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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปน หลัก สูต รที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึก ษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู
ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต
การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม
เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุค ลิกภาพที่ดี มีมนุ ษยสัมพันธ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุข ภาพอนามั ย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหต ระหนักและมีสว นรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีค วามรัก ชาติ สํานึก ในความเปนไทย เสียสละเพื่อสว นรวม ดํารงรัก ษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลัก สูต รนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุก วิธีเรียนที่กําหนด
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญ
และบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกัน ซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม
สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิด ชอบตอตนเองและผูอื่น มีสว นรว มในคณะทํางาน
หรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนว ยกิตตามที่กําหนด และสถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
อาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วันๆ ละ ไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
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3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของแตละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิต
และจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปน การจัด กระบวนการเรียนรูโ ดยความรว มมือระหวางสถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาหรื อสถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัตเิ บื้องตน
ในสถานศึก ษาอาชีว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น แล ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อเป ด โอกาสให ผู เรี ย นได เรี ย นรู
จากประสบการณจ ริ ง ไดสัมผั สกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่ องมือเครื่ องจัก ร อุ ปกรณที่ทัน สมัย และ
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บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัด การ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมัน่ ใจและเจตคติทดี่ ี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบั นตองจั ดให มี การฝ กประสบการณทั กษะวิ ชาชีพ ในรู ปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา
320 ชั่ว โมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูน
ประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียน
หรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐได โดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปด โอกาสใหผูเรียนไดศึก ษาคนควา บูรณาการความรู ทัก ษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องทีจ่ ะศึกษา
คนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน
ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาว
ตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาหรือสถาบัน ตองจัด ใหผูเรียนจัด ทําโครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชีพ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต
ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง
ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาวขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีด ความสามารถดานการผลิต และพัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูต ร
การจัด การศึกษาระบบทวิภ าคี โดยนํารายวิชาทวิภ าคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียด
ของรายวิชาและเวลาที่ใ ชฝก จัด ทําแผนฝกอาชีพ การวัดและประเมิน ผลในแตละรายวิชาใหสอดคลอง
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กับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่น
ในหมวดทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน

ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึก ษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณ สมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ทุก ภาคเรียน เพื่อพัฒ นาวิชาการและวิชาชีพ ปลูก ฝงคุณ ธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย
การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึก
และเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ น ผลกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ให เ ป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒ นารายวิชาเพิ่มเติม
ในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณา
จากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการ
หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม ได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตรใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได
โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูส ําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลําดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวิต

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

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุม วิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปวช.

ประเภทวิชาประมง

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา
และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัด การวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ เพาะเลี้ยงสัต วน้ํา ใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริการดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
ในลัก ษณะครบวงจรเชิงธุร กิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรัก ษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
5. เพื่อ ให สามารถปฏิ บัติ งานดา นเพาะเลี้ย งสั ต วน้ํ า ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิ สระ
รวมทั้งสามารถใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง
และทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
และสังคม เปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสั ย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิด ชอบ การมี มนุษ ยสัมพัน ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติต นตามหลัก ศาสนา วัฒ นธรรม คานิยม คุณ ธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนาที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3.3 เลือก ใช และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ และเครื่องจัก รในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.4 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการ
บริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3.5 เตรียมการ ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปฏิบัติดูแลรักษาและจัดการผลผลิตตามหลักการ
และกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนทีเ่ หลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพืน้ ฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวติ ประจําวัน
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1305

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพนื้ ฐานอาชีพ
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000-1408
สถิติการทดลอง
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจ จุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
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รหัสวิชา
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
2000-1609
2000-1610

ชื่อวิชา
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2

2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต)
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวม 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2600-1001
2601-1001
2601-1002
2601-1003
2601-1004
2601-1005

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
ชีววิทยาของปลา
พื้นฐานการประมง
การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
สิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เครื่องกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชใ นกลุมทัก ษะ
วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2601-2001
2601-2002
2601-2003
2601-2004
2601-2005
2601-2006
2601-2007
2601-2008

ชื่อวิชา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง
ระบบชลประทานเบื้องตนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เครื่องมืองานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การเพาะพันธุสัตวน้ํา
การเลี้ยงสัตวน้ํา
งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3

ท-ป-น
2-2-3
2-3-3
2-3-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
สาขางานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
ใหเรียนรายวิชา 2601-2101, 2601-2102, 2601-2110,2601-2111 และเลือกเรียนรายวิชาอื่น
ใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
2601-2101
2601-2102
2601-2103
2601-2104

ชื่อวิชา
การเพาะพันธุปลา
การเลี้ยงปลา
การเพาะพันธุก ุง
การเลี้ยงกุง

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2601-2105
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2601-2106
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น
2601-2107
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
2601-2108
การเพาะขยายพันธุไมน้ํา
2601-2109
การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน
2601-2110
โครงการผลิตสัตวน้ํา 1
2601-2111
โครงการผลิตสัตวน้ํา 2
2601*2101 ถึง 2601*2199 รายวิชาดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
0-4-2
0-4-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รหัสวิชา
2601-5101
2601-5102
2601-5103
2601-5104
2601-5105
2601-5106
2601-51XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 6
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของแตละรายวิชา
รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2601-8001 หรือรายวิชา 2601-8002 และ 2601-8003
รหัสวิชา
2601-8001
2601-8002
2601-8003

ชื่อวิชา

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2601-8501 หรือรายวิชา 2601-8502 และ 2601-8503
รหัสวิชา
2601-8501
2601-8502
2601-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
รหัสวิชา
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอรเนต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสือ่ สาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
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0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9221
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9223
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9225
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9227
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร2
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9229
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9231
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาประมง

9

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตวนา
้ํ

หนาวาง

23

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา
และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ําใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทัก ษะในหลัก การและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพแปรรูป
สัตวน้ํา
4. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในงานผลิ ต และบริก ารดา นการแปรรูป สั ต วน้ํ า ตามหลั ก การและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานการแปรรูปสัตวน้ําในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งสามารถใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม ต อ ต า นความรุ น แรงและสารเสพติ ด
สามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
และสังคม เปนตน
1.2 ดานพฤติก รรมลัก ษณะนิสั ย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิด ชอบ การมี มนุษ ยสัมพัน ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติต นตามหลัก ศาสนา วัฒ นธรรม คานิยม คุณ ธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนาที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3.3 เลือก ใช และบํารุง รัก ษาเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจัก รในงานอาชีพ แปรรูปสัต วน้ํ า
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.4 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการ
บริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา
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สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา
3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและ
กระบวนการ
สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
ตามหลัก การและกระบวนการ ในลัก ษณะครบวงจรเพื่ อจํ าหน ายเชิง ธุร กิ จ โดยคํานึ งถึง การอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
ตามหลักการและกระบวนการ
สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ
3.5 วางแผน เตรี ย มการ ดํ า เนิ น การแปรรู ป และจั ด การหลั ง การผลิ ต ซู ริ มิ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ
ตามหลัก การและกระบวนการ ในลัก ษณะครบวงจรเพื่ อจํ าหน ายเชิง ธุร กิ จ โดยคํานึ งถึง การอนุ รัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.6 เลื อ ก ใช และหรื อ ประยุ ก ตใ ช เ ทคโนโลยี ใ นการดํ า เนิน งานผลิ ต ซู ริมิ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ
ตามหลักการและกระบวนการ
สาขาผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง
3.5 วางแผน เตรียมการ ดําเนินการแปรรูปและจัดการหลังการผลิต ผลิต ภัณฑสัตวน้ําบรรจุ
กระปองตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเพื่อจําหนายเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.6 เลือก ใช และหรือประยุกตใช เทคโนโลยีในการดําเนิน งานผลิต ผลิตภัณฑสัต วน้ําบรรจุ
กระปองตามหลักการและกระบวนการ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนทีเ่ หลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพืน้ ฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวติ ประจําวัน
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1305

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพนื้ ฐานอาชีพ
2000-1408
สถิติการทดลอง
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจ จุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
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รหัสวิชา
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
2000-1606
2000-1607
2000-1608

ชื่อวิชา
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถศี ึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
2-0-2

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
2000-1609
2000-1610

ชื่อวิชา
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2

2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต)
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวม 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
2001-1001
2001-1004
2001-2001
2501-2005
2600-1001
2602-1001
2602-1002
2602-1003
2602-1004

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
การประมงทัว่ ไป
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
ชีววิทยาของสัตวน้ํา
วิทยาศาสตรอาหารเบื้องตน
ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตวน้ํา
ทักษะวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ํา
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 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึก ษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชใ นกลุมทัก ษะ
วิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
การอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2501-2416
2601-2001
2602-2001
2602-2002
2602-2003
2602-2004
2602-2005
2602-2006
2602-2007
2602-2008
2602-2009

ชื่อวิชา
เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง
โภชนาการอาหารเบื้องตน
การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบื้องตน
คุณภาพสัตวน้ําเบื้องตน
สารเจือปนในอาหารเบื้องตน
การแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน
การสุขาภิบาลโรงงานเบื้องตน
การบรรจุภัณฑเบื้องตน
การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา

ท-ป-น
1-3-2
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-3-3
1-3-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่ตองการ
ใหผูเรียนไดสาขางานนั้น และเลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกที่เหลือในสาขางานและหรือจากสาขางานตาง ๆ
อีกจนครบหนวยกิตที่กําหนด
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2.3.1 สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา
ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2109, 2602-2110 และเลือกเรียนรายวิชาอื่น
ใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2602-2101
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง
2602-2102
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม
2602-2103
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน
2602-2104
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง
2602-2105
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
2602-2106
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน
2602-2107
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2602-2108
การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการผลิต
2602-2109
โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1
2602-2110
โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 2
2501-2417
เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2602*2101 ถึง 2602*2199 รายวิชาดานแปรรูปสัตวน้ําที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-4-2
0-4-2
1-3-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานแปรรูปสัตวน้ํา
รหัสวิชา
2602-5101
2602-5102
2602-5103
2602-5104
2602-5105
2602-5106
2602-51XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 1
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 2
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 3
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 4
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 5
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา 6
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา ..
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2.3.2 สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2207, 2602-2208 และเลือกเรียนรายวิชาอื่น
ใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2602-2105
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
2602-2106
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน
2602-2107
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2602-2201
การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 1
2602-2202
การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 2
2602-2203
การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 1
2602-2204
การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 2
2602-2205
การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 1
2602-2206
การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 2
2602-2207
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1
2602-2208
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2
2501-2417
เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2602*2201 ถึง 2602*2299 รายวิชาดานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-4-2
0-4-2
1-3-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
รหัสวิชา
2602-5201
2602-5202
2602-5203
2602-5204
2602-5205
2602-5206
2602-52XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 3
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 4
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 5
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 6
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง..
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2.3.3 สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ
ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2306, 2602-2307 และเลือกเรียนรายวิชาอื่น
ใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2602-2105
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
2602-2106
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน
2602-2107
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2602-2301
การผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง
2602-2302
การผลิตเนื้อปูเทียม 1
2602-2303
การผลิตเนื้อปูเทียม 2
2602-2304
การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 1
2602-2305
การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 2
2602-2306
โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 1
2602-2307
โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 2
2501-2417
เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2602*2301 ถึง 2602*2399 รายวิชาดานซูริมิและผลิตภัณฑที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-4-2
0-4-2
1-3-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
2602-5301
2602-5302
2602-5303
2602-5304
2602-5305
2602-5306
2602-53XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 1
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 2
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 3
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 4
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 5
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ 6
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ..
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2.3.4 สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง
ใหเรียนรายวิชา 2602-2105, 2602-2106, 2602-2406, 2602-2407 และเลือกเรียนรายวิชาอื่น
ใหครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2602-2105
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
2602-2106
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน
2602-2107
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2602-2401
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง 1
2602-2402
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง 2
2602-2403
การผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง
2602-2404
การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 1
2602-2405
การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 2
2602-2406
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1
2602-2407
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2
2501-2417
เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2602*2401 ถึง 2602*2499 รายวิชาดานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมภิ าค

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-2-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
0-4-2
0-4-2
1-3-2
*-*-*

รายวิชาทวิภาคีในสาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง
รหัสวิชา
2602-5401
2602-5402
2602-5403
2602-5404
2602-5405
2602-5406
2602-54XX

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 3
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 4
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 5
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 6
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง..

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 21 หนวยกิต นั้น ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ
วิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของแตละรายวิชา
รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ
ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2602-8001 หรือรายวิชา 2602-8002 และ 2602-8003
รหัสวิชา
2602-8001
2602-8002
2602-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2602-8501 หรือรายวิชา 2602-8502 และ 2602-8503
รหัสวิชา
2602-8501
2602-8502
2602-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
รหัสวิชา
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอรเนต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปนุ เพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9215
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9216
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9217
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9219
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9221
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9223
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9225
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9227
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9229
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9231
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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รายละเอียดของรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ

2001–1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ความรูเกีย่ วกับงานอาชีพ
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรกั ษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2001–2001

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-2-2

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาประมง
2600-1001

การจัดการธุรกิจเบือ้ งตน
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
2001–1001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเ กี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน

2001-1002

การเปนผูประกอบการ

2 - 0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เข า ใจเกี่ ย วกั บหลั ก การวางแผนเป า หมายชี วิตดวยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ การเป น ผู ประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาเกี่ ยวกับ การวางแผนเป าหมายชี วิตดวยวงจรควบคุมคุณ ภาพ การออมและการลงทุน การเป น
ผูประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ
หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการเปนผูประกอบการ

2001-1003

พลังงานและสิ่งแวดลอม

1 - 2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดตี อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญ หาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
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2001-1004

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 - 2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
วางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยุทธศาสตร การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องตน เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย เครื่องปองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2001-1005

การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1.
2.
3.
4.

เขาใจหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
เขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
เขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มในการปฏิ บัติ ง านอาชี พ และพื้ น ฐานความรู
ทางนิ เ วศวิ ทยา สํ า หรั บการจัดการอนุ รั กษ ทรัพยากรและสิ่ง แวดล อมในงานอาชี พ โดยทางตรงและทางอ อ ม
การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ

2001-1006

กฎหมายแรงงาน

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธกี าร ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรม

2001-1007

ความปลอดภัยในงานอาชีพ

1-0-1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. สามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเ กี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ

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

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เข า ใจหลั ก การและกระบวนการด า นคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการ
เพื่ อ การคํ า นวณในงานอาชี พ การใช โ ปรแกรมการนํ า เสนอผลงาน หรื อ การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ป อื่ น ๆ
ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบ
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและ
งานอาชีพ
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาประมง
2600-1001

การจัดการธุรกิจเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตนและการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2. สามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานอาชีพ จัดทํ าแผนธุรกิ จอยางงาย และดําเนิ นงานธุรกิ จ
ขนาดยอม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพและมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บธุ ร กิ จ เบื้ อ งต น การเป น ผู ป ระกอบการ และการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและ
เพิ่มผลผลิต
2. จัดทําเอกสารธุรกิจเบื้องตนตามประเภทของกิจการ
3. ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกั บ หลั กการและแนวคิ ดในการจัดการธุร กิจเบื้ องตน ประเภทและความสํ าคั ญ
ของการประกอบการ การจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย การจัดทําบัญชีเบื้องตนการตลาด การคํานวณตนทุนการผลิต
การจําหนายผลผลิต และหลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม
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หนาวาง
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รายละเอียดของรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

หนาวาง

49

คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-1001
2601-1002
2601-1003
2601-1004
2601-1005

ชีววิทยาของปลา
พื้นฐานการประมง
การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
สิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เครือ่ งกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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2601-1001

ชีววิทยาของปลา

2 - 2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เข า ใจชี ว ประวั ติ ลั ก ษณะภายนอก ระบบต า งๆ ของร า งกายปลาและความสั ม พั น ธ ข องปลา
กับสภาพแวดลอม
2. สามารถจํ า แนกชนิ ด ปลาและระบบต า ง ๆ ตามหลั ก ชี ววิ ทยาเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในอาชี พทางด า น
การประมง
3. มี เ จตคติ ที่ดีต อ งานอาชี พ ผลิ ตสั ตว น้ํ า และมี กิ จนิ สั ย ในการทํ า งานด วยความรั บผิ ดชอบ ละเอี ย ด
รอบคอบและสนใจใฝรู

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ชี ว ประวั ติ ลั ก ษณะภายนอก ระบบต า งๆ ของร า งกายปลาและ
ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา
3. นําความรูเกี่ยวกับชีววิทยาของปลาไปประยุกตใชเปนพื้นฐานในอาชีพทางดานการประมง

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกับ รู ปร างของปลา อวัย วะภายนอก ระบบอวัย วะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธของปลากับสภาพแวดลอม การจําแนกชนิดของปลา และปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

2601-1002

พื้นฐานการประมง

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เข า ใจความสํ า คั ญ ขอ มู ล และสถานการณ การประมง หลั ก การพื้น ฐานในการทํ า การประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมง
2. สามารถปฏิ บัติง านเบื้ อ งต น ในการเพาะเลี้ย งสั ตว น้ํ า ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ขยัน
อดทนและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถานการณการประมง หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอนุรักษสัตวน้ํา
ทรัพยากรการประมงและสภาพแวดลอม และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เลือก ใชเครื่องมือประมงตามหลักการและกระบวนการ
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3. เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบ
ของสภาพแวดลอมที่มีตอทรัพยากรประมง
4. ใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับ ความสํ าคั ญและสถานการณการประมงในประเทศและประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน แหลงทําการประมง สัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เครื่องมือประมงและวิธีการจับ วิธีการเพาะพันธุและ
การเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมง การอนุรักษสัตวน้ํา
และผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอทรัพยากรประมง

2601-1003

การจัดการผลผลิตสัตวน้ํา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตสัตวนา้ํ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
3. มีเ จตคติ ที่ดี ตอ งานอาชี พผลิตสัตวน้ํ า และมี กิจนิสั ยในการทํา งานด วยความรอบคอบ ขยัน อดทน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา
วางแผน เตรียมการจัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
รักษาคุณภาพสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการใชความความเย็นและสารเคมี
จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการกอนการจําหนายสดและการแปรรูป
ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสื่อมเสีย
ของผลผลิตสัตวน้ํา การรักษาคุณภาพสัตวน้ําโดยใชความเย็นและสารเคมี การดูแลสัตวน้ําเพื่อการจําหนายสดและ
การแปรรูป การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การจัดเก็บผลผลิตสัตวน้ําและการขนสงสัตวนา้ํ
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2601-1004

สิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจบทบาท ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การอนุรักษสิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งและการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถอนุรักษสิ่งแวดลอม ตรวจสอบคุณภาพและบําบัดน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
3. มีเ จตคติ ที่ดี ตอ งานอาชี พ เพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํ า และมี กิ จนิ สั ยในการทํ า งานด วยความรอบคอบ และ
มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งและการบําบัดน้ําเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2. วางแผนการอนุรักษสิ่งแวดลอมในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ
3. ตรวจสอบคุณภาพน้าํ ทิ้งจากการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ตามหลักการกระบวนการและมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
4. บําบัดน้ํา เสีย เบื้อ งตนตามหลักการและกระบวนการ โดยคํา นึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ บทบาทและความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ มและการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
ความสั มพั น ธ ข องสิ่ ง แวดล อ มกั บ สั ตว น้ํ า แหล ง น้ํ า ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการบําบัดน้ําเสียเบื้องตน

2601-1005

เครื่องกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. สามารถเลื อ ก เตรี ย ม ใช ง านใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกลในงานเพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํ า โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การประหยัดพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย ขยันและอดทน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาประมง

53

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลีย้ ง

สัตวน้ํา
2. เตรียมเครื่องกลในงานเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ กอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องกลในการปฏิบัติงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องกลในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ําหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ ประเภท ชนิ ดและหลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งกลในงานเพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํ า
การเลื อ ก เตรีย ม ใช แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่อ งต น กํ า ลั ง ในงานเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ า เครื่อ งสู บน้ํ า เครื่อ งเติ มอากาศ
เครื่องผสมอาหารและอัดเม็ดอาหาร และเครื่องใหอาหารสัตวน้ํา
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-2001
2601-2002
2601-2003
2601-2004
2601-2005
2601-2006
2601-2007
2601-2008

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง
ระบบชลประทานเบื้องตนในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
เครือ่ งมืองานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การเพาะพันธุสัตวน้ํา
การเลี้ยงสัตวนา้ํ
งานเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ 1
งานเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ 2
งานเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ 3
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2601-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเลือกใชและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน เอกสารจดหมายเวียน เอกสารเผยแพร
สรางสูตรคํานวณ จัดการรายการขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพกับอินเทอรเน็ต
3. มีจริยธรรมและกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ อดทน
และมีความคิดสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจหลักการเลือก ใชและประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง
จัดทําเอกสารสํานักงานเอกสารจดหมายเวียนและเอกสารเผยแพรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
จัดการรายการขอมูลในงานอาชีพประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
เชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร
จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมง การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพประมง
และการเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต

2601-2002

ระบบชลประทานเบื้องตนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถวางผังระบบจายน้ํา ระบบระบายน้ํา ระบบการกรองน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในงานเพาะเลีย้ ง
สัตวน้ํา โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ปลอดภัย ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา
เบื้องตน
2. คํานวณปริมาตรน้ําตามประเภทของระบบสงน้ําตามหลักการ
3. วางผังระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การวางผังระบบ
ชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ ระบบระบายน้ํา ระบบจายน้ํา ประตูน้ํา ระบบการกรองน้ําและ
ระบบบําบัดน้ําเสียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2601-2003

เครื่องมืองานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเลือ ก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ในงาน
2.
3.
4.
5.

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เลื อ ก เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และยานพาหนะในงานเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ก อ นใช ง านตามหลั ก การและ
กระบวนการ
ใชเครื่องมือในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ขั บ เคลื่ อ นยานพาหนะในงานเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยและกฎจราจร
บํารุงรักษาเครื่องมือและยานพาหนะในงานเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ขัน้ พื้นฐานตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภท ชนิดและหลักการทํางานของเครื่องมืองานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและยานพาหนะที่เกี่ยวของในอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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2601-2004

การเพาะพันธุสัตวน้ํา

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะพันธุสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุสัตวน้ํา
วางแผนการเพาะพันธุสัตวน้ําตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
อนุบาลลูกสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกสัตวน้ําวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการรวบรวม บรรจุ ขนสงและจําหนาย
7. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
8. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลาตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดสัตวน้ํา หลักการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเตรียมสถานที่
การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ การเตรียมน้ํา การเตรียมและคัดเลือกพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา
การใหอาหารสัตวน้ําวัยออน การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน การปองกันโรคพยาธิและศัตรู การบรรจุและขนสง
การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2005

การเลี้ยงสัตวน้ํา

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ํา
วางแผนการเลี้ยงสัตวน้ําตามความตองการของตลาดและสภาพพื้นที่
เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เลี้ยงสัตวน้ํ าตามหลักการและกระบวนกาคัดเลือ ก ปล อยสัตวน้ํา ใหอาหาร จัดการคุณ ภาพน้ํ าและ
ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดสัตวน้ํา หลักการเลี้ ยงสัตวน้ํา แบบตางๆ การเลือ ก
สถานที่และการเตรียมบอ คุณภาพน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา การปลอยพันธุสัตวน้ํา อาหารและการใหอาหาร
การปองกันโรคพยาธิและศัตรู การบันทึกขอมูลและประเมินผลผลิต การจับ รวบรวมและลําเลียงขนสง การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2006

งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
ในงานฟารม
2. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงาน
ตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบัติงานพื้นฐานในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ งานพื้น ฐานในการเพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํา การเลือ ก ใช บํา รุ ง รัก ษาเครื่ องมื อและอุปกรณ
งานฟารม โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานดานการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ําและชางประมง อยางนอย 10 ทักษะ
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2601-2007

งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการวางแผนและปฏิบัติงานพื้นฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานพื้นฐานในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการวางแผนและปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบัติงานพื้นฐานในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนและปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือก ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยหมุนเวียนปฏิบัติงานดานการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา และชางประมงในระดับ
ทักษะที่สูงขึ้นอยางนอย 10 ทักษะ

2601-2008

งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ําเพื่อการบริโภคและจําหนาย
2. สามารถวางแผน เตรียมการและปฏิบัติงานผลิตสัตวน้ําเพื่อการบริโภคและจําหนายตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ปลอดภัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผน เตรียมการและผลิตสัตวน้ําเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ผลิตสัตวนา้ํ เพื่อการบริโภคและจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและแกไขปญหา
ทําบัญชีรายรับ-รายจายการผลิตและจําหนายสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผน เตรียมการและผลิตสัตวน้ําเพื่อการบริโภคและจําหนาย การปรับปรุงและ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การจําหนายและการทําบัญชี
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-2101
2601-2102
2601-2103
2601-2104
2601-2105
2601-2106
2601-2107
2601-2108
2601-2109
2601-2110
2601-2111
2601-51XX

การเพาะพันธุปลา
การเลี้ยงปลา
การเพาะพันธุกุง
การเลี้ยงกุง
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น
การเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
การเพาะขยายพันธุไ มน้ํา
การเลี้ยงสัตวนา้ํ แบบผสมผสาน
โครงการผลิตสัตวน้ํา 1
โครงการผลิตสัตวน้ํา 2
ปฏิบัติงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา …
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2601-2101

การเพาะพันธุปลา

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลาเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลปลา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุปลา
วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
เพาะพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
อนุบาลลูกปลาตามหลักการและกระบวนการให อาหารลูกปลาวัยอ อน ตรวจสอบคุณ ภาพน้ํ า และ
ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ รวบรวม บรรจุ ขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุปลาตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะพันธุปลา การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้ํา
การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา การใหอาหารลูกปลาวัยออน การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
การป อ งกั น รั ก ษาโรคพยาธิ แ ละศั ตรู การรวบรวมลู ก ปลา การบรรจุ แ ละขนส ง การคํ า นวณต น ทุ น การผลิ ต
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2102

การเลี้ยงปลา

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลาเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงปลา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุม คา
และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงปลา
2. วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุปลาตามหลักการและกระบวนการ
3. เลี้ยงปลาตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุปลา ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ
ปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
4. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ รวบรวม ลําเลียงขนสงและจําหนาย
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเ กี่ย วกั บ หลั กการเลี้ย งปลา การเตรี ยมสถานที่ การเตรีย มวั สดุ อุปกรณ การเตรีย มน้ํ า
การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ําการปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและ
การทําบัญชีเบื้องตน

2601-2103

การเพาะพันธุกุง

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุงเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเพาะพั น ธุ แ ละอนุ บ าลกุ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะพันธุกุง
วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพอ-แมพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ
เพาะพันธุกุงตามหลักการและกระบวนการ
อนุบาลลูกกุงตามหลักการและกระบวนการใหอาหารลูกกุง วัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกัน
รักษาโรค
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ รวบรวม บรรจุ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเพาะและจําหนายพันธุก งุ ตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะพันธุกุง การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้ํา
การเตรี ยมพ อ-แม พันธุ การเพาะพั นธุแ ละอนุบาลลูก กุง การใหอ าหารลูก กุงวั ยออ น การตรวจสอบคุณภาพน้ํ า
การป องกั น รัก ษาโรค การรวบรวมลู กกุ ง การบรรจุ แ ละขนส ง การคํ า นวณต น ทุ นการผลิ ต การบั น ทึก ข อ มู ล
การปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2104

การเลี้ยงกุง

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุงเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงกุง โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา
และผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเลี้ยงกุง
2. วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุก ุงตามหลักการและกระบวนการ
3. เลี้ยงกุงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือก ปลอยพันธุกุง ใหอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และ
ปองกันรักษาโรค
4. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายกุง

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ย วกับ หลั กการเลี้ ยงกุ ง การเตรีย มสถานที่ ก ารเตรี ย มวั ส ดุอุ ปกรณ การเตรีย มน้ํ า
การคัดเลือกและการปลอยพั นธุกุง การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การป องกันรั กษาโรค การจับและ
ลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชี
เบื้องตน
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2601-2105

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ชายฝง
2. วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพาะพันธุและอนุบาลลูกสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกพันธุ ปลอยพันธุสัตวน้ํา
ชายฝง ใหอาหารสัตวน้ําชายฝงวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
4. เลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและปลอยพันธุส ัตวน้ําชายฝง ใหอาหารสัตวน้ํา
ชายฝงตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําชายฝง

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเตรียมสถานที่ การเตรียมน้ํา การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การคัดเลือกและการปลอยพันธุสัตวน้ํา การใหอาหาร
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึก
ขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2106

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรี ย มการและดํ า เนิ น การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า เศรษฐกิ จอื่ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ เศรษฐกิจอื่น
2. วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุส ัตวนา้ํ ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพาะพั นธุแ ละอนุบาลลูก สัตว น้ํา เศรษฐกิจอื่นตามหลัก การและกระบวนการคั ดเลื อกพันธุ สัตวน้ํ า
ปลอยพันธุสัตวน้ํา ใหอาหารสัตวน้ําวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
4. เลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่นตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและปลอยพันธุส ัตวน้ํา ใหอาหารสัตวน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ําเศรษฐกิจอื่น

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ หลั ก การเพาะเลี้ ย งสั ตว น้ํ า เศรษฐกิ จอื่ น การเตรี ย มสถานที่ การเตรี ย มน้ํ า
การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมพอ-แมพันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล การคัดเลือกและการปลอยพันธุสัตวน้ํา
การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต
การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2107

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดตี องานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
2. วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ
3. เพาะพัน ธุแ ละอนุ บาลลู กปลาสวยงามตามหลัก การและกระบวนการคั ดเลือ กพั นธุ ใหอ าหารปลา
สวยงามวัยออน ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
4. เลี้ยงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการคัดเลือกและปลอยพันธุปลาสวยงาม ใหอาหารปลา
สวยงาม ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรคพยาธิและศัตรู
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
6. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายปลาสวยงาม
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมสถานที่ การเตรียมน้ํา การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ การเตรีย มพอ-แมพันธุ การเพาะพั นธุและอนุบาล การคัดเลือกและการปลอยพันธุปลา การให อาหาร
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึก
ขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชีเบื้องตน

2601-2108

การเพาะขยายพันธุไมน้ํา

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะขยายพันธุไมน้ํา
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเพาะขยายพันธุไมน้ํา โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มี เ จตคติ ที่ดี ตอ งานอาชี พเพาะขยายพั น ธุ ไ ม น้ํ า และมี กิ จนิ สั ย ในการทํ า งานด วยความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเพาะขยายพันธุไมนา้ํ
วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณและพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เพาะขยายพันธุไมน้ํา/ปลูกตามหลักการและกระบวนการ
ดูแลรักษาพรรณไมน้ําตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการบรรจุ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการขยายพันธุแ ละจําหนายพรรณไมน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ประเภท ชนิ ด และตลาดพั น ธุ ไ ม น้ํ า การเพาะขยายพั น ธุ ไ ม น้ํ า เศรษฐกิ จ
การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมและคัดเลือกพันธุไมน้ํา การปลูกและการดูแลรักษา การบรรจุ
และการลําเลียง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทํา
บัญชีเบื้องตน
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2601-2109

การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานเบื้องตน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยันและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน
2. วางแผน เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ น้ําและพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เลี้ย งสั ตว น้ํา แบบผสมผสานตามหลัก การและกระบวนการคัดเลื อกพั นธุ ปลอ ยสั ตวน้ํ า ให อาหาร
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และปองกันรักษาโรค
4. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจับ ลําเลียงขนสงและจําหนาย
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิตตามหลักการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการเลี้ยงและจําหนายสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบนิเวศและหวงโซอาหาร หลักการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน ปญหาและ
ขอจํากัดของการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานแตละประเภท การเตรียมสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเตรียมน้าํ
การคัดเลือกและปลอยพันธุสั ตวน้ํา การใหอาหาร การตรวจสอบคุณภาพน้ํา การป องกันรักษาโรค การจับและ
ลําเลียงขนสง การคํานวณตนทุนการผลิต การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน การตลาด การจําหนายและการทําบัญชี
เบื้องตน

2601-2110

โครงการผลิตสัตวน้ํา 1

(ตองเรียนรายวิชา 2601-2004 และ 2601-2005 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาอาชี พ เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือ
บริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และทําบัญชี

2601-2111

โครงการผลิตสัตวน้ํา 2

(ตองเรียนรายวิชา 2601-2110 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมีระบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาอาชี พ เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือ
บริการทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และทําบัญชี
(ใหเลือกเพาะพันธุสัตวน้ําหรือเลี้ยงสัตวน้ําชนิดเดียวกับที่ดําเนินการในรายวิชา 2601-2110 เพื่อเพิ่มทักษะ
หรือเปนสัตวน้ําชนิ ดอื่น โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลา
ที่กําหนด)

2601-51XX

ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ...

(ตองเรียนรายวิชา 2601-2004 และ 2601-2005 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
สถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติ ตนในงานอาชี พ การรั บ คํ า สั่ ง การวางแผนการทํ า งาน การจั ดเตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-8001
2601-8002
2601-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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*-*-4
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2601-8001

ฝกงาน

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

2601-8002

ฝกงาน 1

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

2601-8003

ฝกงาน 2

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บัติ ง านใหม ห รื อ งานที่ ตอ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 2601-8502 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2601-8501
2601-8502
2601-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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2601-8501

โครงการ

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานทีใ่ ชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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2601-8502

โครงการ 1

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานทีใ่ ชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

2601-8503

โครงการ 2

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ย วกับ การวางแผนจัดทํา หรือพั ฒนางานโครงการการดํา เนินงาน การแกไ ขปญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานทีใ่ ชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผู เรี ยนสามารถจั ดทํ าโครงการสรา งและหรื อ พัฒ นางานที่ ตอ เนื่อ งจากรายวิ ช า 2601-8502 หรื อเป น
โครงการใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
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2501-2005

การประมงทั่วไป

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในการทําการประมง การผลิตสัตวน้ําและสถานการณการประมงในประเทศ
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. สามารถปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับการประมงและการผลิตสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
ประมง
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพการประมงและการผลิตสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู พื้น ฐานเกี่ ยวกับหลัก การทํ า การประมง การผลิ ตสั ตว น้ํ าและสถานการณก ารประมง
ในประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. แสดงความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางการประมงแหลง
ทําการประมงและสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
3. วางแผนเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ําแบบตางๆ เบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตสัตวนา้ํ เบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและหลักการทําการประมง สถานการณการประมงในประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหลงทําการประมง สัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการเพาะพันธุและเลี้ยงสัตวน้ํา
แบบตางๆ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรประมง

2602-1001

ชีววิทยาของสัตวน้ํา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจโครงสรางภายนอก ลักษณะกลามเนื้อ ระบบตางๆ ของรางกายปลาและสัตวน้ําอื่นๆ และสวนที่
นําไปใชประโยชนในการบริโภค
2. สามารถจําแนกชนิดปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ตามหลักชีววิทยาพื้นฐานดานการแปรรูปสัตวน้ํา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการประยุกตใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในงานอาชี พ
ดวยความรอบคอบ มีวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางภายนอก ลักษณะกลามเนื้อ ระบบตางๆ ของรางกายปลาและ
สัตวน้ําอื่นๆ และสวนที่นําไปใชประโยชนในการบริโภค
2. จําแนกชนิดของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ตามหลักชีววิทยาพื้นฐานดานการแปรรูปสัตวนา้ํ
3. เลือกใชสวนของทีน่ ําไปใชประโยชนในการบริโภคตามหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปราง อวัยวะภายนอก ลักษณะโครงสรางกลามเนื้อสวนตางๆ การทํางาน
ของอวั ยวะภายในของปลาและสั ตว น้ํ าอื่ น ๆ การจํ า แนกชนิ ดของปลาและสั ตว น้ํ า อื่ นๆ และส วนที่นํ า ไปใช
ประโยชนในการบริโภค

2602-1002

วิทยาศาสตรอาหารเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจความสําคัญของวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร สวนประกอบทางเคมีของอาหาร
การเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงของอาหารและการปองกันการเปลี่ยนแปลงของอาหารในการแปรรูป
2. สามารถวิเคราะหสาเหตุการเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูป และเลือกใช
วิธีการปองกั นการเสื่อมเสียของอาหารตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงความปลอดภั ย
ตอผูบริโภค
3. มีเ จตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ตอ การประยุ ก ตใช หลั ก การและกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร รอบคอบ
มีระเบียบวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกับการแปรรูปอาหารเบื้องตน
วิเคราะหสาเหตุการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูปตามหลักวิทยาศาสตร
เลือกใชวิธีการปองกันการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูปตามหลักการ
ปองกันการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของวิทยาศาสตรกับการแปรรูปอาหาร สวนประกอบทางเคมีของอาหาร
การเสื่อมเสียของอาหาร การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหวางการแปรรูป ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของอาหาร
ในการแปรรูป และการปองกันการเปลี่ยนแปลงของอาหารในการแปรรูป
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2602-1003

ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตวน้ํา

0 - 4- 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิ บัติง านพื้ นฐานการแปรรู ปสั ตวน้ํ า เลือ ก ใช แ ละบํา รุ ง รั กษาเครื่ อ งมื ออุ ปกรณในงาน
ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
2. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ประยุกตใชความรูพื้นฐานในการวางแผนและดําเนินงานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการ
2. เลือก เตรียมและใชเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. แปรรู ปสัตวน้ําขั้ นพื้น ฐานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึง ถึงมาตรฐานอาชีวอนามั ยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามมาตรฐาน
5. เก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวน้ําหลังการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับ การเตรียมการเพื่อการแปรรูปสัตวน้ํา การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ําขั้นพื้นฐาน การเก็บรักษาผลิตภัณฑสัตวนา้ํ หลังการแปรรูป
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2602-1004

ทักษะวิชาชีพการแปรรูปสัตวน้ํา

0 - 4- 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิบัติงานทักษะวิชาชีพในการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
มาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
มีวินัย ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ประยุกตใชความรูในการวางแผนและดําเนินการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการ
2. เลือก เตรียมและใชเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวน
3. แปรรู ป สั ต ว น้ํ า ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง มาตรฐานและความปลอดภั ย
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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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา
2501-2416
2601-2001
2602-2001
2602-2002
2602-2003
2602-2004
2602-2005
2602-2006
2602-2007
2602-2008
2602-2009

เครือ่ งจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง
โภชนาการอาหารเบื้องตน
การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบือ้ งตน
คุณภาพสัตวน้ําเบือ้ งตน
สารเจือปนในอาหารเบื้องตน
การแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน
การสุขาภิบาลโรงงานเบือ้ งตน
การบรรจุภณ
ั ฑเบื้องตน
การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา
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1-3-2
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-3-3
1-3-2
1-2-2
2-0-2
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2501-2416

เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบื้องตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและ
กระบวนการโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน
อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
แปรรูปอาหาร
2. เตรียมเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณแปรรูปอาหาร หลักการเลือก เตรียม
ใชและบํารุงรักษาเครื่องบรรจุกระปองตูอบความรอน หมอนึ่งความดัน ตูแชแข็ง และเครื่องจักรและอุปกรณ
แปรรูปอาหารอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

2601-2001

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพประมง

2-2-3

จุดประสงครายวิชาเ พื่อให

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
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําเอกสารสํานักงาน การประกอบเอกสาร
จดหมายเวียน เอกสารเผยแพร การสรางสูตรคํานวณในงานอาชีพประมง การจัดการรายการขอมูลในงานอาชีพ
ประมงและการเชื่อมโยงขอมูลในงานอาชีพประมงกับอินเทอรเน็ต

2602-2001

โภชนาการอาหารเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เข า ใจความสํ า คั ญ ของโภชนาการ สารอาหาร กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสารอาหารและ
ความตองการทางโภชนาการและพลังงานของรางกาย
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการในการเลือกและจัดโปรแกรมการบริโภคอาหาร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการอาหารเบือ้ งตน
2. วิเคราะหเกี่ยวกับโภชนการและความตองการของรางกาย สารอาหารและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย
3. จัดโปรแกรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
4. ประยุกตใชหลักโภชนาการอาหารในงานอาชีพและการดํารงชีวิต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของคุณคาทางโภชนาการ สารอาหารและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในรางกาย ความตองการทางโภชนาการและพลังงานของรางกาย ภาวะทางโภชนาการ และการจัดโปรแกรม
การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
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2602-2002

การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบื้องตน

1-2 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถวางแผนและปฏิบัติง านเกี่ย วกั บการจัดการวัตถุดิบสั ตว น้ํา ตามหลั กการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภุยตอผูบริโภค
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและซื่อสัตยสุจริต

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําเบื้องตน
2. ดูแลและเก็บรักษาสัตวน้ําเพื่อการขนสง จําหนายและแปรรูปตามหลักการกระบวนการของและชนิด
สัตวน้ํา
3. ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดตามหลักการ กระบวนการ ชนิดและพันธุสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและประเภทของสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยการเสื่อมเสียของสัตวน้ํา
การรักษาคุณภาพสัตวน้ําโดยใชความเย็นและสารเคมี การปฏิบัติการดูแลสัตวน้ําเพื่อการจําหนายสดและการแปรรูป
การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การจัดเก็บวัตถุดิบและการขนสงสัตวน้ําในอุตสาหกรรม

2602-2003

คุณภาพสัตวน้ําเบื้องตน

1-2 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีและคุณภาพของสัตวน้ํา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หลักการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถจําแนกลักษณะคุณภาพ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบื้องตน
3. มีเ จตคติ แ ละกิจนิ สั ย ที่ ดีในการควบคุ มคุ ณ ภาพสั ตว น้ํ า ด วยความรอบคอบ มี วินั ย ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ํา
หลักการและกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบื้องตน
2. จําแนกลักษณะคุณภาพของสัตวน้ําประเภทตาง ๆ ตามหลักมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
4. ควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา องคประกอบที่ทําใหเกิดสี กลิ่น และรสชาติ
ของสัตวน้ํา คุณภาพสัตวน้ําทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย แ ละประสาทสัมผัส ปจจัยที่มีผ ลตอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสัตวน้ํา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสัตวน้ําเบื้องตน

2602-2004

สารเจือปนในอาหารเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ประเภท ชนิดและคุณสมบัติของสารเจือปนในอาหาร
2. สามารถเลือกและใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. มีเจตคติและมีกิ จนิสัย ที่ดีในการใชส ารเจื อปนในอาหารดวยความละเอี ยดรอบคอบ ซื่ อสัตย สุจริ ต
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิเคราะหประเภทและชนิดของสารเจือปนในอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ ขั้นพื้นฐาน
เลือกใชสารเจือปนในอาหารตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหขอเสนอแนะในการเลือกบริโภคอาหารไดตามหลักการของอาหารปลอดภัย (Food safety)

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องสารเจื อ ปนในอาหาร ประเภท ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ
ของสารเจือปนในอาหาร ผลของสารเจือปนตออาหารและผูบริโภค การเลือกใชสารเจือปนในอาหาร กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับสารเจือปนในอาหารและอาหารปลอดภัย (Food safety)

2602-2005

การแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําและจัดการผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑสัตวน้ํา
เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
แปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ
และจําหนาย
5. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
6. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการแปรรูปสัตวน้ํา หลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา
เครื่องมือ วัส ดุอุปกรณและวัตถุดิบในการแปรรู ปสัตวน้ํ า การแปรรูปสัตว น้ําขั้นพื้ นฐาน การประเมิน คุณภาพ
ผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิตและทําบัญชีเบื้องตน

2602-2006

การสุขาภิบาลโรงงานเบื้องตน

1-3 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร
2. สามารถวางแผนและจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารดวยความรับผิดชอบละเอียด
รอบคอบ ซื่อสัตยและมีคุณธรรม จริยธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร
วางแผนการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการ
เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณและวิธีการจัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการ
จัดการดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
จัดการสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการ กระบวนการ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประโยชนของการสุขาภิบาลโรงงาน สุขลักษณะของอาคาร
โรงงานแปรรูปอาหาร สุขลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ สุขวิทยาของผูปฏิบัติงาน การปองกันกําจัดสัตวและ
แมลงที่ เป น พาหะของโรค การควบคุ มคุ ณ ภาพของน้ํ า ใช การกํ า จั ดน้ํ า เสี ย และการกํ า จั ดขยะ กฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
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2602-2007

การบรรจุภัณฑเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ หลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑเบื้องตน

2. สามารถเลือกใชบรรจุภัณฑอาหารตามหลักการ โดยคํานึงถึงคุณภาพและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบรรจุภัณฑ ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบรรจุภัณฑอาหาร
วางแผนการบรรจุอาหารตามหลักการกระบวนการและมาตรฐานการบรรจุภัณฑ
เลือก เตรียม ใชบรรจุภัณฑและวิธีการบรรจุอาหารตามหลักการและมาตรฐานการบรรจุภัณฑ
บรรจุอาหารตามหลักการและกระบวนการมาตรฐานการบรรจุภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของบรรจุ ภัณ ฑ วิ วัฒ นาการของบรรจุ ภัณ ฑ
ประเภทและชนิดของบรรจุภัณฑ การเลือกใชบรรจุภัณฑ ฉลากโภชนาการ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับบรรจุภัณฑ

2602-2008

การตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจความสําคัญของการตลาด ระบบการตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. สามารถประยุกตใชหลักการทางการตลาดเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา
3. มีเ จตคติ แ ละกิจนิสั ย ที่ดี ตอ งานอาชีพแปรรู ปสั ตวน้ํ าด วยความรั บผิ ดชอบละเอีย ดรอบคอบ และ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. วิเคราะหอุปสงคอุปทานและวิถีการตลาดสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการ
3. ประยุกตใชหลักการทางการตลาดเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของการตลาด การตลาดสั ตว น้ํ า และผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า
ในประเทศและต า งประเทศ อุ ปสงค และอุ ปทานของสั ตวน้ํ า และผลิตภั ณฑ สั ตวน้ํ า วิ ถี การตลาดสัตว น้ํา และ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา คนกลาง สถาบันและองคการทางการตลาดของสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
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2602-2009

มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา

2-0 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการของมาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา
2. สามารถนํ าหลัก การมาตรฐานการบริหารงานคุณ ภาพ มาตรฐานการจัดการสิ่ง แวดลอม มาตรฐาน
การจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และกฎหมายแปรรู ป สั ตว น้ํ า ไปใช
ในการปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา
3. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สัย ที่ ดีในการพั ฒ นาอาชี พแปรรู ปสั ตว น้ํ า ด วยความรับผิดชอบละเอีย ดรอบคอบ
มีคุณธรรมและจริยธรรม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกั บหลั กการของมาตรฐานการแปรรู ปสัตวน้ํ า มาตรฐานการบริ หารงานคุณ ภาพ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
และกฎหมายแปรรูปสัตวน้ํา
2. ประยุก ต ใชหลั ก การมาตรฐานของการบริ หารงานคุ ณภาพ มาตรฐานของการจั ดการสิ่ ง แวดล อ ม
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามั ย และความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และกฎหมายแปรรู ปสัตว น้ํ า
ในการปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตวน้ํา หลักการและขอกําหนดของมาตรฐาน
การบริหารงานคุณภาพตามระบบสากล หลักการของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม หลั กการของมาตรฐาน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน หลักการของระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานแปรรูปสัตวน้ํา
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานแปรรูปสัตวน้ํา
2501-2417
2602-2101
2602-2102
2602-2103
2602-2104
2602-2105
2602-2106
2602-2107
2602-2108
2602-2109
2602-2110
2602-51XX

เครือ่ งจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน
การผลิตผลิตภัณฑสัตวนา้ํ
การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการผลิต
โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1
โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 2
ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา …
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2501-2417

เครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการเบือ้ งตน การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร
2. สามารถเลือก เตรียม ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีเจตคติที่ดีตองานชางเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน
อดทน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บหลั ก การเบื้ อ งต น ในการเลื อ ก เตรี ย ม ใช ง านและบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกล
ในโรงงานแปรรูปอาหาร
2. เตรียมเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารกอนใชงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหารหลังใชงานตามหลักการและกระบวนการ
5. บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจายในการดําเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับ ประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป ศัพทเทคนิคเบื้องต น
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูป การเลือก เตรียม ใชและบํา รุงรัก ษา เครื่อ งจักรกลในโรงงานแปรรู ป
เครื่องตนกําลัง ระบบสงกําลัง และเครื่องจักรกลในการแปรรูปอื่นๆ การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานและคาใชจาย
ในการดําเนินงาน

2602-2101

การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บั ติง านพื้ น ฐานการแปรรู ปสั ตว น้ํ า โดยการทํ า แห ง ตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหง
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละวั ต ถุ ดิ บสํ า หรั บ การแปรรู ปสั ตว น้ํ า โดยการทํ า แห ง
ตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการทําแหงตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
5. จัดการผลิ ตภัณ ฑหลัง การแปรรู ปตามหลัก การและกระบวนการประเมิ นคุณ ภาพ บรรจุภัณฑ และ
จําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําแหง หลักการทําแหง ประเภท
ของการทําแหง เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการทําแหง
และการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําแหง การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต
จัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2102

การแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บัติง านพื้ น ฐานการแปรรู ปสั ต ว น้ํ า โดยการทํ า เค็ มตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็ม
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละวั ตถุ ดิ บ สํ า หรั บ การแปรรู ป สั ต ว น้ํ า โดยการทํ า เค็ ม
ตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
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5. จัดการผลิ ตภั ณ ฑหลั งการแปรรู ปตามหลัก การและกระบวนการประเมิน คุณ ภาพบรรจุภัณ ฑแ ละ
จําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการทําเค็ม หลักการทําเค็ม
เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการทําเค็มและการควบคุมคุณภาพ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการทําเค็ม การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนาย
และทําบัญชี

2602-2103

การแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บัติง านพื้ น ฐานการแปรรู ปสั ตว น้ํ า โดยการรมควั น ตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควัน
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการทําเค็มตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันตามหลักการ
และกระบวนการ
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการรมควันตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
5. จัดการผลิตภั ณฑ หลัง การแปรรู ปตามหลั กการและกระบวนการประเมิ นคุ ณ ภาพบรรจุภัณ ฑแ ละ
จําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ํารมควันหลักการรมควัน ประเภท
ของการรมควัน เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการรมควันและ
การควบคุมคุณ ภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตว น้ํารมควัน การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิ ต
การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2104

การแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บัติง านพื้ น ฐานการแปรรู ปสั ตว น้ํ า โดยการหมัก ดองตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดอง
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมืออุปกรณ และวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการ
และกระบวนการ
4. แปรรูปสัตวน้ําโดยการหมักดองตามหลักการ กระบวนการ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
5. จัดการผลิ ตภั ณ ฑหลั งการแปรรู ปตามหลัก การและกระบวนการประเมิน คุณ ภาพบรรจุภัณ ฑแ ละ
จําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําหมักดอง หลักการหมักดอง
ประเภทของการหมักดอง เครื่องมือและอุปกรณในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูปสัตวน้ําโดยวิธีการหมักดอง
และการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและ
ทําบัญชี
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2602-2105

การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็นเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพื้นฐานในการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็นตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความเย็นตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ และวั ตถุ ดิบสํ า หรั บ การแปรรู ปสั ตว น้ํ า โดยการใช ค วามเย็ น
ตามหลักการและกระบวน
4. แปรรู ป สั ต ว น้ํ า โดยการใช ค วามเย็ น ตามหลั ก การ กระบวนการ มาตรฐานอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5. จัดการผลิ ตภัณ ฑหลัง การแปรรู ปตามหลัก การและกระบวนการประเมิ นคุณ ภาพ บรรจุภัณฑ และ
จําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความเย็น หลักการ
ใชความเย็น ประเภทของการใชความเย็น เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูป
สัตวน้ําโดยวิธีการใชความเย็นและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความเย็น
การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี
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2602-2106

การแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานพื้นฐานในการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอน
2. วางแผนการแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชความรอนตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ และวั ตถุ ดิบสํ า หรั บ การแปรรู ปสั ตว น้ํ า โดยการใช ความร อ น
ตามหลักการและกระบวน
4. แปรรู ป สั ต ว น้ํ า โดยการใช ค วามร อ นตามหลั ก กา รกระบวนการ มาตรฐานอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ
และจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความรอน หลักการ
ใชความรอน ประเภทของการใชความรอน เครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรในการผลิต การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูป
สัตวน้ําโดยวิธีการใชความรอนและการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยการใชความรอน
การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี
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2602-2107

การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบตั ิงานพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ วั ตถุ ดิบ และวิ ธี ก ารผลิ ตผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า ตามหลั ก การและ
กระบวนการ
4. ผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า ตามหลั ก การ กระบวนการ มาตรฐานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
ในการปฏิบัติงาน
5. จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ และจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑสัตวน้ํา สภาวะตลาดและการวางแผน
การผลิต การเตรีย มวัตถุดิบ เครื่อ งมือ และอุปกรณ การแปรรูปและการควบคุมคุ ณภาพ การประเมิ นคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในงานผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2108

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการผลิต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํามาใชใหเกิดประโยชน
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดําเนินการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปมาใชประโยชน
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรอบคอบ ซือ่ สัตยสุจริต มีวินัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ํา
วางแผนการนําวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปมาใชประโยชนตามหลักการและกระบวนการ
เลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณ และวัสดุเศษเหลือตามหลักการและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปตามหลักการและกระบวนการ
จัดการผลิตภัณฑหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภทและชนิดของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนา้ํ
และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตวน้ําพื้นบาน การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือการเก็บรักษา การบรรจุภณ
ั ฑ
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2109

โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิ บัติ ก ารผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นแปรรู ปสั ตว น้ํ า อย า งมี ร ะบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงานแกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการ
หลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี
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2602-2110

โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2109 กอน)

0- 4 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิ บัติ ก ารผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นแปรรู ปสั ตว น้ํ า อย า งมี ร ะบบ โดยการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามแผนงานโครงการ
จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา การจัดการ
หลังการผลิตและหรือบริการทางดานแปรรูปสัตวน้ํา การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผล
การปฏิบัติงานและทําบัญชี
(ให เลือ กแปรรูปสัตว น้ําชนิดเดียวกับที่ดํา เนิน การในรายวิ ชา 2602-2109 เพื่อ เพิ่มทักษะหรื อแปรรู ป
สัตวน้ําชนิดอื่น โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด)

2602-51XX

ปฏิบัติงานแปรรูปสัตวน้ํา …

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ํา
2. สามารถประยุกตใช ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิ ตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําใน
สถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
งานแปรรูปสัตวน้ําในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการงานแปรรูปสัตวน้ําระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ต นในงานอาชี พ การรั บ คํ า สั่ ง การวางแผนการทํ า งาน การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาประมง

106

หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง
2602-2201
2602-2202
2602-2203
2602-2204
2602-2205
2602-2206
2602-2207
2602-2208
2602-52XX

การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 1
การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 2
การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 1
การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 2
การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 1
การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 2
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวนา้ํ แชเยือกแข็ง…
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2602-2201

การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตปลาแชเยือกแข็งเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑปลาแชเยือกแข็ง
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาปลาแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตปลาแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ผลิตปลาแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของปลาแชเยือกแข็ง ชนิดและประเภทของปลาแช
เยื อ กแข็ ง หลั ก การและวิ ธี ก ารผลิ ตปลาแช เ ยื อ กแข็ ง เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ แ ละเครื่ อ งจั ก รในการแช เ ยื อ กแข็ ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการแชเยือกแข็งและวิธกี ารเก็บรักษาปลาแชเยือกแข็ง การบรรจุภณ
ั ฑและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑปลาแชเยือกแข็ง การประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑปลาแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุน
การผลิตการจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2202

การผลิตปลาแชเยือกแข็ง 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2201 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากปลาแชเยือกแข็ง
2. สามารถเตรี ยมการและปฏิบัติง านผลิตผลิ ตภั ณฑ มูลค าเพิ่มจากปลาแชเ ยือ กแข็ง ตามหลั กการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาประมง

109

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มปลาแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากปลาแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากปลา
แชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลิ ตภั ณฑ มูลค าเพิ่มจากปลาแชเ ยือ กแข็ งตามหลั กการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
อาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตลาดของผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มของปลาแชเยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาและวิธีการรักษาคุณภาพผลิ ตภัณฑ
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2203

การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตกุงแชเยือกแข็งเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตกุ งแชเ ยือกแข็งตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํ านึงถึ ง
มาตรฐานผลิตภัณฑกุงแชเยือกแข็ง
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบละเอียด รอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษากุงแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตกุงแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือ ก เตรี ยม ใช เครื่ องมื อ อุปกรณ วิธี การผลิ ตกุง แช เยือ กแข็ งและการเก็บรักษาตามหลัก การและ
กระบวนการ
4. ผลิตกุงแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑกุงแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของกุงแชเยือกแข็ง ชนิดและประเภทของกุงแชเยือกแข็ง
หลักการและวิธีการผลิตกุงแชเยือกแข็ง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการแชเยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นระหวางการแชเยือกแข็งและวิธกี ารเก็บรักษากุงแชเยือกแข็ง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
กุ ง แช เ ยื อ กแข็ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ กุ ง แช เ ยื อ กแข็ ง การคํ า นวณต น ทุ น การผลิ ต
การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2204

การผลิตกุงแชเยือกแข็ง 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2203 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากกุงแชเยือกแข็ง
2. สามารถเตรีย มการและปฏิ บัติง านผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑมูล ค า เพิ่ มจากกุ ง แช เ ยือ กแข็ ง ตามหลั ก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มกุงแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากกุงแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากกุงแชเยือกแข็ง
ตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากกุงแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร
แชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตลาดของผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มของกุงแชเยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาและวิธีการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี
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2602-2205

การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตหมึกแชเยือกแข็งเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑหมึกแชเยือกแข็ง
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาหมึกแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการผลิตหมึกแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ผลิตหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของหมึกแชเยือกแข็ง ชนิดและประเภทของหมึกแชเยือกแข็ง
หลักการและวิธีการผลิตหมึกแชเยือกแข็ง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการแชเยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นระหวางการแชเยือกแข็งและวิธกี ารเก็บรักษาหมึกแชเยือกแข็ง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
หมึก แช เยือ กแข็ง การประเมินคุ ณภาพและมาตรฐานผลิตภัณ ฑหมึ กแชเยื อกแข็ง การคํา นวณตน ทุนการผลิ ต
การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2206

การผลิตหมึกแชเยือกแข็ง 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2205 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากหมึกแชเยือกแข็ง
2. สามารถเตรีย มการและปฏิ บัติง านผลิ ตผลิ ตภัณ ฑมูล คาเพิ่มจากหมึกแช เยือ กแข็ งตามหลั กการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มหมึกแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต และเก็ บรั ก ษาผลิ ตภั ณ ฑ มูล ค า เพิ่ ม
จากหมึกแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลิ ตภั ณฑ มูล คา เพิ่ มจากหมึ กแชเ ยือ กแข็ง ตามหลั กการกระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
อาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการประเมินคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตลาดของผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มของหมึกแชเยือกแข็ง หลักการและวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาและวิธีการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2207

โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง อยางมีระบบ
โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. วางแผนจั ด ทํ า โครงการผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า แช เ ยื อ กแข็ ง
ตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรีย มการผลิ ตและหรื อบริก ารทางด านการผลิ ตผลิตภัณ ฑสั ตว น้ํา แช เยื อกแข็ ง ตามโครงการและ
แผนปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามแผนงานโครงการ
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง ตามหลักการและ
กระบวนการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การคิดคํานวณ
ตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

2602-2208

โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2207 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง อยางมีระบบ
โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. วางแผนจั ด ทํ า โครงการผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า แช เ ยื อ กแข็ ง
ตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรีย มการผลิ ตและหรื อบริก ารทางด านการผลิ ตผลิตภัณ ฑสั ตว น้ํา แช เยื อกแข็ ง ตามโครงการและ
แผนปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามแผนงานโครงการ
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง ตามหลักการและ
กระบวนการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แกไขปญหา การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง การคิดคํานวณ
ตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
(ใหเลือกผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งชนิดเดียวกับที่ดําเนินการในรายวิชา 2602-2207 เพื่อเพิ่มทักษะ
หรื อ เปน ผลิ ตภัณ ฑ สั ตว น้ํ า แชเ ยื อ กแข็ ง ชนิดอื่ น โดยดํ าเนิ น การเป นรายบุคคลหรือ กลุ มตามลั กษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด)
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2602-52XX

ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง…

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวนา้ํ
แชเยือกแข็ง
2. สามารถประยุ กต ใช ความรู แ ละทัก ษะในการปฏิบัติงานผลิ ตและหรือ บริ ก ารทางการผลิ ตสั ตว น้ํ า
แชเยือกแข็งในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและ
กระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางการผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็งระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติต นในงานอาชี พ การรั บคํ า สั่ ง การวางแผนการทํ า งาน การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ
2602-2301
2602-2302
2602-2303
2602-2304
2602-2305
2602-2306
2602-2307
2602-53XX

การผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง
การผลิตเนื้อปูเทียม 1
การผลิตเนื้อปูเทียม 2
การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 1
การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 2
โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 1
โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ 2
ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ…
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2602-2301

การผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บั ติง านผลิ ต เนื้ อ ปลาบดแช เ ยื อ กแข็ ง ตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดตี องานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือ อุปกรณ วิธีการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการ
และกระบวนการ
4. ผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งหรือซูริมิ การเตรียมวัตถุดิบ
หลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปลาบดแชเยือกแข็งหรือซูริมิ เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตเนื้อ
ปลาบดแชเยือกแข็งหรือซูริมิ การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพซูริมิ การบรรจุหีบหอและการเก็บ
รักษาซูริมิในสภาพแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2302

การผลิตเนื้อปูเทียม 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งเบื้องตน
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึง
สุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตเนือ้ ปูเทียมแชเยือกแข็ง
2. วางแผนการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือ อุปกรณ วิธีการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการ
และกระบวนการ
4. ผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดของเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็ง หลักการและกระบวนการ
ผลิตเนื้อปูเ ทียมแชเยื อกแข็ง เครื่อ งมือ อุปกรณและเครื่องจั กรในการผลิตเนื้อปู เทียมแชเ ยือกแข็ง การควบคุ ม
คุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุ ณภาพเนื้อปูเ ทียมเยือกแช แข็ง การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาเนื้อ ปูเทีย ม
ในสภาพแชเยือกแข็ง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2303

การผลิตเนื้อปูเทียม 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2302 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็ง
2. สามารถเตรี ย มการปฏิ บัติงานและใช เ ทคโนโลยี ในการผลิ ตเนื้ อ ปู เ ที ยมแช แ ข็ งตามหลั กการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็ง
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็ง
2. วางแผนการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือ อุปกรณ วิธีการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็งและการเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ใชเทคโนโลยีการผลิตเนื้อปูเทียมแชเยือกแข็งตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑ
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและและการตลาดของเนื้อปูเทียมแชแข็ง เทคโนโลยีในการผลิต
เนื้อปูเทียมแชแข็ง สารเจือปนในอาหารที่สําคัญสําหรับการผลิตเนื้อปูเทียมแชแข็ง การควบคุมคุณภาพการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพเนื้อปูเทียมแชแข็ง การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาเนื้อปูเทียมในสภาพแชแข็ง การคํานวณ
ตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2304

การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บัติง านผลิตผลิ ตภัณ ฑตอ เนื่ องจากซูริ มิตามหลั กการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิเบื้องตน
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อก เตรีย ม ใช เครื่อ งมือ อุ ปกรณ วิ ธีก ารผลิ ตผลิตผลิตภัณ ฑ ตอ เนื่อ งจากซู ริมิ แ ละการเก็ บรัก ษา
ตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญ ความเปนมาและการตลาดผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ หลักการและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ
การควบคุ มคุ ณ ภาพกระบวนการผลิ ต การตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ การบรรจุ หีบ ห อ และการเก็ บรั ก ษา
ผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาประมง

119

2602-2305

การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2304 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ
2. สามารถเตรียมการและปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ
2. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือ อุปกรณเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ และการเก็บรักษา
ตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตาง ๆ ตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร
แชเยือกแข็ง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับ ประเภทของผลิตภัณฑตอ เนื่องจากซูริมิตามกระบวนการผลิต หลักการและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิประเภทตางๆ เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑตอเนือ่ งจากซูรมิ ิ
สารเจือปนในอาหารที่สําคัญสําหรับการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาผลิตภัณฑตอเนื่องจากซูริมิ การคํานวณตนทุน
การผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2306

โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต ซู ริ มิ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งมี ร ะบบ
โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซู ริมิและผลิตภัณฑ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามแผนงานโครงการ
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

2602-2307

โครงการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2306 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต ซู ริ มิ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งมี ร ะบบ
โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการพั ฒ นาอาชี พเกษตร มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร า งสรรค ความรั บผิ ดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

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

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุงแกไขปญหา
การจัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ
การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
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(ใหเลือกผลิตซูริมิและผลิตภัณฑชนิดเดียวกับที่ดําเนินการในรายวิชา 2602-2306 เพื่อเพิ่มทักษะหรือเปน
ผลิ ตภั ณ ฑตอเนื่ องจากซูริ มิชนิ ดอื่ น โดยดํ าเนิ นการเปน รายบุคคลหรือ กลุมตามลัก ษณะของงานให แล วเสร็ จ
ในระยะเวลาที่กําหนด)

2602-53XX

ปฏิบัติงานซูริมิและผลิตภัณฑ …

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2105 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและ
ผลิตภัณฑ
2. สามารถประยุ ก ต ใ ช ความรู แ ละทั ก ษะในการปฏิ บัติ ง านผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นซู ริ มิแ ละ
ผลิตภัณฑในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ปลอดภัย มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานซูริมิและผลิตภัณฑในสถานประกอบการ
2. ปฏิ บัติง านผลิ ตและหรื อ บริ ก ารทางด า นซู ริ มิแ ละผลิ ตภั ณ ฑ ที่ไ ด รั บมอบหมายตามหลั ก การและ
กระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและผลิตภัณฑตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานซูริมิและผลิตภัณฑระดับฝมือในสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การปฏิ บัติต นในงานอาชี พ การรั บคํ า สั่ ง การวางแผนการทํ า งาน การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ปกรณ
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง
2602-2401
2602-2402
2602-2403
2602-2404
2602-2405
2602-2406
2602-2407
2602-54XX

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง 1
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง 2
การผลิตปลาทูนา บรรจุกระปอง
การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 1
การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 2
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1
โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวนา้ํ บรรจุกระปอง…
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2602-2401

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารบรรจุกระปองเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บั ติ ง านผลิ ต อาหารบรรจุ ก ระป อ งตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิตที่ดี มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตอาหารบรรจุกระปองเบื้องตน
2. วางแผนการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมืออุปกรณวิธีการผลิตอาหารบรรจุกระปองและการเก็บรักษาตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารอาหารกระปอง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดผลิตภัณฑอาหารบรรจุกระปอง หลักการและวิธีการ
ผลิตอาหารบรรจุกระป อง เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจัก รในการผลิ ต อาหารบรรจุก ระปอง การบรรจุ ภัณ ฑ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารบรรจุกระปอง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
บรรจุกระปอง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2402

การผลิตอาหารบรรจุกระปอง2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2401 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปอง
2. สามารถเตรียมการ ปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปอง
2. วางแผนการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมืออุปกรณ วิธีการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการ
และกระบวนการ
4. ผลิตอาหารบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารกระปอง
8. จัดการหลังการผลิตอาหารตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
9. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
5. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ย วกั บ เทคโนโลยีในการผลิ ตอาหารบรรจุ กระปอ ง สารเจือ ปนในอาหารที่ สํา คั ญ
สําหรับการผลิตอาหารบรรจุกระปอง การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพอาหารบรรจุกระปอง
การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาอาหารบรรจุกระปอง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี

2602-2403

การผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ปลาทู น า บรรจุ ก ระป อ งตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิตที่ดีมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองเบื้องตน
2. วางแผนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมืออุปกรณ และเทคโนโลยีในการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารอาหารกระปอง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดผลิตภัณฑปลาทูนาบรรจุกระปอง หลักการและวิธีการ
ผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรในการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง การบรรจุภัณฑ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาทูนาบรรจุกระปอง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณ ฑ
ปลาทู น า บรรจุ ก ระป อง มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ ทูน า บรรจุ ก ระป อง การคํ านวณต นทุ น การผลิ ต การจั ดจํ าหน  า ย
และทําบัญชี

2602-2404

การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองเบื้องตน
2. สามารถเตรี ย มการและปฏิ บัติงานผลิ ตอาหารสั ตว บรรจุ ก ระป องตามหลั กการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองเบื้องตน
2. วางแผนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ และวิ ธี ก ารผลิ ตอาหารสั ต ว บ รรจุ ก ระป อ งตามหลั ก การและ
กระบวนการ
4. ผลิ ตอาหารสั ตวบรรจุก ระปอ งตามหลัก การ กระบวนการและมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อ าหารอาหาร
กระปอง
5. จัดการหลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและการตลาดอาหารสัตวบรรจุกระปอง หลักการและวิธีการผลิต
อาหารสัตวบรรจุกระปอง การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง มาตรฐานผลิตภัณฑอาหารสัตวบรรจุกระปอง
การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนายและทําบัญชี
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2602-2405

การผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2404 กอน)

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง
2. สามารถเตรียมการ ปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงสุขลักษณะการผลิต มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีตองานแปรรูปสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย ขยัน อดทนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง
2. วางแผนการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการและกระบวนการ
3. เลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ วิ ธี ก ารและเทคโนโลยี ในการผลิ ตอาหารสั ตว บรรจุ ก ระป อ ง
ตามหลักการและกระบวน
4. ผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปองตามหลักการ กระบวนการและมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารกระปอง
5. จัดการหลังการผลิตอาหารตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑและจําหนาย
6. คํานวณตนทุนการผลิตเพื่อกําหนดราคาขายตามหลักการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายการแปรรูปและจําหนาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง สารเจือปนในอาหารที่สําคัญ
สําหรับการผลิตอาหารสัตวบรรจุกระปอง การควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวบรรจุ
กระปอง การบรรจุหีบหอและการเก็บรักษาอาหารสัตวบรรจุกระปอง การคํานวณตนทุนการผลิต การจัดจําหนาย
และทําบัญชี

2602-2406

โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 1

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองอยางมีระบบ
โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. วางแผนจัดทําโครงการผลิตและหรือบริการทางดา นการผลิ ตผลิตภัณ ฑสัตวน้ํา บรรจุกระปองตาม
หลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามโครงการและ
แผนปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามแผนงานโครงการ
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามหลักการและ
กระบวนการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของการวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แก ไ ขป ญ หา การจั ด การหลั ง การผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า บรรจุ ก ระป อ ง
การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี

2602-2407

โครงการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 2

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2406 กอน)

0-4-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. สามารถปฏิบัติการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองอยางมีระบบ
โดยการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
2. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพแปรรูปสัตวน้ํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ
รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. วางแผนจั ดทํ า โครงการผลิ ตและหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า บรรจุ ก ระป อ ง
ตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียมการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามโครงการและ
แผนปฏิบัติงาน
3. ดําเนินการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามแผนงานโครงการ
4. จัดการหลังการผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองตามหลักการและ
กระบวนการ
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายรับ-รายจายในโครงการ
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต
และหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง การดําเนินการผลิตและหรือบริการและปรับปรุง
แก ไ ขป ญ หา การจั ด การหลั ง การผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด า นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า บรรจุ ก ระป อ ง
การคิดคํานวณตนทุนการผลิต/บริการ การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและทําบัญชี
(ใหเลือกผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองชนิดเดียวกับที่ดําเนินการในรายวิชา 2602-2406 หรือผลิต
ผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดอื่นบรรจุกระปองก็ได โดยดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนด)

2602-54XX

ปฏิบัติงานผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง…

(ตองเรียนรายวิชา 2602-2005 กอน)

*-*-*

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดานการผลิต
ผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง
2. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑ
สัตวน้ําบรรจุกระปองในสถานประกอบการตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบรอบคอบปลอดภัย
มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและประสบการณในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการ
ทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองในสถานประกอบการ
2. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรที่ไดรับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางการเกษตรตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ งานผลิตและหรือบริการทางดานการผลิตผลิตภัณฑสัตวนา้ํ บรรจุกระปองระดับฝมอื
ในสถานประกอบการ โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกันวิเคราะหงานและกําหนดแผนการเรียนรูแ ละ
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในงานอาชีพ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางาน การบันทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา
2602-8001
2602-8002
2602-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2602-8001

ฝกงาน

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

2602-8002

ฝกงาน 1

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

2602-8003

ฝกงาน 2

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บัติง านอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรือ แหล ง วิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความเห็นชอบ
รวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติง านใหม หรื อ งานที่ ต อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 2602-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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หนาวาง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา
2602-8501
2602-8502
2602-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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*-*-4
*-*-2
*-*-2
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2602-8501

โครงการ

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานทีใ่ ชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

2602-8502

โครงการ 1

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การจั ด ทํ า โครงการ การวางแผน การดํ า เนิ น งาน การแก ไ ขป ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานทีใ่ ชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

2602-8503

โครงการ 2

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู เกี่ ยวกับหลั ก การและกระบวนการวางแผน จัดทํ าโครงการ ดํา เนิ นงาน แก ไขปญ หา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ย วกับ การวางแผนจัดทํา หรือพั ฒนางานโครงการการดํา เนินงาน การแกไ ขปญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานทีใ่ ชความรู
และทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงาน
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผู เรี ยนสามารถจั ดทํ าโครงการสรา งและหรื อ พัฒ นางานที่ ตอ เนื่อ งจากรายวิ ช า 2602-8502 หรื อเป น
โครงการใหม)
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คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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2000-20XX

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ...

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ
มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มีเจตคติแ ละกิจนิสัย ในการทํา งานดวยความรับผิ ดชอบตอตนเอง ผูอื่ นและสังคม มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณกฏและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณกฏระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น

2000-20XX

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0-2-0

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเ จตคติ และกิจนิสั ยในการทํ างานดวยความรับผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณธรรม จริย ธรรม ความคิดริเ ริ่ ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคก ารวิ ชาชี พตามหลั กการ กระบวนการ ลัก ษณะและวัตถุ ประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา
ผู ต ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
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ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
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