
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทักษะการคิดและ              
การแกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าให ้  
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
4. เพื่อให้สามารถผลิตดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าตามหลกัการและกระบวนการ ในลกัษณะครบวงจร

เชิงธุรกิจ โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การอนุรักษพ์ลงังานและและส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานด้านเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและด ารงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค  านึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง  
สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ประกอบดว้ย 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  
3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  
3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เคร่ืองมือและวัสดุขั้ นพื้นฐานในการ

ปฏิบติังาน  
3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 
3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  
3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพประมงตามหลกัการและกระบวนการ 
3.3.3 เลือก ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

 

สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์น า้  
3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า ท่ีไม่อยู่ภายใต ้     

การควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3.3.7 ใหค้  าแนะน าพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาประมง 
สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2562   ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  103  หน่วยกิตและ
เขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จ านวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 0-2-1 
20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 ส าหรับภาคเรียนท่ี 6    
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ
หน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั           0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน  0-2-1 
20000-1214 ภาษาองักฤษส าหรับงานประมง 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จ  านวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จ  านวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  
20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 

 

 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะน าเพิม่เติม 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 
20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต  หรือ
เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 

 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1601 ทกัษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 

 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 
           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม  

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20601-1001 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-2-2 
20601-1002 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 1-0-1 
20601-1003 ชีววทิยาสัตวน์ ้า 2-2-3 
20601-1004 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้ 2-3-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-1005 งานช่างประมง 1-3-2 
20601-1006 ระบบน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-3-2 
20601-1007 คุณภาพน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-2-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-2001 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2-2-3 
20601-2002 การจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2-3-3 
20601-2003 การผลิตอาหารสัตวน์ ้า 2-3-3 
20601-2004 สุขอนามยัฟาร์มในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2-3-3 
20601-2005 การเพาะเล้ียงปลา 1-6-3 
20601-2006 การเพาะเล้ียงกุง้ 1-6-3 
20601-2007 งานพื้นฐานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-4-3 
20601-2008 งานทกัษะเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-4-3 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง  รวมไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 
(หรือระบุเง่ือนไขตามท่ีสาขาวชิาก าหนด) 
 

2.3.1  สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
 ให้เลือกเรียนรายวิชา  20601-2171 โครงการเพาะเล้ียงปลา และ 20601-2172 โครงการ
เพาะเล้ียงกุง้ โดยบูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกนัในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ  
และเลือกเรียนวชิาอ่ืนในสาขางานเพาะเล้ียงสัตวใ์หค้รบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

 รายวชิาผลติ/บริการด้านเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-2101 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 1-6-3 
20601-2102 การผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 1-6-3 
20601-2103 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 1-6-3 
20601-2104 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 1-6-3 
20601-2105 การเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 1-6-3 
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 รายวชิาโครงการผลติ/บริการด้านการผลติสัตว์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-2171 โครงการเพาะเล้ียงปลา 0-4-2 
20601-2172 โครงการเพาะเล้ียงกุง้ 0-4-2 
20601-2173 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 0-4-2 
20601-2174 โครงการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 0-4-2 
20601-2175 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 0-4-2 
20601-2176 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 0-4-2 
20601-2177 โครงการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 0-4-2 
20601*2101 ถึง 20601*2199 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
                     พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
                     หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคีในสาขางานเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-5101 ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1 *-*-* 
20601-5102 ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2 *-*-* 
20601-5103 ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 3 *-*-* 
20601-5104 ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 4 *-*-* 
20601-5105 ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 5 *-*-* 
20601-5106 ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 6 *-*-* 
 

 ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและ  
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนั
วิเคราะห์ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อก าหนด
รายละเอียดของแต่ละรายวชิา   ทวภิาคี ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เวลาท่ีใช้ฝึกและจ านวนหน่วยกิตเพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผล
รายวชิา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถาน-ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20601-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20601-8002 และ 20601-8003 
รวม 4 หน่วยกิต   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20601-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20601-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20601-8501 จ านวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20601-8502 และ 20601-8503 
รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-8501 โครงงาน *-*-4 
20601-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20601-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
 หรือสถานประกอบการจดั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 0-2-1 

 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน  0-2-1 
20000-1214 ภาษาองักฤษส าหรับงานประมง 0-2-1 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 

 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุ่มสุขศึกษา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1601 ทกัษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวถีิศึกษา 1-0-1 

 กลุ่มพลศึกษา 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

กลุ่มบูรณาการ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ 1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20601-1001 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-2-2 
20601-1002 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 1-0-1 
20601-1003 ชีววทิยาสัตวน์ ้า 2-2-3 
20601-1004 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้ 2-3-3 
20601-1005 งานช่างประมง 1-3-2 
20601-1006 ระบบน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-3-2 
20601-1007 คุณภาพน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-2-2 
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20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                  2-0-2 
  (Occupational  Health  and  Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 
2. สามารถด าเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกักายศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาด้านอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 
2. วางแผนการด าเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การท างาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกักายศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั 
5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างานและการควบคุมป้องกันการปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักกายศาสตร์      
การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั เคร่ืองป้องกนั
อนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม                 2-0-2 
  (Energy,  Resources  and  Environment  Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 
4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกบัการด ารงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังาน
พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร 
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  หลกัการและวิธีการอนุรักษพ์ลงังาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ                 1-2-2 
  (Computer  and  Information  for  Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
2. สามารถใช้ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

ลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงาน

อาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  
2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 
4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 
5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจดัท าเอกสารในงานอาชีพ   
การใชโ้ปรแกรมตารางท าการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1001 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการเพาะเลีย้งสัตว์น า้                1-2-2 
(Business  and  Entrepreneurship  on  Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการจัดการธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ประเภทและความส าคัญของการ

ประกอบการ การจดัท าแผนธุรกิจขนาดยอ่ม  การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย 
การท าบญัชีในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2. สามารถจดัท าแผนธุรกิจการเป็นผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าขนาดย่อม  ด าเนินการตลาด
ตามแผนการตลาด ด าเนินการขายตามแผนการขาย บนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชี  และด าเนิน
ธุรกิจตามแผนธุรกิจจากความรู้ ความสามารถในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั ขยนั อดทน ประหยดั   
มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ประเภทและความส าคญัของ

การประกอบการ การจดัท าแผนธุรกิจขนาดย่อม การตลาดและแผนการตลาด การขายและ
แผนการขาย การท าบญัชีในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2. จดัท าแผนธุรกิจการเป็นผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าขนาดยอ่ม ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ด าเนินการตลาดตามแผนการตลาดในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
4. ด าเนินการขายตามแผนการขายในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
5. บนัทึกบญัชีตามหลกัการท าบญัชีในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
6. สรุปผลการด าเนินธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ประเภทและความส าคญั
ของการประกอบการ การจดัท าแผนธุรกิจขนาดยอ่ม การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย 
การท าบญัชีในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1002 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประมง                  1-0-1 
(Fishery  Law) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง มาตรฐานการผลิตและคุณภาพสัตวน์ ้ าตามขอ้ก าหนด 

และพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. สามารถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง มาตรฐานการผลิตและคุณภาพสัตวน์ ้ าตาม

ขอ้ก าหนด และพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมงในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3. มีเจตคติ และมีกิจนิสัยท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนรวม ขยนั อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง มาตรฐานการผลิตสัตวน์ ้ า  มาตรฐาน

คุณภาพสัตวน์ ้า  และกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2. ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง  มาตรฐานการผลิตสัตวน์ ้ า  มาตรฐานคุณภาพสัตวน์ ้ า  
และกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง มาตรฐานการผลิตสัตวน์ ้ า มาตรฐานคุณภาพสัตวน์ ้ า  
และกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1003 ชีววทิยาสัตว์น า้                    2-2-3 
(Aquatic  animal  biology)  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความหมายและความส าคญัของสัตวน์ ้ า ลกัษณะภายนอกและภายในของสัตว์น ้ า และ

ความสัมพนัธ์ของสัตวน์ ้ากบัสภาพแวดลอ้ม 
2. สามารถจ าแนกชนิดของสัตวน์ ้ าตามหลกัชีววิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้นเพาะเล้ียง

สัตวน์ ้า 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั ขยนั อดทน และ

มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของสัตวน์ ้ า ลกัษณะภายนอกและภายในของ

สัตวน์ ้า และความสัมพนัธ์ของสัตวน์ ้ากบัสภาพแวดลอ้ม 
2. จ าแนกชนิดของสัตวน์ ้าตามหลกัชีววทิยาเพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัชีววทิยาสัตวน์ ้าในอาชีพทางดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของสัตวน์ ้ า ลกัษณะรูปร่าง อวยัวะภายนอกและ
ภายในของสัตวน์ ้า ความสัมพนัธ์ของสัตวน์ ้ากบัสภาพแวดลอ้ม การจ าแนกชนิดของสัตวน์ ้าตามหลกัชีววทิยา  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1004 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้เบื้องต้น                  2-3-3 
(Basic  of  Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการเบ้ืองตน้ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และสถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในประเทศ

และประชาคมอาเซียน 
2. สามารถปฏิบัติงานเ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับการเพาะเ ล้ียงสัตว์น ้ า  โดยค านึง ถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่ออาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ท างานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบ 

ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
แสดงความ รู้ เ ก่ี ยวกับหลักการเ บ้ืองต้นในการเพาะ เ ล้ียงสัตว์น ้ า ท่ีค  า นึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในประเทศและประชาคมอาเซียน 
1. วางแผนเตรียมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าแบบต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 
2. เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
4. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
5. จ าหน่ายผลผลิตสัตวน์ ้า 
6. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่าย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและหลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า สถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ในประเทศและประชาคมอาเซียน สัตวน์ ้าท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ า การเล้ียงสัตวน์ ้ า  
การจดัการผลผลิตเพื่อจ าหน่าย  โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การบนัทึก
ขอ้มูลปฏิบติังาน การตลาดและจ าหน่ายผลผลิตสัตวน์ ้ า การค านวณตน้ทุนการผลิต  และการจดัท าบญัชี
รายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1005 งานช่างประมง                    1-3-2 
(Mechanic  for  Fisheries) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการพื้นฐานงานช่างประมงเพื่อสนบัสนุนในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. สามารถปฏิบติังานช่างก่อสร้าง งานเคร่ืองยนตเ์ล็ก งานเคร่ืองมือประมง งานซ่อม บ ารุงรักษา

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบติังานช่างประมง ดว้ยความสะอาด ประณีต รอบคอบ 

ประหยดั ปลอดภยั และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานงานช่างประมงเพื่อสนบัสนุนในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. ปฏิบติังานก่อสร้างในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ  
3. ปฏิบติังานเคร่ืองยนตเ์ล็กในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
4 ปฏิบติังานเคร่ืองมือประมงในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
5 ซ่อม บ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานงานช่างประมง งานก่อสร้างในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  
เคร่ืองยนตเ์ล็กในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  เคร่ืองมือประมงในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า และการซ่อม บ ารุงรักษา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1006 ระบบน า้ในงานเพาะเลีย้งสัตว์น า้                  1-4-3 
(Water  System  for  Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัและการจดัระบบน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
2.  สามารถค านวณปริมาตรน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ปฏิบติังานวางระบบเก็บกกัน ้ า ระบบส่งน ้ า 

ระบบกรองน ้า ระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้า และระบบน ้าหมุนเวยีนในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ท างานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และ

มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความส าคญัและการจดัระบบน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. ค านวณปริมาตรน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3. ปฏิบติังานวางระบบน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าแบบต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและการจดัระบบน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ประเภทและชนิด
ของแหล่งน ้ า การค านวณปริมาตรน ้ าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การวางระบบน ้ าใช้ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
ระบบเก็บกกัน ้า ระบบส่งน ้า ระบบระบายน ้ า ระบบกรองน ้ า การวางระบบบ าบดัน ้ าและระบบน ้ าหมุนเวียน
ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-1007 คุณภาพน า้ในงานเพาะเลีย้งสัตว์น า้                 1-2-2 
(Water Quality for Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัของแหล่งน ้าและคุณภาพน ้า  คุณสมบติัน ้าในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. สามารถตรวจคุณภาพน ้าภาคสนาม  แปลผลและแกไ้ขคุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ท างานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และ

มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เขา้ใจความส าคญัของแหล่งน ้าและคุณภาพน ้า  คุณสมบติัในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. เลือกใชเ้คร่ืองมือตรวจคุณภาพน ้าภาคสนามตามหลกัการ 
3. ตรวจคุณภาพน ้าภาคสนามในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
4. แปลผลและแกไ้ขคุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความส าคัญของแหล่งน ้ าและคุณภาพน ้ าในงานเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า
คุณสมบติัน ้ าในงานเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า  ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ  เคร่ืองมือและการตรวจ
คุณภาพน ้าภาคสนาม การแปลผลและแกปั้ญหาคุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

ค าอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-2001 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2-2-3 
20601-2002 การจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2-3-3 
20601-2003 การผลิตอาหารสัตวน์ ้า 2-3-3 
20601-2004 สุขอนามยัฟาร์มในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2-3-3 
20601-2005 การเพาะเล้ียงปลา 1-6-3 
20601-2006 การเพาะเล้ียงกุง้ 1-6-3 
20601-2007 งานพื้นฐานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-4-3 
20601-2008 งานทกัษะเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 1-4-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2001 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์เพ่ืองานอาชีพ                 2-2-3 
(Computer  Application  for  Work) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการเลือกใชแ้ละประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ 
2. สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัท าเอกสารส านกังาน  เอกสารจดหมายเวียน เอกสาร

เผยแพร่สร้างสูตรค านวณ จดัการรายการขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูลในงานอาชีพกบัอินเทอร์เน็ต 
3. มีจริยธรรมและกิจนิสัยในการท างานอย่างเป็นระบบดว้ยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ 

อดทนและมีความคิดสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการเลือก ใชแ้ละประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานอาชีพ 
2. จดัท าเอกสารส านกังาน เอกสารจดหมายเวยีนและเอกสารเผยแพร่ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3. สร้างสูตรค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นงานอาชีพ 
4. จดัการรายการขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นงานอาชีพ 
5. เช่ือมโยงขอ้มูลในงานอาชีพกบัอินเทอร์เน็ต 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัท าเอกสารส านกังาน  การประกอบ
เอกสารจดหมายเวียน เอกสารเผยแพร่ การสร้างสูตรค านวณในงานอาชีพ การจดัการรายการขอ้มูลในงาน
อาชีพ และการเช่ือมโยงขอ้มูลในงานอาชีพกบัอินเทอร์เน็ต 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2002 การจัดการผลผลติจากการเพาะเลีย้งสัตว์น า้                2-3-3 
(Management  on  the  Productivity  of  Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัของการจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ประเภทของผลผลิตจากการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. สามารถดูแล รักษาคุณภาพผลผลิตสัตวน์ ้ ามีชีวิตและสัตวน์ ้ าสดเพื่อจ าหน่าย ประเมินคุณภาพ

ผลผลิตสัตวน์ ้า จดัเก็บผลผลิตสัตวน์ ้า บรรจุและขนส่งผลผลิตสัตวน์ ้า 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการจดัการผลผลิตสัตว์น ้ า ท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ปลอดภัย ขย ัน อดทน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ประเภทของ

ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. ดูแล รักษาคุณภาพผลผลิตสัตว์น ้ ามีชีวิตและสัตว์น ้ าสดเพื่อจ าหน่าย ตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. ประเมินคุณภาพผลผลิตสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
4. จดัเก็บผลผลิตสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
5. บรรจุและขนส่งผลผลิตสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของการจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ประเภทของ
ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  การดูแล
รักษาคุณภาพผลผลิตสัตว์น ้ ามีชีวิตและสัตว์น ้ าสดเพื่อจ าหน่าย การประเมินคุณภาพผลผลิตสัตว์น ้ า            
การจดัเก็บผลผลิตสัตวน์ ้า  การบรรจุและขนส่งผลผลิตสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2003 การผลติอาหารสัตว์น า้                   2-3-3 
  (Fish  Feed  Production) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัของอาหารสัตวน์ ้า ประเภทของอาหารสัตวน์ ้ า สารอาหารที่สัตวน์ ้ าตอ้งการ  

และวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตวน์ ้า 
2. สามารถผลิตอาหารสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ท างานดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และ

มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของอาหารสัตวน์ ้ า ประเภทของอาหารสัตวน์ ้ า สารอาหารท่ี

สัตวน์ ้าตอ้งการ  และวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตวน์ ้า 
2. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และวตัถุดิบอาหารสัตวน์ ้าตามความตอ้งการของสัตวน์ ้าแต่ละชนิด  
3. ผลิตอาหารสัตวน์ ้าตามสูตรอาหาร   
4. ผลิตอาหารสัตวน์ ้ามีชีวิตตามหลกัการและกระบวนการ 
5. บรรจุ เก็บรักษา และล าเลียงอาหารสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
6. ค านวณตน้ทุนการผลิต ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของอาหารสัตวน์ ้า ประเภทของอาหารสัตวน์ ้ า สารอาหารท่ี
สัตวน์ ้ าตอ้งการ วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตวน์ ้ า การผลิตอาหารสัตวน์ ้ าตามสูตรอาหาร การผลิต
อาหารสัตวน์ ้ามีชีวิต การบรรจุ เก็บรักษา และล าเลียงอาหารสัตวน์ ้า และการค านวณตน้ทุนการผลิต   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2004 สุขอนามัยฟาร์มในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้                 2-3-3 
(Farm  Health  Care  on  Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจบทบาท ความส าคญัของสุขอนามยัฟาร์ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มกบัสัตวน์ ้ า 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. สามารถจดัการสุขอนามยัฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เคมีภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า การป้องกนัและควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ท างานดว้ยความรอบคอบ และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของสุขอนามยัฟาร์ม  ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มกบัสัตวน์ ้า  

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. ปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยัฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เคมีภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า การป้องกนัและควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความส าคญัของสุขอนามยัฟาร์ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มกบัสัตวน์ ้า   

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การจดัสุขอนามยัฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง 
สัตวน์ ้า เคมีภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  การป้องกนัและควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2005 การเพาะเลีย้งปลา                   1-6-3 
(Fish  Breeding  and  Culture) 

  วชิาบงัคบัก่อน :  2601-1004   การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัของการเพาะเล้ียงปลา  และหลกัการเพาะเล้ียงปลา  
2. สามารถเตรียมและด าเนินการเพาะเล้ียงปลาตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึง             

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่อการเพาะเล้ียงปลา ท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั รอบคอบ ขยนั

และอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัและหลกัการเพาะเล้ียงปลา    
2. เตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงปลาตามหลกัการและกระบวนการ  
3. เพาะพนัธ์ุและอนุบาลปลา ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เล้ียงปลาตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลาเพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงปลา 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลา 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงปลา 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและหลกัการเพาะเล้ียงปลา การเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์
และน ้ า การเตรียมพ่อแม่พนัธ์ุปลา การเพาะพนัธ์ุและอนุบาลปลา การคดัเลือกและปล่อยพนัธ์ุปลา การให้
อาหาร การตรวจคุณภาพน ้ า การป้องกนัและรักษาโรค การจดัการผลผลิตปลาเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึง                 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน การตลาดและจ าหน่าย
ผลผลิตปลา การค านวณตน้ทุนการผลิต และการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2006 การเพาะเลีย้งกุ้ง                    1-6-3 
(Shrimp  Breeding  and  Culture) 

  วชิาบงัคบัก่อน :  2601-1004   การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเบ้ืองตน้  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัของการเพาะเล้ียงกุง้  และหลกัการเพาะเล้ียงกุง้   
2. สามารถเตรียมและด าเนินการเพาะเล้ียงกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่อการเพาะเล้ียงกุง้ ท  างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั รอบคอบ ขยนั

และอดทน 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัและหลกัการเพาะเล้ียงกุง้ 
2. เตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ  
3. เพาะพนัธ์ุและอนุบาลกุง้ ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เล้ียงกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้เพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
6. บนัทึกขอ้มูลปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงกุง้ 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้ 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงกุง้ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัของการเพาะเล้ียงกุง้ หลกัการเพาะเล้ียงกุง้ การเตรียมสถานท่ี 

การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การเตรียมน ้ า การเตรียมพ่อแม่พนัธ์ุกุง้ การเพาะและอนุบาลกุง้ การคดัเลือกและ
ปล่อยพนัธ์ุกุง้ลงเล้ียง การให้อาหาร การตรวจคุณภาพน ้ า  การป้องกนัและรักษาโรค การจดัการผลผลิตกุง้
เพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบนัทึกข้อมูลปฏิบติังาน 
การตลาดและจ าหน่ายผลผลิตกุง้ การค านวณตน้ทุนการผลิต  และการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2007 งานพืน้ฐานเพาะเลีย้งสัตว์น า้                  1-4-3 
(Basic  Aquaculture  Work) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัของงานพื้นฐานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. สามารถปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่องานพื้นฐานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มีวินัย 

รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานพื้นฐานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. เลือก ใช ้จดัเก็บและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า

ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ งานพื้นฐานในการเตรียมบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า งานก าจัดวชัพืชงาน
ปรับแต่งดิน งานระบบส่งน ้ า  งานจบัสัตวน์ ้ า  งานท าความสะอาดและซ่อมแซมบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า งาน
เคร่ืองมือในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า งานจดัเก็บและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2008 งานทกัษะเพาะเลีย้งสัตว์น า้                  1-4-3 
(Skills  aquaculture  work) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
2. สามารถปฏิบติังานพื้นฐานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่องานทกัษะเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ประหยดั ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานทกัษะอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. วางแผนการปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และจดัสภาพแวดล้อมในงานเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าตาม

หลกัการและกระบวนการ 
5. ซ่อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานทกัษะอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า งานวางแผนการปฏิบติังานในอาชีพ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า งานค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า งานจดัเตรียมสถานท่ี 
เคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  งานซ่อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
งานจดัสภาพแวดลอ้มในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
 

 รายวชิาผลติ/บริการด้านเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
รหสัวชิา ช่ือวชิา                  ท-ป-น 

20601-2101 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 1-6-3 
20601-2102 การผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 1-6-3 
20601-2103 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 1-6-3 
20601-2104 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 1-6-3 
20601-2105 การเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 1-6-3 
 รายวชิาโครงการผลติ/บริการด้านเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
รหสัวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20601-2171 โครงการเพาะเล้ียงปลา 0-4-2 
20601-2172 โครงการเพาะเล้ียงกุง้ 0-4-2 
20601-2173 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 0-4-2 
20601-2174 โครงการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 0-4-2 
20601-2175 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 0-4-2 
20601-2176 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 0-4-2 
20601-2177 โครงการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 0-4-2 
 รายวชิาทวภิาคี 
รหสัวชิา  ช่ือวชิา                  ท-ป-น 
20601-51XX ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  …                             *-*-* 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2101 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้สวยงาม                  1-6-3 
(Breeding and  Culture  of  Ornamental  Aquatic  Animal) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม  
2. สามารถวางแผน เตรียมการและด า เนินการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าสวยงาม โดยค านึงถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม ท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ปลอดภยั ขยนั อดทนและมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม  
2. วางแผน เตรียมบ่อ วสัดุอุปกรณ์ น ้าและพนัธ์ุสัตวน์ ้าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ ดูแล

รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์หลงัการใชง้าน  
3. เพาะพนัธ์ุและอนุบาลลูกสัตวน์ ้าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ คดัเลือกพนัธ์ุ ใหอ้าหาร

สัตวน์ ้าสวยงามวยัอ่อน  ตรวจสอบคุณภาพน ้า  ป้องกนัรักษาโรคพยาธิและศตัรู  
4. เล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ คดัเลือกและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้ าสวยงาม     

ใหอ้าหารสัตวน์ ้าสวยงาม ตรวจสอบคุณภาพน ้า และป้องกนัรักษาโรคพยาธิและศตัรู  
5. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการ จบั ล าเลียงขนส่งและจ าหน่าย  
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานและตน้ทุนการผลิตตามหลกัการ  
7. จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายการเพาะเล้ียงและจ าหน่ายสัตวน์ ้าสวยงาม  

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงาม การเตรียมบ่อ การเตรียมน ้ า การเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ การเตรียมพ่อ-แม่พนัธ์ุ การเพาะพนัธ์ุและอนุบาล การคดัเลือกและการปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้ า
สวยงาม การให้อาหาร การเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงาม การตรวจสอบคุณภาพน ้ า การป้องกนัรักษาโรค การจบั   
การบรรจุและล าเลียงขนส่ง การจ าหน่ายสัตวน์ ้ าสวยงาม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การค านวณตน้ทุนการผลิต การบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน และการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2102 การผลติพรรณไม้น า้เศรษฐกิจ                  1-6-3 
(Economic  Aquatic  Plant  Production) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เข้าใจความส าคัญและสถานการณ์การตลาดของพรรณไม้น ้ า  ชนิดของพรรณไม้น ้ าท่ีมี

ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
2. สามารถเตรียมและด าเนินการผลิตพรรณไมน้ ้ าตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึง       

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่อการผลิตพรรณไมน้ ้ าเศรษฐกิจ ท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย 

รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เข้าใจความส าคัญและสถานการณ์การตลาดของพรรณไม้น ้ า  ชนิดของพรรณไม้น ้ า ท่ีมี

ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
2. เตรียมอุปกรณ์  แปลงปลูกตามหลกัการผลิตพรรณไมน้ ้าแต่ละชนิด  
3. ผลิตพรรณไม้น ้ าแต่ชนิดตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ปฏิบติัการดูแลรักษา ป้องกนัโรคและศตัรูพรรณไมน้ ้า   
5. ปฏิบติัการเก็บเก่ียว ปักช าใตน้ ้า การจดัการพรรณไมน้ ้าเพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
6. จดัตูพ้รรณไมน้ ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
7. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการผลิตพรรณไมน้ ้า 
8. จ าหน่ายพรรณไมน้ ้าจากการเพาะเล้ียงกุง้ 
9. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานผลิตพรรณไมน้ ้า 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความส าคัญและสถานการณ์การตลาดของพรรณไม้น ้ า ชนิดของ           
พรรณไมน้ ้าท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การขยายพนัธ์ุพรรณไมน้ ้า การปักช าใตน้ ้ า การจดัการพรรณไมน้ ้ า
เพื่อจ าหน่าย การจดัตูพ้รรณไมน้ ้ า โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การบนัทึก
ขอ้มูลการปฏิบติังาน การตลาดและจ าหน่ายพรรณไมน้ ้ า การค านวณตน้ทุนการผลิต และการจดัท าบญัชี
รายรับ-รายจ่าย 
  



38 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2103 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง                  1-6-3 
(Breeding and  Culture  of  Coastal  Aquatic  Animal) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง หลกัการและกระบวนการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง   
2. สามารถเตรียมและด าเนินการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าชายฝ่ังตามหลักการและกระบวนการ โดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง ท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง หลกัการและ

กระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง   
2. เตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ และน ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังตามหลกัการและกระบวนการ  
3. เพาะพนัธ์ุและอนุบาลสัตวน์ ้าชายฝ่ัง ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง หลกัการและ 

กระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง  การเตรียมสถานท่ี  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การเตรียมน ้ า การเตรียม
พอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ ้าชายฝ่ัง การเพาะและอนุบาลสัตวน์ ้าชายฝ่ัง การคดัเลือกและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้ าชายฝ่ังลงเล้ียง 
การใหอ้าหาร การตรวจคุณภาพน ้ า การป้องกนัและรักษาโรค การจดัการผลผลิตสัตวน์ ้ าชายฝ่ังเพื่อจ าหน่าย 
โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน การตลาดและ
จ าหน่ายผลผลิตสัตวน์ ้าชายฝ่ัง การค านวณตน้ทุนการผลิต และการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2104 การเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ                  1-6-3 
(Breeding  and  Culture  of  Economic  Aquatic  Animal) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความส าคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ   
2. สามารถเตรียมและด าเนินการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ โดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ ท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ   
2. เตรียมสถานท่ี ว ัสดุอุปกรณ์ และน ้ าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าเศรษฐกิจตามหลักการและ

กระบวนการ  
3. เพาะพนัธ์ุและอนุบาลสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ การเตรียม 

สถานท่ี การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การเตรียมน ้ า การเตรียมพ่อแม่พนัธ์ุสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ การเพาะและอนุบาล
สัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ การคดัเลือกและปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจลงเล้ียง การให้อาหาร การตรวจคุณภาพน ้ า 
การป้องกันและรักษาโรค การจัดการผลผลิตสัตว์น ้ าเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน การตลาดและจ าหน่ายผลผลิตสัตวน์ ้ า
เศรษฐกิจ การค านวณตน้ทุนการผลิต และการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2105 การเลีย้งสัตว์น า้แบบผสมผสาน                  1-6-3 
(Integrated  Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. เพื่อให้เขา้ใจหลกัการและรูปแบบการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน  ระบบนิเวศในการเล้ียงสัตว์

น ้าแบบผสมผสาน ปัญหาและขอ้จ ากดัของการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
2. สามารถเตรียมและด าเนินการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสานตามหลกัการและกระบวนการ โดย

ค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ต่อการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน ท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

รอบคอบ ขยนัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและรูปแบบการเล้ียงสัตว์น ้ าแบบผสมผสาน ระบบนิเวศใน           

การเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน  ปัญหาและขอ้จ ากดัของการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
2. เตรียมสถานท่ี ว ัสดุอุปกรณ์ และน ้ าเพื่อการเล้ียงสัตว์น ้ าแบบผสมผสานตามหลักการและ

กระบวนการ  
3. เล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. จดัการผลผลิตจากการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานเพื่อจ าหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 
5. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
6.  จ  าหน่ายผลผลิตจากการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
7.  ค  านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน ระบบนิเวศในการ

เล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน ปัญหาและขอ้จ ากดัของการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน การเตรียมสถานท่ี   
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การเตรียมน ้ าและตรวจคุณภาพน ้ า การคัดเลือกและปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้ าแบบ
ผสมผสานลงเล้ียง การเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน การป้องกนัและรักษาโรคสัตวน์ ้ า การจดัการผลผลิตสัตวน์ ้ า
แบบผสมผสานเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การบนัทึกขอ้มูล
การปฏิบติังาน การตลาดและจ าหน่ายผลผลิตสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน  การค านวณตน้ทุนการผลิต และการ
จดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2171 โครงการเพาะเลีย้งปลา                   0-4-2 
(Breeding and  Culture  of  fish  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงปลาขนาดยอ่ม ปฏิบติัการเพาะเล้ียงปลาตามแผนธุรกิจขนาดยอ่ม 

ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ตามหลกัการและกระบวนการ 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงปลาขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบติังานเพาะเล้ียงปลาตามแผนธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัการและกระบวนการ 
3. เตรียมการเพาะเล้ียงปลาตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการเพาะเล้ียงปลาตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลาเพื่อจ าหน่าย     
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงปลา 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลา 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงปลา 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงปลาขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงปลาขนาดยอ่ม  วางแผนปฏิบติังานเพาะเล้ียงปลาตาม
แผนธุรกิจขนาดยอ่ม ด าเนินการเพาะเล้ียงปลา ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในการเพาะเล้ียงปลา การจดัการผลผลิต
ปลาเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสรุปผล การด าเนินงาน
ตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงปลาขนาดยอ่ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2172 โครงการเพาะเลีย้งกุ้ง                   0-4-2 
(Breeding and  Culture  of  Shrimp  Project  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงกุง้ขนาดยอ่ม  ปฏิบติัการเพาะเล้ียงกุง้ตามแผนธุรกิจขนาดยอ่ม 

ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการและกระบวนการ 
2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงกุง้ขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบติังานเพาะเล้ียงกุง้ตามแผนธุรกิจขนาดยอ่มตามหลกัการและกระบวนการ 
3. เตรียมการเพาะเล้ียงกุง้ตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการเพาะเล้ียงกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้เพื่อจ าหน่าย     
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงกุง้ 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้ 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงกุง้ 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงกุง้ขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงกุง้ขนาดยอ่ม วางแผนปฏิบติังานเพาะเล้ียงกุง้ตามแผน
ธุรกิจขนาดยอ่ม ด าเนินการเพาะเล้ียงกุง้ ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในการเพาะเล้ียงกุง้ การจดัการผลผลิตกุง้เพื่อ
จ าหน่าย โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
ธุรกิจเพาะเล้ียงกุง้ขนาดยอ่ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2173 โครงการเพาะเลีย้งสัตว์น า้สวยงาม                 0-4-2 
(Breeding  and  Culture  of  Ornamental  Aquatic  Animal  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าสวยงามขนาดย่อม  ปฏิบติัการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า

สวยงามตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ตามหลกัการและกระบวนการ 

2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงามขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าสวยงามตามแผนธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. เตรียมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงามตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงามเพื่อจ าหน่าย     
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงาม 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าสวยงามขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงามขนาดย่อม วางแผนปฏิบติังาน
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงามตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ด าเนินการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าสวยงาม ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาในการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าสวยงาม การจดัการผลผลิตสัตว์น ้ าสวยงามเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึง          
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
สวยงามขนาดยอ่ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2174 โครงการผลติพรรณไม้น า้เศรษฐกจิ                 0-4-2 
(Economic  Aquatic  Plant  Production  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจผลิตพรรณไม้น ้ าเศรษฐกิจขนาดย่อม  ปฏิบติัการผลิตพรรณไม้น ้ า

เศรษฐกิจตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ตามหลกัการและกระบวนการ 

2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบัติงานผลิตพรรณไม้น ้ าเศรษฐกิจตามแผนธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. เตรียมการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย     
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจ 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจผลิตพรรณไมน้ ้าเศรษฐกิจขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจผลิตพรรณไมน้ ้ าเศรษฐกิจขนาดย่อม วางแผนปฏิบติังานผลิต
พรรณไมน้ ้ าเศรษฐกิจตามแผนธุรกิจขนาดยอ่ม ด าเนินการผลิตพรรณไมน้ ้ าเศรษฐกิจ ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
ในการผลิตพรรณไม้น ้ าเศรษฐกิจ การจดัการผลผลิตพรรณไมน้ ้ าเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึง             
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจผลิตพรรณไมน้ ้ า
เศรษฐกิจขนาดยอ่ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2175 โครงการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง                  0-4-2 
(Breeding and  Culture  of  Coastal  Aquatic  Animal  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังขนาดยอ่ม  ปฏิบติัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง

ตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                 
ตามหลกัการและกระบวนการ 

2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบัติงานเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าชายฝ่ังตามแผนธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. เตรียมการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเพื่อจ าหน่าย     
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังขนาดยอ่ม วางแผนปฏิบติังานเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าชายฝ่ังตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ด าเนินการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น ้ าชายฝ่ัง การจัดการผลผลิตสัตว์น ้ าชายฝ่ังเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังขนาดยอ่ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2176 โครงการเพาะลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกจิ                 0-4-2 
(Breeding and  Culture  of  Economic  Aquatic  Animal  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจเพาะล้ียงสัตว์น ้ าเศรษฐกิจขนาดย่อม  ปฏิบติัการเพาะล้ียงสัตว์น ้ า

เศรษฐกิจตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ตามหลกัการและกระบวนการ 

2. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบัติงานเพาะล้ียงสัตว์น ้ าเศรษฐกิจตามแผนธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. เตรียมการเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย     
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะล้ียงสัตวน์ ้าเศรษฐกิจขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจเพาะล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจขนาดย่อม วางแผนปฏิบติังาน
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจตามแผนธุรกิจขนาดย่อม ด าเนินการเพาะล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ ปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาในการเพาะล้ียงสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ การจดัการผลผลิตสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย โดยค านึงถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
เศรษฐกิจขนาดยอ่ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-2177 โครงการเลีย้งสัตว์น า้แบบผสมผสาน                 0-4-2 
(Integrated  Aquaculture  Project) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
1. สามารถจดัท าแผนธุรกิจเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสานขนาดย่อม ปฏิบติัการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบ

ผสมผสานตามแผนธุรกิจขนาดยอ่ม ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ตามหลกัการและกระบวนการ 

2. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาอาชีพเกษตร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยนั ประหยดั และอดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. จดัท าแผนธุรกิจเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานขนาดยอ่ม 
2. วางแผนปฏิบติังานเล้ียงสัตว์น ้ าแบบผสมผสานตามแผนธุรกิจขนาดย่อมตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. เตรียมการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานตามแผนธุรกิจและแผนปฏิบติังาน 
4. ด าเนินการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานตามหลกัการและกระบวนการ 
5. จดัการผลผลิตจากการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานเพื่อจ าหน่าย 
6. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
7. จ าหน่ายผลผลิตจากการเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
8. ค านวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่ายในงานเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสาน 
9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานขนาดยอ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การจดัท าแผนธุรกิจเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสานขนาดย่อม วางแผนปฏิบติังาน
เล้ียงสัตวน์ ้าแบบผสมผสานตามแผนธุรกิจขนาดยอ่ม ด าเนินการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน ปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาในการเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบผสมผสาน การจดัการผลผลิตสัตวน์ ้ าแบบผสมผสานเพื่อจ าหน่ายท่ีค านึงถึง
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจเล้ียงสัตวน์ ้ าแบบ
ผสมผสานขนาดยอ่ม 

  



48 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-51XX ปฏิบัติงานเพาะเลีย้งสัตว์น า้ …. *-*-* 
(Aauatic animal  Care  Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทาง           

ดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเพาะเล้ียง

สัตวน์ ้า ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั    

มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้น เพาะเล้ียง

สัตวน์ ้า ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้ก าหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานผลิตและหรือบริการทางด้านเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า ระดับฝีมือใน         

สถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับค าสั่ง การวางแผน
การท างาน การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาการ
ท างาน  การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 
 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใช้
ฝึก เพื่อวางแผนและก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบั
สมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

 

20601-8001 ฝึกงาน  * - * - 4 
20601-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 
20601-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 

  



50 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-8001 ฝึกงาน * - * - 4 
 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ   
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 
 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดย
ผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 
 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ    
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20601-8501 โครงงาน * - * - 4 
20601-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 
20601-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

  



54 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-8501 โครงงาน * - * - 4 
 (Project) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา
ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 
 (Project 1) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา
ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20601-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 
 (Project 2) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา 
ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัท าหรือพฒันางานโครงงาน การด าเนินงาน การแกไ้ข

ปัญหา การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือ
พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20601-8502  หรือ
เป็นโครงงานใหม่)   



57 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

ค าอธิบายรายวชิา 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0 - 2 - 0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0 - 2 - 0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0 - 2 - 0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0 - 2 - 0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0 - 2 - 0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0 - 2 - 0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 
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20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0 - 2 - 0 
 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือวสิามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ    

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั ค  าปฏิญาณ กฎและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั 

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ         

การปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ  กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ  การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20... กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 
 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการท ากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและ

วชิาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและ
การเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
 



60 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 
 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดี

งามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ มีวนิยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยคุลบาท 

กิจกรรม  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
 
 


