 การเลี้ยงปลา 2-3-3 
2601-2103 การเพาะพันธุกุง 2-3-3 
2601-2104 การเลี้ยงกุง 2-3-3 
2601-2105 การเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง 2-3-3 
2601-2106 การเพาะเลีย้งสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น 2-3-3 
2601-2107 การเพาะเลีย้งปลาสวยงาม 2-3-3 
2601-2108 การเพาะขยายพันธุไมน้ํา 2-3-3 
2601-2109 การเลี้ยงสัตวน้าํแบบผสมผสาน 2-3-3 
2601-2110 โครงการผลิตสัตวน้ํา 1 0-4-2 
2601-2111 โครงการผลิตสัตวน้ํา 2 0-4-2 
2601-51XX ปฏิบัติงานเพาะเลีย้งสัตวน้ํา … *-*-*  
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2601-2101 การเพาะพันธุปลา  2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลาเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลปลา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลา 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ 
4. อนุบาลลูกปลาตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกปลาวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ

ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ รวบรวม บรรจุ ขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะพันธุปลา การเตรียมสถานท่ี การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้ํา

การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา การใหอาหารลูกปลาวัยออน การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
การปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู การรวบรวมลูกปลา การบรรจุและขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต  
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2102 การเลี้ยงปลา 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลาเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงปลา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา

และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดตีองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลา 
2. วางแผน เตรยีมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการคัดเลอืก  ปลอยพันธุปลา ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ

ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตร ู
4. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลยีงขนสงและจําหนาย 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงปลา การเตรียมสถานท่ีการเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้ํา 
การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ําการปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและ
การทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2103 การเพาะพันธุกุง 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุงเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการ เพาะพันธุ และอนุบาลกุ ง  โดยคํานึ งถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุง  
2. วางแผน เตรยีมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพาะพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ 
4. อนุบาลลกูกุงตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกกุงวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกัน

รักษาโรค 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ รวบรวม บรรจุ ลาํเลยีงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุกุงตามหลักการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเพาะพันธุกุง การเตรียมสถานท่ี การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้ํา 

การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุง การใหอาหารลูกกุงวัยออน การตรวจสอบคุณภาพน้ํา  
การปองกันรักษาโรค การรวบรวมลูกกุง การบรรจุและขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูล  
การปฏิบัติงาน  การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2104 การเลี้ยงกุง 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุงเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกุง โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา

และผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุง 
2. วางแผน เตรยีมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลี้ยงกุงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุกุง ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ

ปองกันรักษาโรค 
4. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกุง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเลี้ยงกุง การเตรียมสถานท่ีการเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมนํ้า 
การคัดเลือกและการปลอยพันธุกุง การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและ
ลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชี
เบ้ืองตน 
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2601-2105 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยคํานึงถึงการใชทรพัยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้งสัตวน้าํชายฝง  
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพาะพันธุและอนุบาลลูกสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกพันธุ ปลอยพันธุสัตวน้ํา

ชายฝง ใหอาหารสัตวน้ําชายฝงวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
4. เลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและปลอยพันธุสัตวน้ําชายฝง ใหอาหารสัตวน้ํา

ชายฝงตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําชายฝง 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเตรียมสถานท่ี การเตรียมน้ํา การเตรยีมวัสดุ
อุปกรณ การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การคัดเลือกและการปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร 
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึก
ขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

2601-2106 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น โดยคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ขยันและอดทน 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้งสัตวน้าํเศรษฐกิจอื่น 
2. วางแผน เตรยีมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้าํตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพาะพันธุและอนุบาลลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกพันธุสัตวน้ํา 

ปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหารสัตวน้ําวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธแิละศตัร ู
4. เลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหารสัตวน้ํา 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นการเตรียมสถานท่ี การเตรียมน้ํา 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การคัดเลือกและการปลอยพันธุสัตวน้ํา 
การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2107 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบ

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้งปลาสวยงาม 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกพันธุ ใหอาหารปลา

สวยงามวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
4. เลี้ยงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและปลอยพันธุปลาสวยงาม ใหอาหารปลา

สวยงาม ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลาสวยงาม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมสถานท่ี การเตรียมน้ํา การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร  
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึก
ขอมูลการปฏิบัติงาน  การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบ้ืองตน 
 
2601-2108 การเพาะขยายพันธุไมน้ํา 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะขยายพันธุไมน้ํา 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะขยายพันธุไมน้ํา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะขยายพันธุไมน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะขยายพันธุไมน้าํ 
2. วางแผน เตรยีมสถานท่ี วัสดุอุปกรณและพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. เพาะขยายพันธุไมน้ํา/ปลูกตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูแลรักษาพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการขยายพันธุและจําหนายพรรณไมน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภท ชนิดและตลาดพันธุไมน้ํา  การเพาะขยายพันธุไมน้ําเศรษฐกิจ  
การเตรียมสถานท่ี การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมและคัดเลือกพันธุไมน้ํา การปลูกและการดูแลรักษา การบรรจุ
และการลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  การตลาด การจําหนายและการทํา
บัญชีเบ้ืองตน 
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2601-2109 การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานโดยคํานึงถงึการใชทรพัยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ขยันและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 
2. วางแผน เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกพันธุ ปลอยสัตวน้ํา ใหอาหาร 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรค 
4. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบนิเวศและหวงโซอาหาร หลักการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน ปญหาและ
ขอจํากัดของการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานแตละประเภท การเตรียมสถานท่ี การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรยีมน้าํ 
การคัดเลือกและปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและ
ลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชี
เบ้ืองตน 
 
2601-2110 โครงการผลิตสัตวน้ํา 1 0-4-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2601-2004 และ 2601-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน

ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัย ท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า  มีความคิดริ เริ่มสรางสรร ค 

ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือ
บริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และทําบัญชี 
 
2601-2111 โครงการผลิตสัตวน้ํา 2 0-4-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2601-2110 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน

ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัย ท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า  มีความคิดริ เริ่มสรางสรร ค 

ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือ
บริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และทําบัญชี 
 (ใหเลือกเพาะพันธุสัตวน้ําหรือเลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกับท่ีดําเนินการในรายวิชา 2601-2110 เพ่ือเพ่ิมทักษะ
หรือเปนสัตวน้ําชนิดอื่น โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด) 
 
2601-51XX ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ... *-*-* 

(ตองเรียนรายวิชา 2601-2004 และ 2601-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน

สถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย  มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระดับฝมือในสถานประกอบการ 

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 

2601-8001 ฝกงาน *-*-4 
2601-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
2601-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2601-8001 ฝกงาน * - * - 4 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 
2601-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 
2601-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 2601-8502 ในสถานประกอบการ  
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

หนาวาง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 

2601-8501 โครงการ *-*-4 
2601-8502 โครงการ 1 *-*-2 
2601-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2601-8501 โครงการ * - * - 4 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา   

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรอืพัฒนางานท่ีใชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2601-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา   

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรอืพัฒนางานท่ีใชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
2601-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนจัดทําหรือพัฒนางานโครงการการดําเนินงาน การแกไขปญหา  

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรอืพัฒนางานท่ีใชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 2601-8502  หรือเปน
โครงการใหม) 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
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ประเภทวิชาประมง 
 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
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81 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
 

2501-2005 การประมงท่ัวไป 1-2-2 
2602-1001 ชีววิทยาของสัตวน้ํา                       1-3-2  
2602-1002 วิทยาศาสตรอาหารเบ้ืองตน             1-3-2 
2602-1003 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ํา             0-4-2 
2602-1004 ทักษะวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ํา             0-4-2 
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2501-2005 การประมงทั่วไป 1 - 2 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการทําการประมง การผลิตสัตวน้ําและสถานการณการประมงในประเทศ

และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. สามารถปฏิบัติงานเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประมงและการผลิตสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร

ประมง 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพการประมงและการผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการทําการประมง การผลิตสัตวน้ําและสถานการณการประมง 

ในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. แสดงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางการประมงแหลง

ทําการประมงและสัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
3. วางแผนเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ เบ้ืองตนตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ผลิตสัตวน้าํเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการทําการประมง สถานการณการประมงในประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหลงทําการประมง สัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ํา
แบบตางๆ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรประมง 
 
2602-1001 ชีววิทยาของสัตวน้ํา                       1 - 3 - 2  

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1.  เขาใจโครงสรางภายนอก ลักษณะกลามเนื้อ ระบบตางๆ ของรางกายปลาและสัตวน้ําอื่นๆ และสวนท่ี

นําไปใชประโยชนในการบริโภค 
2. สามารถจําแนกชนิดปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ตามหลักชีววิทยาพ้ืนฐานดานการแปรรูปสัตวน้ํา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการประยุกตใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในงานอาชีพ 

ดวยความรอบคอบ มีวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางภายนอก ลักษณะกลามเนื้อ ระบบตางๆ ของรางกายปลาและ

สัตวน้ําอื่นๆ และสวนท่ีนําไปใชประโยชนในการบริโภค 
2.  จําแนกชนิดของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ตามหลักชีววิทยาพ้ืนฐานดานการแปรรูปสัตวน้าํ 
3.  เลือกใชสวนของท่ีนําไปใชประโยชนในการบริโภคตามหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปราง อวัยวะภายนอก ลักษณะโครงสรางกลามเนื้อสวนตางๆ การทํางาน 
ของอวัยวะภายในของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ การจําแนกชนิดของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ  และสวนท่ีนําไปใช
ประโยชนในการบริโภค 
 
2602-1002 วิทยาศาสตรอาหารเบ้ืองตน             1 - 3 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญของวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร สวนประกอบทางเคมีของอาหาร 

การเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงของอาหารและการปองกันการเปลี่ยนแปลงของอาหารในการแปรรูป 
2.  สามารถวิเคราะหสาเหตุการเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูป และเลือกใช

วิธีการปองกันการเสื่อมเสียของอาหารตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ตอผูบริโภค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการประยุกตใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร รอบคอบ 
มีระเบียบวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับการแปรรูปอาหารเบ้ืองตน 
2. วิเคราะหสาเหตุการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูปตามหลักวิทยาศาสตร 
3. เลือกใชวิธีการปองกันการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูปตามหลักการ 
4. ปองกันการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูปตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของวิทยาศาสตรกับการแปรรูปอาหาร  สวนประกอบทางเคมีของอาหาร  
การเสื่อมเสียของอาหาร การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูป  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอาหาร
ในการแปรรูป  และการปองกันการเปลี่ยนแปลงของอาหารในการแปรรูป   
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2602-1003 ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตวน้ํา             0 - 4- 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ํา เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงาน 

ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏบัิติงาน 
2.   มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชความรูพ้ืนฐานในการวางแผนและดําเนินงานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการ 
2. เลือก เตรียมและใชเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. แปรรูปสัตวน้ําข้ันพ้ืนฐานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
4. บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐาน 
5. เก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวน้ําหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานเกี่ยวกับ การเตรียมการเพ่ือการแปรรูปสัตวน้ํา  การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ํา  การแปรรูปสัตวน้ําข้ันพ้ืนฐาน  การเก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวน้าํหลงัการแปรรปู
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
2602-1004 ทักษะวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ํา             0 - 4- 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติงานทักษะวิชาชีพในการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย 

มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชความรูในการวางแผนและดําเนินการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการ 
2. เลือก เตรียมและใชเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวน 
3. แปรรูปสัตวน้ํ าตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน 
4. บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐาน 
5. เก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวน้ําหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา ชนิดและประเภทของเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูป

สัตวน้ํา การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ํา มาตรฐานและความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 
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หนาวาง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
 

2501-2416 เครือ่งจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร            1-3-2 
2601-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 2-2-3 
2602-2001 โภชนาการอาหารเบ้ืองตน 1-2-2 
2602-2002 การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบ้ืองตน            1-2-2 
2602-2003 คุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน            1-2-2 
2602-2004 สารเจือปนในอาหารเบ้ืองตน                          1-2-2 
2602-2005 การแปรรูปสัตวน้ําเบ้ืองตน           2-3-3 
2602-2006 การสุขาภิบาลโรงงานเบ้ืองตน 1-3-2 
2602-2007 การบรรจุภัณฑเบ้ืองตน                          1-2-2 
2602-2008 การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา            2-0-2 
2602-2009 มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา            2-0-2 
  



88 
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2501-2416 เคร่ืองจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร    1-3-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและ

กระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน

อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ

แปรรูปอาหาร 
2. เตรียมเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารหลักการเลือก เตรียม 

ใชและบํารุงรักษาเครื่องบรรจุกระปองตูอบความรอน  หมอนึ่งความดัน  ตูแชแข็ง และเครื่องจักรและอุปกรณ 
แปรรูปอาหารอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 
 
2601-2001 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 2-2-3 

จุดประสงครายวชิาเ  พ่ือให 
1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน เอกสารเผยแพร 

สรางสูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต 
3. มีจริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ อดทน

และมีความคิดสรางสรรค 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง 
2. จัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียนและเอกสารเผยแพรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. สรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. จัดการรายการขอมูลในงานอาชีพประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
5. เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร

จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมง การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ
ประมงและการเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต 
 
2602-2001 โภชนาการอาหารเบ้ืองตน 1-2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจความสําคัญของโภชนาการ  สารอาหาร  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารและ 

ความตองการทางโภชนาการและพลังงานของรางกาย  
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการในการเลือกและจัดโปรแกรมการบริโภคอาหาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัโภชนาการอาหารเบ้ืองตน 
2. วิเคราะหเกี่ยวกับโภชนการและความตองการของรางกาย สารอาหารและกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของสารอาหารในรางกาย 
3. จัดโปรแกรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
4. ประยุกตใชหลักโภชนาการอาหารในงานอาชีพและการดํารงชีวิต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของคุณคาทางโภชนาการ สารอาหารและกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของสารอาหารในรางกาย ความตองการทางโภชนาการและพลังงานของรางกาย ภาวะทางโภชนาการ และการจัดโปรแกรม
การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
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2602-2002 การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบ้ืองตน            1-2 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภุยตอผูบริโภค 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและซื่อสัตยสุจริต  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. ดูแลและเก็บรักษาสัตวน้ําเพ่ือการขนสง จําหนายและแปรรูปตามหลักการกระบวนการของและชนิด

สัตวน้ํา 
3. ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดตามหลักการ กระบวนการ ชนิดและพันธุสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและประเภทของสัตวน้ําท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยการเสื่อมเสียของสัตวน้ํา
การรักษาคุณภาพสัตวน้ําโดยใชความเย็นและสารเคมี  การปฏิบัติการดูแลสัตวน้ําเพ่ือการจําหนายสดและการแปรรูป  
การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การจัดเก็บวัตถุดิบและการขนสงสัตวน้ําในอุตสาหกรรม 
 

2602-2003 คุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน            1-2 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีและคุณภาพของสัตวน้ํา  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

หลักการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถจําแนกลักษณะคุณภาพ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการควบคุมคุณภาพสัตวน้ํา  ดวยความรอบคอบ มีวินัย ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีและปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวนํ้า

หลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. จําแนกลักษณะคุณภาพของสัตวน้ําประเภทตาง ๆ ตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
3. ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
4. ควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา  องคประกอบท่ีทําใหเกิดสี กลิ่น และรสชาติ

ของสัตวน้ํา  คุณภาพสัตวน้ําทางกายภาพ  เคมี  จุลินทรียและประสาทสัมผัส  ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสัตวน้ํา  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบ้ืองตน 
 
2602-2004 สารเจือปนในอาหารเบ้ืองตน                          1-2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1.  เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ประเภท ชนิดและคุณสมบัติของสารเจือปนในอาหาร  
2.  สามารถเลือกและใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีในการใชสารเจือปนในอาหารดวยความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคม  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
2. วิเคราะหประเภทและชนิดของสารเจือปนในอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ ข้ันพ้ืนฐาน 
3. เลือกใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
4. ใหขอเสนอแนะในการเลือกบริโภคอาหารไดตามหลักการของอาหารปลอดภัย (Food safety) 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของสารเจือปนในอาหาร ประเภท ชนิดและคุณสมบัติ 

ของสารเจือปนในอาหาร ผลของสารเจือปนตออาหารและผูบริโภค  การเลือกใชสารเจือปนในอาหาร กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับสารเจือปนในอาหารและอาหารปลอดภัย (Food safety) 
 
2602-2005 การแปรรูปสัตวน้ําเบ้ืองตน           2-3-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําและจัดการผลิตภัณฑสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ําเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง

มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
2. เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. แปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
4. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ

และจําหนาย 
5. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ําเบ้ืองตน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของการแปรรูปสัตวน้ํา หลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้า

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบในการแปรรูปสัตวน้ํา  การแปรรูปสัตวน้ําข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิตและทําบัญชีเบ้ืองตน 
 

2602-2006 การสุขาภิบาลโรงงานเบ้ืองตน 1-3 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร  
2. สามารถวางแผนและจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารเบ้ืองตนตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีตอการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารดวยความรับผิดชอบละเอียด

รอบคอบ ซื่อสัตยและมีคุณธรรม จริยธรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร 
2. วางแผนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณและวิธีการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการ 
4. จัดการดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการสขุาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารตามหลกัการ กระบวนการ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญและประโยชนของการสุขาภิบาลโรงงาน สุขลักษณะของอาคาร

โรงงานแปรรูปอาหาร  สุขลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ  สุขวิทยาของผูปฏิบัติงาน  การปองกันกําจัดสัตวและ
แมลงท่ีเปนพาหะของโรค  การควบคุมคุณภาพของน้ําใช  การกําจัดน้ําเสียและการกําจัดขยะ กฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 
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2602-2007 การบรรจุภัณฑเบ้ืองตน                          1-2-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑเบ้ืองตน 
2.  สามารถเลือกใชบรรจุภัณฑอาหารตามหลักการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการบรรจุภัณฑ ดวยความรอบคอบ  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑอาหาร 
2. วางแผนการบรรจุอาหารตามหลักการกระบวนการและมาตรฐานการบรรจุภัณฑ 
3. เลือก เตรียม ใชบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุอาหารตามหลักการและมาตรฐานการบรรจุภัณฑ 
4. บรรจุอาหารตามหลักการและกระบวนการมาตรฐานการบรรจุภัณฑ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายและความสําคัญของบรรจุภัณฑ วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ  

ประเภทและชนิดของบรรจุภัณฑ  การเลือกใชบรรจุภัณฑ  ฉลากโภชนาการ มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับบรรจุภัณฑ    
 

2602-2008 การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา            2-0-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1.  เขาใจความสําคัญของการตลาด  ระบบการตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
2.  สามารถประยุกตใชหลักการทางการตลาดเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา   
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ําดวยความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบ และ 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
2. วิเคราะหอุปสงคอุปทานและวิถีการตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําเบ้ืองตนตามหลักการ 
3. ประยุกตใชหลักการทางการตลาดเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา   

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการตลาด การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

ในประเทศและตางประเทศ อุปสงคและอุปทานของสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา วิถีการตลาดสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา คนกลาง สถาบันและองคการทางการตลาดของสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
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2602-2009 มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา            2-0 - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1.  เขาใจหลักการของมาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา 
2.  สามารถนําหลักการมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐาน 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายแปรรูปสัตวน้ําไปใช 
ในการปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ําดวยความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานการแปรรูปสัตวน้ํา มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ 

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
และกฎหมายแปรรูปสัตวน้ํา 

2.  ประยุกตใชหลักการมาตรฐานของการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานของการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายแปรรูปสัตวนํ้า 
ในการปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา หลักการและขอกําหนดของมาตรฐาน

การบริหารงานคุณภาพตามระบบสากล หลักการของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการของมาตรฐาน 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน หลักการของระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานแปรรูปสัตวน้ํา 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา 
 

2501-2417 เครือ่งจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร            1-3-2 
2602-2101 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง 1-6-3 
2602-2102 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม            1-6-3 
2602-2103 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน            1-6-3 
2602-2104 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง  1-6-3 
2602-2105 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น            1-6-3 
2602-2106 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน            1-6-3 
2602-2107 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้าํ            1-6-3 
2602-2108 การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการผลิต            1-6-3 
2602-2109 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1 0-4-2 
2602-2110 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 2 0-4-2 
2602-51XX ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา … *-*-*  
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2501-2417 เคร่ืองจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร            1-3-2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตน การเลือก เตรยีม ใชและบํารุงรักษาเครือ่งจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร 
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานชางเกษตร และมีกิจนสิัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน

อดทน และมีความรับผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบ้ืองตนในการเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

ในโรงงานแปรรูปอาหาร 
2. เตรยีมเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ใชเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ 
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ 
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป ศัพทเทคนิคเบ้ืองตน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษา เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป  
เครื่องตนกําลัง ระบบสงกําลัง และเครื่องจักรกลในการแปรรูปอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจาย
ในการดําเนินงาน 
 
2602-2101 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง 

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและ

จําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําแหง หลักการทําแหง ประเภท

ของการทําแหง เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต  การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการทําแหง
และการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําแหง การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต   
จัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2102 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม            1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ํา โดยการทําเค็มตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณและวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม 

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน 
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5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพบรรจุภัณฑและ
จําหนาย 

6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการทําเค็ม หลักการทําเค็ม 

เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการทําเค็มและการควบคุมคุณภาพ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการทําเค็ม การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนาย
และทําบัญชี 

 
2602-2103 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน            1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันตามหลักการ

และกระบวนการ  
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพบรรจุภัณฑและ

จําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ํารมควันหลักการรมควัน ประเภท

ของการรมควัน  เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการรมควันและ 
การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ํารมควัน การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต 
การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2104 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง  1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการและ

กระบวนการ  โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการ

และกระบวนการ 
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพบรรจุภัณฑและ

จําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําหมักดอง หลักการหมักดอง   

ประเภทของการหมักดอง  เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการหมักดอง
และการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและ
ทําบัญชี 
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2602-2105 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น            1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็นเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็นตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.  มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็นตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 

ตามหลักการและกระบวน 
4. แปรรูปสัตวน้ํ าโดยการใชความเย็นตามหลักการ  กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและ

จําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความเย็น หลักการ 

ใชความเย็น ประเภทของการใชความเย็น เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต  การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูป
สัตวน้ําโดยวิธีการใชความเย็นและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความเย็น 
การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
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2602-2106 การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน            1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.  มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน 

ตามหลักการและกระบวน 
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนตามหลักกา รกระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ

และจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความรอน หลักการ 

ใชความรอน ประเภทของการใชความรอน เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต  การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูป
สัตวน้ําโดยวิธีการใชความรอนและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความรอน 
การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
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2602-2107 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา            1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําเบ้ืองตน 
2.  สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพ้ืนฐานในการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบและวิธีการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ และจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ  ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑสัตวน้ํา สภาวะตลาดและการวางแผน 

การผลิต  การเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2108 การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการผลิต            1-6-3 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรปูสัตวน้ํามาใชใหเกิดประโยชน  
2. สามารถวางแผน เตรยีมการและดําเนินการนาํวัสดุเศษเหลอืจากการแปรรูปมาใชประโยชน  
3.  มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบ ซือ่สัตยสุจริต มีวินัย 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา 
2. วางแผนการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปมาใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณ และวัสดุเศษเหลือตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรปูสตัวน้าํ

และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ําพ้ืนบาน  การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือการเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ 
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 

 
2602-2109 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1 0-4-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน

ดําเนินงานแกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการ
หลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี 
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2602-2110 โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 2 0- 4 -2 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2109 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน

ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา  การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการ
หลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา  การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 (ใหเลือกแปรรูปสัตวน้ําชนิดเดียวกับท่ีดําเนินการในรายวิชา 2602-2109  เพ่ือเพ่ิมทักษะหรือแปรรูป    
สัตวน้ําชนิดอื่น โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด) 

 
2602-51XX ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา … *-*-* 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ํา 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําใน

สถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย  มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

งานแปรรูปสัตวน้ําในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําระดับฝมือในสถานประกอบการ 

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 
 

2602-2201 การผลิตปลาแชเยอืกแข็ง 1 1-6-3 
2602-2202 การผลิตปลาแชเยอืกแข็ง 2 1-6-3 
2602-2203 การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
2602-2204 การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 
2602-2205 การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
2602-2206 การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 
2602-2207 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยอืกแข็ง 1 0-4-2 
2602-2208 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยอืกแข็ง 2 0-4-2 
2602-52XX ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้าํแชเยือกแข็ง… *-*-*  
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2602-2201 การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตปลาแชเยือกแข็งเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

มาตรฐานผลิตภัณฑปลาแชเยือกแข็ง    
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาปลาแชเยือกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตปลาแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ

กระบวนการ  
4. ผลิตปลาแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง    
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของปลาแชเยือกแข็ง ชนิดและประเภทของปลาแช
เยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลิตปลาแชเยือกแข็ง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการแชเยือกแข็ง 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางการแชเยือกแข็งและวิธกีารเก็บรักษาปลาแชเยือกแข็ง การบรรจุภัณฑและการเกบ็
รักษาผลิตภัณฑปลาแชเยือกแข็ง การประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑปลาแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุน
การผลิตการจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2202 การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2201 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากปลาแชเยือกแข็ง 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต  มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 



109 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมปลาแชเยือกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากปลา

แชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ  
4. ผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากปลาแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑ

อาหารแชเยือกแข็ง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตลาดของผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมของปลาแชเยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิม เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางการเก็บรักษาและวิธีการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ 
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 

2602-2203 การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตกุงแชเยือกแข็งเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตกุงแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

มาตรฐานผลิตภัณฑกุงแชเยือกแข็ง    
3.  มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบละเอียด รอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษากุงแชเยือกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตกุงแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตกุงแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ

กระบวนการ  
4. ผลิตกุงแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑกุงแชเยือกแข็ง    
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของกุงแชเยือกแข็ง ชนิดและประเภทของกุงแชเยือกแข็ง
หลักการและวิธีการผลิตกุงแชเยือกแข็ง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการแชเยือกแข็ง  การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการแชเยือกแข็งและวิธกีารเก็บรักษากุงแชเยือกแข็ง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
กุงแชเยือกแข็ง การประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑกุงแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุนการผลิต  
การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 

2602-2204 การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2203 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากกุงแชเยือกแข็ง 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากกุงแชเยือกแข็งตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต  มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมกุงแชเยือกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากกุงแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากกุงแชเยือกแข็ง

ตามหลักการและกระบวนการ  
4. ผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากกุงแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร

แชเยือกแข็ง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตลาดของผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมของกุงแชเยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิม เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางการเก็บรักษาและวิธีการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ  
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
  



111 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2602-2205 การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 1 1-6-3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตหมึกแชเยือกแข็งเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง

มาตรฐานผลิตภัณฑหมึกแชเยือกแข็ง 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาหมึกแชเยือกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตหมึกแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ

กระบวนการ  
4. ผลิตหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง    
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของหมึกแชเยือกแข็ง ชนิดและประเภทของหมึกแชเยือกแข็ง
หลักการและวิธีการผลิตหมึกแชเยือกแข็ง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการแชเยือกแข็ง  การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการแชเยือกแข็งและวิธกีารเก็บรักษาหมึกแชเยือกแข็ง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลติภัณฑ
หมึกแชเยือกแข็ง การประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑหมึกแชเยือกแข็ง  การคํานวณตนทุนการผลิต 
การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2206 การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 2 1-6-3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2205 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากหมึกแชเยือกแข็ง 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต  มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมหมึกแชเยอืกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิม 

จากหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ  
4. ผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการกระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑ

อาหารแชเยือกแข็ง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตลาดของผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมของหมึกแชเยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลติ
ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิม เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต  การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางการเก็บรักษาและวิธีการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ 
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2207 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1 0-4-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งอยางมีระบบ

โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 

ตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามโครงการและ

แผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามหลักการและ

กระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การคิดคํานวณ
ตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 

 
2602-2208 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2 0-4-2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2207 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งอยางมีระบบ

โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 

ตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามโครงการและ

แผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามหลักการและ

กระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การคิดคํานวณ
ตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 (ใหเลือกผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งชนิดเดียวกับท่ีดําเนินการในรายวิชา 2602-2207  เพ่ือเพ่ิมทักษะ
หรือเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งชนิดอื่น โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน 
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด) 
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2602-52XX ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง… * - * - *  
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้าํ

แชเยือกแข็ง 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ํา  

แชเยือกแข็งในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย  มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งระดับฝมือในสถานประกอบการ  

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ 
 

2602-2301 การผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง  1-6-3 
2602-2302 การผลิตเนื้อปูเทียม 1 1-6-3 
2602-2303 การผลิตเนื้อปูเทียม 2 1-6-3 
2602-2304 การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซรูิมิ 1 1-6-3 
2602-2305 การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซรูิมิ 2 1-6-3 
2602-2306 โครงการผลิตซรูิมิและผลิตภัณฑ 1 0-4-2 
2602-2307 โครงการผลิตซรูิมิและผลิตภัณฑ 2 0-4-2 
2602-53XX ปฏิบัติงานซรูิมิและผลิตภัณฑ… *-*-*  
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2602-2301 การผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง  1 - 6 - 3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการ

และกระบวนการ  
4. ผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งหรือซูริมิ การเตรียมวัตถุดิบ 
หลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งหรือซูริมิ เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตเนื้อ
ปลาบดแชเยือกแข็งหรือซูริมิ การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพซูริมิ การบรรจุหีบหอและการเก็บ
รักษาซูริมิในสภาพแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2302 การผลิตเนื้อปูเทียม 1 1 - 6 - 3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง

สุขลักษณะการผลิต  มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการผลิตเนือ้ปูเทียมแชเยอืกแข็ง 
2. วางแผนการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการ

และกระบวนการ 
4. ผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง    
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็ง หลักการและกระบวนการ
ผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็ง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็ง การควบคุม
คุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพเนื้อปูเทียมเยือกแชแข็ง การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาเนื้อปูเทียม 
ในสภาพแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2303 การผลิตเนื้อปูเทียม 2 1 - 6 - 3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2302 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็ง 
2. สามารถเตรียมการปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็ง    
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็ง 
2. วางแผนการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ใชเทคโนโลยีการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและและการตลาดของเนื้อปูเทียมแชแข็ง เทคโนโลยีในการผลิต 
เนื้อปูเทียมแชแข็ง สารเจือปนในอาหารท่ีสําคัญสําหรับการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็ง การควบคุมคุณภาพการผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพเนื้อปูเทียมแชแข็ง การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาเนื้อปูเทียมในสภาพแชแข็ง การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2304 การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริม ิ1 1 - 6 - 3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง    
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิเบ้ืองตน 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิตามหลักการและกระบวนการ    
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิและการเก็บรักษา 

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง    
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ความเปนมาและการตลาดผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ หลักการและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 
การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
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2602-2305 การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริม ิ2 1 - 6 - 3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2304 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ ตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ 
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ และการเก็บรักษา

ตามหลักการและกระบวนการ 
4. ผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ  ตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร

แชเยือกแข็ง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิตามกระบวนการผลิต หลักการและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตางๆ  เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑตอเนือ่งจากซรูมิิ  
สารเจือปนในอาหารท่ีสําคัญสําหรับการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต   
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ การคํานวณตนทุน
การผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2306 โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ1 0 - 4 - 2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑอยางมีระบบ 

โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามหลักการและ

กระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ 
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 

 
2602-2307 โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ2 0 - 4 - 2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2306 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑอยางมีระบบ 

โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ ตามหลักการและ

กระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ ตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ ตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ ตามหลักการและกระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ  การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บรกิาร 
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
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 (ใหเลือกผลิตซูริมิและผลิตภัณฑชนิดเดียวกับท่ีดําเนินการในรายวิชา 2602-2306  เพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเปน
ผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิชนิดอื่น โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จ 
ในระยะเวลาท่ีกําหนด) 

 
2602-53XX ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ … * - * - *  

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและ

ผลิตภัณฑ 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและ

ผลิตภัณฑในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ

ปลอดภัย  มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานซูริมิและผลิตภัณฑในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและผลิตภัณฑท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและผลิตภัณฑตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและผลิตภัณฑระดับฝมือในสถานประกอบการ  

โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หนาวาง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
 

2602-2401 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  1           2-2-3 
2602-2402 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง 2   1-6-3 
2602-2403 การผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง 1-6-3 
2602-2404 การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 1 1-6-3 
2602-2405 การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 2 1-6-3 
2602-2406 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1 0-4-2 
2602-2407 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2 0-4-2 
2602-54XX ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้าํบรรจุกระปอง… *-*-*  
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2602-2401 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  1           2 - 2 - 3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารบรรจุกระปองเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิตท่ีดี มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  

ปลอดภัย  ขยัน  อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตอาหารบรรจุกระปองเบ้ืองตน 
2. วางแผนการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณวิธีการผลิตอาหารบรรจุกระปองและการเก็บรักษาตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารอาหารกระปอง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญและการตลาดผลิตภัณฑอาหารบรรจุกระปอง หลักการและวิธีการ
ผลิตอาหารบรรจุกระปอง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตอาหารบรรจุกระปอง การบรรจุภัณฑ 
การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารบรรจุกระปอง  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
บรรจุกระปอง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2402 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง2   1 - 6 - 3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2401 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปอง 
2. สามารถเตรียมการ ปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและ

กระบวนการ  โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต  มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 



125 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปอง 
2. วางแผนการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ วิธีการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการ

และกระบวนการ  
4. ผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารกระปอง 
8. จัดการหลังการผลิตอาหารตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
9. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปอง สารเจือปนในอาหารท่ีสําคัญ

สําหรับการผลิตอาหารบรรจุกระปอง การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพอาหารบรรจุกระปอง 
การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาอาหารบรรจุกระปอง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
 
2602-2403 การผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง 1 - 6 - 3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิตท่ีดีมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  

ปลอดภัย  ขยัน  อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองเบ้ืองตน 
2. วางแผนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ 
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีในการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารอาหารกระปอง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดผลิตภัณฑปลาทูนาบรรจุกระปอง หลักการและวิธีการ
ผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาทูนาบรรจุกระปอง  และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ปลาทูนาบรรจุกระปอง มาตรฐานผลิตภัณฑทูนาบรรจุกระปอง  การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหน าย 
และทําบัญชี 
 
2602-2404 การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 1 1 - 6 - 3 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองเบ้ืองตน 
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง   
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  

ปลอดภัย  ขยัน  อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองเบ้ืองตน 
2. วางแผนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ  
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวิธีการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและ

กระบวนการ 
4. ผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารอาหาร

กระปอง 
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกําหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญและการตลาดอาหารสัตวบรรจุกระปอง หลักการและวิธีการผลิต
อาหารสัตวบรรจุกระปอง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง  การเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง มาตรฐานผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง  
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2602-2405 การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 2 1 - 6 - 3 
(ตองเรียนรายวิชา 2602-2404 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 
2. สามารถเตรียมการ ปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลกัการและ

กระบวนการ  โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต  มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
3. มีเจตคติท่ีดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  

ปลอดภัย  ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 
2. วางแผนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ  
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ วิธีการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 

ตามหลักการและกระบวน 
4. ผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารกระปอง 
5. จัดการหลังการผลิตอาหารตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย 
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพ่ือกาํหนดราคาขายตามหลักการ 
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง สารเจือปนในอาหารท่ีสําคัญ
สําหรับการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวบรรจุ
กระปอง การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาอาหารสัตวบรรจุกระปอง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนาย
และทําบัญชี 
 
2602-2406 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1 0 - 4 - 2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองอยางมีระบบ

โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตาม

หลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามโครงการและ

แผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามหลักการและ

กระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 
2602-2407 โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2 0 - 4 - 2 

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2406 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองอยางมีระบบ

โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ

รอบคอบ ขยนั อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 

ตามหลักการและกระบวนการ 
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามโครงการและ

แผนปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามแผนงานโครงการ 
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามหลักการและ

กระบวนการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต

และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง  การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรงุ
แกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี 
 (ใหเลือกผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองชนิดเดียวกับท่ีดําเนินการในรายวิชา 2602-2406 หรือผลิต
ผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดอื่นบรรจุกระปองก็ได โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาท่ีกําหนด) 

 
2602-54XX ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง… * - * - *  

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานการผลิต

ผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลติผลติภัณฑ

สัตวน้ําบรรจุกระปองในสถานประกอบการตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภัย 

มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ

ทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรท่ีไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้าํบรรจุกระปองระดับฝมือ

ในสถานประกอบการ โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในงานอาชีพ  การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน  การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏบัิติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

หนาวาง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
 

2602-8001 ฝกงาน *-*-4 
2602-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
2602-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2602-8001 ฝกงาน * - * - 4 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 
2602-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 
 
2602-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผู เรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 2602-8002 ในสถานประกอบการ              
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

หนาวาง 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
 

2602-8501 โครงการ *-*-4 
2602-8502 โครงการ 1 *-*-2 
2602-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2602-8501 โครงการ * - * - 4 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา 

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรอืพัฒนางานท่ีใชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 
 

2602-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา 

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรอืพัฒนางานท่ีใชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
2602-8503 โครงการ 2 * - * - 2 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน 
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินงาน แกไขปญหา  

ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนจัดทําหรือพัฒนางานโครงการการดําเนินงาน การแกไขปญหา 

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรอืพัฒนางานท่ีใชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 2602-8502  หรือเปน
โครงการใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-0 
2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 
2000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
2000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

2000-20XX กิจกรรมลูกเสือวสิามัญ... 0-2-0 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลกูเสือวิสามัญ 
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ

มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณกฏและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ   
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ 
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ 
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ  ของลูกเสือวิสามัญ  การปฏิบัติตน

ตามคําปฏิญาณกฏระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ  การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น 

 
2000-20XX กิจกรรมองคการวิชาชีพ … 0-2-0 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชวิีต  

การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ   
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาประมง 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม  การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา 
ผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและกิจกรรมอื่น ๆ  
ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 

 





ภาคผนวก

คำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พุทธศักราช ๒๕๕๕







 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 





 
 



 



พิมพ์ที่แผนกวิชาการพิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  www.minburi.ac.th


