
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรคแ์ละนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันางาน 

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ระดบัเทคนิคตามหลกัการและกระบวนการ 

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง 

การใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่ อให้ มี เจตคติ ท่ี ดี ต่องานอาชีพ  มีความคิดริ เ ร่ิมสร้างสรรค์  ซ่ือสัตย์สุจ ริต  มีระ เ บียบวินัย  

เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 

 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

ประมง  สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติ 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 
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2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั ตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการ

ปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหาร 

งานคุณภาพ การอนุรักษ์พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพ เพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า ตามหลักการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช้/

เลือกใช/้ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้  

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรม 

ในงานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

ดว้ยตนเอง 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาประมง  

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 
 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา 

ประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต 

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

 1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

 1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.5  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

 1.6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาประมง

สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตวน์ํ้าหรือ

เทียบเท่า  
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพ ต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30600-0001 ชีววทิยาสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30600-0002 การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้                                                                            2-2-3 

30600-0003 การจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า                                                      2-2-3 

30600-0004 สุขอนามยัฟาร์มในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า                                                           2-2-3 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจาํนวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากาํหนด  รวม    

ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต    

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 

 ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่ืน 

ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง 3-0-3 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
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รหัวชิาช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

  กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1057 กฎหมายประมง 1-0-1 

   กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

   กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-1001 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง 2-2-3 

30601-1001   เคมีทัว่ไปและการวเิคราะห์ 2-2-3 

30601-1002   การจดัการฟาร์มสัตวน์ํ้า 2-2-3 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30601-2001 การวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํ้า 2-2-3 

30601-2002 อาหารและโภชนาการสัตวน์ํ้ า 2-2-3  

30601-2003 โรค ปรสิตและศตัรูของสัตวน์ํ้า 2-2-3  

30601-2004 เทคนิคการเพาะพนัธ์ุปลา 2-3-3  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30601-2005 เทคนิคการเล้ียงปลา 2-3-3  

30601-2006 เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุง้ 2-3-3  

30601-2007 เทคนิคการเล้ียงกุง้ 2-3-3  

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหน่ึง  รวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  

2.3.1  สาขางาน เพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30601-2101 สัมมนาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 0-2-1 

30601-2102 เทคนิคการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าสวยงาม 2-3-3 

30601-2103 เทคนิคการเล้ียงสตัวน์ํ้าแบบผสมผสาน 2-3-3   

30601-2104 เทคนิคการเพาะเล้ียงหอย 2-3-3 

          30601-2105 เทคนิคการเพาะเล้ียงปู 2-3-3 

30601-2106 เทคนิคการเพาะเล้ียงแพลงกต์อน 2-3-3 

30601-2107 เทคนิคการผลิตอาหารสัตวน์ํ้ า 2-3-3 
 

รายวชิาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

30601-2108 เทคนิคการเพาะเล้ียงกบ 2-3-3 

30601-2109 เคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2-3-3 

30601-2110 มีนวทิยา 2-2-3 

30601-2111 ชีววทิยาประยกุตเ์พื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30601-2112 จุลชีววทิยาเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30601*2101 ถึง 30601 *2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

          30601-5101 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 1 *-*-* 

30601-5102 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2 *-*-* 

30601-5103 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 3 *-*-* 

30601-5104 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 4 *-*-* 

30601-51xx งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า… *-*-* 
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 สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตนั้น ใหส้ถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ร่วมกนัวเิคราะห์ ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของ แต่ละรายวชิา   

ทวภิาคี ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาท่ีใชฝึ้ก และ จาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวชิา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30601-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30601-8002 และ 30601-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30601-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30601-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30601-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30601-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30601-8502 และ 30601-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30601-8501 โครงงาน *-*-4 

30601-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30601-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

 

          30600-0001 ชีววทิยาสัตวน์ํ้า 2-2-3 

30600-0002 การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้                                                                            2-2-3 

30600-0003 การจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า                                                      2-2-3 

30600-0004 สุขอนามยัฟาร์มในการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า                                                           2-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-0001 ชีววทิยาสัตว์นํา้  2-2-3 

                               (Aquatic Animal Biology)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เข้าใจความหมายและความสําคัญของสัตว์นํ้ า ลักษณะภายนอกและภายในของสัตว์นํ้ า 

  และความสัมพนัธ์ของสัตวน์ํ้ากบัสภาพแวดลอ้ม 

2. สามารถจาํแนกประเภทและชนิดของสัตวน์ํ้าตามหลกัชีววทิยาเพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้น 

    การประมง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพด้านการประมง และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ     

รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของสัตวน์ํ้า ลกัษณะภายนอกและภายในของ

สัตวน์ํ้า และความสัมพนัธ์ของสัตวน์ํ้ากบัสภาพแวดลอ้ม 

2.    จาํแนกประเภทและชนิดของสัตวน์ํ้าตามหลกัชีววทิยาเพื่อเป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้นการประมง 

3.  นาํความรู้เก่ียวกบัชีววทิยาสตัวน์ํ้าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นฐานในอาชีพทางดา้นการประมง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของสัตวน์ํ้ า ลกัษณะรูปร่าง อวยัวะภายนอก

และภายในของสัตวน์ํ้ า ความสัมพนัธ์ของสัตวน์ํ้ ากบัสภาพแวดล้อม การจาํแนกประเภทและชนิดของ 

สัตวน์ํ้าตามหลกัชีววทิยา  

 

30600-0002 การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้เบื้องต้น          2-2-3

 (Basic of Aquaculture) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า และสถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า 

ในประเทศและประชาคมอาเซียน 

2. สามารถปฏิบัติงานเ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า  โดยคํานึงถึงการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติต่องานอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ

รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าท่ีค ํานึงถึงการอนุรักษ์    

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และสถานการณ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในประเทศและ

ประชาคมอาเซียน 

2. วางแผนเตรียมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าแบบต่าง ๆ ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. จดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าเพื่อจาํหน่ายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

6. จาํหน่ายผลผลิตสัตวน์ํ้า 

7. คาํนวณตน้ทุนการผลิต  และบนัทึกบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสําคญัและหลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  สถานการณ์การเพาะเล้ียง

สัตว์นํ้ าในประเทศและประชาคมอาเซียน สัตว์นํ้ าท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ การเพาะพนัธ์ุสัตว์นํ้ า    

การเล้ียงสัตวน์ํ้า  การจดัการผลผลิตเพื่อจาํหน่ายโดยคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

การบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน การตลาดและจาํหน่ายผลผลิตสัตวน์ํ้ า การคาํนวณตน้ทุน  การผลิต  และการ

จดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย 

 

30600-0003 การจัดการผลผลติจากการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้  2-2-3 

 (Management on the Productivity of Aquaculture)         

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสําคญัของการจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ประเภทของผลผลิตจากการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. สามารถดูแล รักษาคุณภาพผลผลิตสัตวน์ํ้ ามีชีวิตและสัตวน์ํ้ าสดเพื่อจาํหน่าย  ประเมินคุณภาพ

ผลผลิตสัตวน์ํ้า  จดัเก็บผลผลิตสัตวน์ํ้า  บรรจุและขนส่งผลผลิตสัตวน์ํ้า 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพการจดัการผลผลิตสัตว์นํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความ

รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั ขยนั อดทน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

สมรรถนะรายวชิา  

1 แสดงความรู้เก่ียวกบัความสําคญัของการจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  ประเภทของ

ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลผลิตจากการเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้า 

2. ดูแล รักษาคุณภาพผลผลิตสัตวน์ํ้ามีชีวติและสัตวน์ํ้าสดเพื่อจาํหน่าย  ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประเมินคุณภาพผลผลิตสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. จดัเก็บผลผลิตสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

5. บรรจุและขนส่งผลผลิตสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความสําคญัของการจดัการผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  ประเภท

ของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า   

การดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตสัตวน์ํ้ามีชีวิตและสัตวน์ํ้ าสดเพื่อจาํหน่าย  การประเมินคุณภาพผลผลิตสัตวน์ํ้ า  

การจดัเก็บผลผลิตสัตวน์ํ้า  การบรรจุและขนส่งผลผลิตสัตวน์ํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30600-0004 สุขอนามัยฟาร์มในการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้  2-2-3 

 (Farm Health Care on Aquaculture)                             

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1 เข้าใจบทบาท ความสําคญัของสุขอนามยัฟาร์ม ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดล้อมกับสัตว์นํ้ า 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. สามารถจดัการสุขอนามยัฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า เคมีภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งทางการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า การป้องกนัและควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3. มีเจตคติต่องานอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ  

รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ขยนั อดทน และมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1 แสดงความรู้เก่ียวกับความสําคัญของสุขอนามยัฟาร์ม  ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดล้อมกับ       

สัตวน์ํ้า  ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. ปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยัฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า เคมีภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งทางการ

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า การป้องกนัและควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความสาํคญัของสุขอนามยัฟาร์ม ความสมัพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มกบัสัตวน์ํ้ า 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า การจดัสุขอนามยัฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเล้ียง 

สัตวน์ํ้า เคมีภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า การป้องกนัและควบคุมโรคในฟาร์มเพาะเล้ียง สัตวน์ํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง 3-0-3 

 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ      3-0-3 

  (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา  

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้

ภาษาไทย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสาร

ในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบนัทึกขอ้มูลและเขียนรายงานการปฏิบติังาน

เชิงวชิาชีพ และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ      3-0-3 

  (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด                   

เชิงวิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ             

การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ     3-0-3 

  (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความสาํคญัจากการฟัง 

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอยา่งลึกซ้ึง            

และสรุปใจความสําคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง              

และการพูด การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์      3-0-3 

  (Creative Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 

2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทย 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 

4. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลง

พื้นบ้าน การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การนําความรู้                        

ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ  

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร      2-2-3 

  (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสาํคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสงัคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวติประจาํวนั การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท ์

การอ่านขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคม

ออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
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30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัติงาน     1-2-2 

  (English -on-the-Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้

ข้อมูลหรือคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ การนาํเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
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30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ    1-2-2 

  (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี 

ตาํแหน่ง หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขั้นตอน     

การปฏิบติังาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา

ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน       0-2-1 

  (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน การเลือกหวัขอ้

การศึกษา สืบคน้ และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัทาํโครงงาน         

การรายงานผล การจดัทาํส่ือประกอบการนาํเสนอ การนาํเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 
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30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั     0-2-1 

  (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย                         

การเรียนจากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์                   

ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง     3-0-3 

  (English for Fishery Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารประมง 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยกีารประมง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานประมงและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารประมง 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยกีารประมง 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยกีารประมงตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกับเทคโนโลยีการประมงจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

ออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายผลงานนวตักรรมหรือเทคโนโลยกีารประมง 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยกีารประมง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยีการประมง       

คาํศพัทเ์ทคนิค การใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลการประมง การนาํเสนอ การสาธิตขั้นตอน        

การปฏิบติังานดา้นการประมง การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยกีารประมง การอ่านเร่ือง บทความ   

และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน บรรยายผลงาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์         

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยกีารประมง 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน       2-0-2 

  (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน          

และการเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาจีน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Chinese Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง  

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น      2-0-2 

  (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ระบบเสียง 

และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญ่ีปุ่น 

การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่น 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่่นเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Japanese Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี      2-0-2 

  (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง  

และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษา

เกาหลี การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Korean Conversation for Work)        

วชิาบงัคบัก่อน :  30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม      2-0-2 

  (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ระบบเสียง                  

และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค           

ภาษาเวียดนาม การสนทนาในชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Vietnamese Conversation for Work) 

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย      2-0-2 

  (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียง                          

และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค                     

ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษา

อินโดนีเซีย 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1227 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน    2-0-2 

  (Indonesian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง           

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย      2-0-2 

  (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียง                   

และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค              

ภาษามาเลเซีย การสนทนาในชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Malaysian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า       2-0-2 

  (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสียง 

และไวยากรณ์ภาษาพม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า 

การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาพม่า 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Burmese Conversation for Work )       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า 

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร      2-0-2 

  (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสียง 

และไวยากรณ์ภาษาเขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร 

การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาเขมร 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Khmer Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า 

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว       2-0-2 

  (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนัและการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Laotian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้า 

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์      2-0-2 

  (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง                     

และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค              

ภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Filipino Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง 

และผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย      2-0-2 

  (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียง                        

และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษา

รัสเซีย การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (Russian Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง 

และผูอ่ื้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้

และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน      2-0-2 

  (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน ระบบเสียง                       

และไวยากรณ์ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค

ภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (German Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง               

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ                

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส      2-0-2 

  (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยค                  

ภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน     2-0-2 

  (French Conversation for Work)       

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              

และผูอ่ื้น การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ            

สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม   2-2-3 

  (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียม           

และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            

การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึ ก ษ า แล ะ ป ฏิ บัติก า รจัดก า รท รัพ ย า ก รธ รรม ช า ติ  พ ลัง ง า นแล ะ ส่ิ ง แวดล้อม  เ ก่ี ย วกับ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีใน

อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1302 การวจัิยเบื้องต้น        2-2-3 

  (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวจิยั 

4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิยั 

6. เขียนรายงานการวจิยั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความหมายและความสําคญั              

ของการวิจัย ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ กําหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย  

การกาํหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง    2-2-3 

  (Science for Agricultural and Fishery Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในเทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล สารเคมี          

ทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่าง ๆ การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุง

พนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ 

2. คาํนวณข้อมูลเก่ียวกับสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ การเจริญเติบโต                 

ของส่ิงมีชีวติตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ         

สารชีวโมเลกุล สารเคมีทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่างๆ การเจริญเติบโต                  

การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมงเก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร 

สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล สารเคมีทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่าง ๆ                  

การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

30000-1401 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ     3-0-3 

  (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

4. ประยกุตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการ           

เชิงเส้น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1402 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด     3-0-3 

  (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะ                   

การให้เหตุผล ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          

ทางคณิตศาสตร์ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง      3-0-3 

  (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์                          

ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง           

ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 

4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีกาํหนด 

6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน          

การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1404 แคลคูลสั 1        3-0-3 

  (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของ

ฟังก์ชันอนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัล

ฟังกช์นัพีชคณิตอินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนําความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอินทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต และฟังกช์นัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิต       

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์ของอนุพนัธ์

อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงาน

อาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1405 แคลคูลสั 2        3-0-3 

  (Calculus 2) 

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                

ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร การหา

อนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     

และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

เลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร        

การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1406 แคลคูลสั 3        3-0-3 

  (Calculus 3) 

วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการ           

เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิง

เส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับลาํดับ อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์ 

เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย       3-0-3 

  (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม                     

ในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวิต                

ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย            

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี            

เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

และสังคมโลก 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา       3-0-3 

  (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์               

ศาสตร์พระราชาในการดํา เนินชีวิต  หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               

ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย      3-0-3 

  (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต            

แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการ

เมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย                         

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหา              

การทุจริต แนวทางการแกไ้ข และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการ

พฒันาประเทศตามสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคต์ามแบบอยา่งของพลเมืองท่ีดี ตามหลกั

ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์             

ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์                 

ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง          

พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหา 

การทุจริต  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ       2-0-2 

 (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามัยในการดํารงชีวิต                 

และการทาํงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD 

ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพ

ผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็น

ระบบ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ       2-0-2 

  (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเ ก่ียวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ  ประเภทและ

วตัถุประสงค์ของคําถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมิน

สถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งคาํถาม 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000–1603 สุขภาวะกายและจิต       2-0-2 

  (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดาํเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและ

จิต 

2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม                  

พฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพื่อนและสังคม 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้เ ร่ืองเพศ สารเสพติด อุบัติภัย โภชนาการ                               

กบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจดักิจกรรม          

เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพ่ือการทาํงาน      2-0-2 

  (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการทาํงานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผดิชอบ 

ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้าํ การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้                 

โดยสันติวิธี การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง 

และส่ิงเสพติด 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000–1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน      2-0-2 

  (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมายและความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้              

ในชีวติและการทาํงาน การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1606 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์      2-0-2 

  (Human Factors) 
 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the 

performance  of their role-playing duties and responsibility. 
 

Course Competencies 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 

2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors 

interactions and the “Dirty Dozen”. 

3. Perform communication skills. 

4. Perform team work skills. 
 

Course Description 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 

  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 

  - Human Factors: Awareness Phase, 

  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 

  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 

  

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000–1607 จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร      2-0-2 

  (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพิการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            

ในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง เทคนิคการให้คาํปรึกษา                 

การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพิการ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000–1608 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ      0-2-1 

  (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ 

ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 

4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              

การจดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ 

ทางกายของตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ 

มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ และการมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-1609 ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ     0-2-1 

  (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 

3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม                 

การลีลาศเพื่อนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000–1610 นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ     0-2-1 

  (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

4. มีทกัษะในการส่ือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความสําคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรม

นนัทนาการ หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจาํวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั                            

เหมาะสมกบัตนและสังคม ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนดาํเนินชีวิต                                   

ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน   
  

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1057 กฎหมายประมง 1-0-1 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-1001 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง 2-2-3 

30601-1001   เคมีทัว่ไปและการวเิคราะห์ 2-2-3 

30601-1002   การจดัการฟาร์มสัตวน์ํ้า 2-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ      1-2-2 

  (Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลกัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน  

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัการจดัการองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทาํงานในการจดัการงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั 

ประหยดัอดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจดัการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

และหลกัการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบั หลกัการจดัองคก์าร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและ

เพิ่มผลผลิต  การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทาํงาน  การนาํกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30001-1057 กฎหมายประมง                                                 1-0-1 

(Fishery  Law) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 

2. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ขอ้กฎหมาย ระเบียบและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งในงาน

ประมง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ พระราชบญัญติั และขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

ประมง 

2. วางแผนการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามระเบียบ กฎหมายและพระราชบญัญติั และ                  

ขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง 

3. ประยกุตใ์ชข้อ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมงตามหลกัการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติั  กฎกระทรวงและระเบียบเก่ียวกบัการประมง พระราชบญัญติั

เก่ียวกบัการประมงไทย กฎหมายประมงระหวา่งประเทศ  พระราชบญัญติัเรือไทยและขอ้ปฏิบติัการประมง 

 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ     2-2-3 

  (Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและส่ือสาร

ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรม

สาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดําเนินการและส่ือสารข้อมูล

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ  และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

30600-1001 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง    2-2-3 

(Statistics and Experimental Designs in Fishery) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางสถิติและการวางแผนการทดลองทางการประมง 

2. สามารถวางแผนการทดลองทางการประมง เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมาย สรุป

และ เขียนรายงานการทดลอง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการคน้ควา้ทดลองเพื่อพฒันางานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ย 

ความรับผดิชอบ  รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางสถิติ การตั้งและทดสอบสมมุติฐานและการวางแผนการ

ทดลองทางการประมง 

2. วางแผนการทดลองทางการประมงตามหลกัการ 

3. ดาํเนินการทดลองทางการประมงตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการและวธีิการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

5. แปลผลและสรุปผลขอ้มูลตามหลกัการและวธีิการทางสถิติ 

6. เขียนรายงานผลการทดลองตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของสถิติและการวางแผนการทดลองทางการ

ประมง พื้นฐานการคาํนวณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน หลกัการวางแผนการทดลองทางการประมง 

การวางแผนการทดลองทางการประมงแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์  

ทางสถิติ การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใ้นการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ และเขียนรายงานผลการ

ทดลอง 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-1001 เคมีทัว่ไปและการวิเคราะห์                                         2-2-3 

(General Chemistry and Analysis) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให้ 

              1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเก่ียวกบัเคมีอินทรียแ์ละอนินทรียเ์คมีเบ้ืองตน้ 

2.  สามารถปฏิบติัการเตรียมสารละลายและวเิคราะห์เคมีเบ้ืองตน้โดยใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

     พื้นฐาน 

3.  มีเจตคติท่ีดีต่อหลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความ 

     รอบครอบ ปลอดภยั ขยนั อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการดา้นเคมีอินทรียแ์ละอนินทรียเ์คมี 

2. เลือก/ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. เตรียมสารละลายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของสารละลายโดยวธีิไตเตรดตามหลกัการและกระบวนการ 

5. หาค่าจุดเดือดและการกลัน่ตามหลกัการและกระบวนการ 

6. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  โครงสร้างอะตอม การจดัเรียงอิเลก็ตรอน ตารางธาตุ โมเลกลุและสมการ

เคมี พนัธะเคมีในสารประกอบต่าง ๆ  ปฏิกิริยาและสมดุลเคมี สารละลายกรด-เบส เกลือ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน และอนุพนัธ์ หลกัการและวิธีใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สารละลายและวิธีเตรียม

สารละลาย การไตเตรด การหาจุดเดือดและการกลัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-1002 การจัดการฟาร์มสัตว์นํา้                                               2-2-3 

  (Fish Farm Management)  
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการฟาร์มสัตวน์ํ้า 

2. สามารถวเิคราะห์ วางแผน บนัทึกกิจการฟาร์มและวเิคราะห์ผลสาํเร็จธุรกิจฟาร์มสัตวน์ํ้ า 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 

ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัการฟาร์มสัตวน์ํ้า 

2. วเิคราะห์การตลาดสัตวน์ํ้าตามหลกัการ 

3. วางแผนการจดัการฟาร์มสัตวน์ํ้าตามหลกัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 

4. จดัจาํหน่ายผลผลิตสัตวน์ํ้าสู่ตลาดออนไลน์ 

5. บนัทึกกิจการฟาร์มสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

6.  วเิคราะห์ผลสาํเร็จธุรกิจฟาร์มสัตวน์ํ้าตามหลกัการ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ หลกัการและกระบวนการจัดการฟาร์มสัตว์นํ้ า การเขียนแผนธุรกิจ 

การตลาดสัตวน์ํ้า การบนัทึกกิจการฟาร์มสัตวน์ํ้า การวดัผลสาํเร็จและการวเิคราะห์ธุรกิจฟาร์มสัตวน์ํ้า ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อตน้ทุนและรายไดข้องฟาร์มสตัวน์ํ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

       

 

30601-2001 การวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํ้า 2-2-3 

30601-2002 อาหารและโภชนาการสัตวน์ํ้ า 2-2-3  

30601-2003 โรค ปรสิตและศตัรูของสัตวน์ํ้า 2-2-3  

30601-2004 เทคนิคการเพาะพนัธ์ุปลา 2-3-3  

30601-2005 เทคนิคการเล้ียงปลา 2-3-3  

30601-2006 เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุง้ 2-3-3  

30601-2007 เทคนิคการเล้ียงกุง้ 2-3-3  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

30601-2001 การวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํา้     2-2-3 

(Water Quality Analysis and Control) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการวเิคราะห์และปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

2. สามารถวเิคราะห์และปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย์

สุจริต 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวเิคราะห์และปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. วเิคราะห์คุณภาพนํ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3. แปลผลขอ้มูลการวเิคราะห์คุณภาพนํ้าและสรุปผล 

4. ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 
 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติั เก่ียวกบัคุณสมบติัของนํ้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  การหมุนเวียน

ของแร่ธาตุ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการวดั/วิเคราะห์คุณภาพนํ้ า วิธีการวดั/การวิเคราะห์คุณภาพนํ้ า  

การแปลผลขอ้มูลการวเิคราะห์คุณภาพนํ้าและสรุปผล การปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2002 อาหารและโภชนาการสัตว์นํา้      2-2-3 

(Fish Feed and Nutrition) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการดา้นอาหารและโภชนาการสัตวน์ํ้า 

2. สามารถวเิคราะห์ วางแผน การเพิ่มคุณค่าของอาหารสัตวน์ํ้า และคาํนวณสูตรอาหารสัตวน์ํ้า ผลิต 

อาหารผสม ผลิตอาหารสัตวน์ํ้ามีชีวติ การเก็บรักษา โดยคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ  ขยนั  

อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดา้นอาหารและโภชนาการของสัตวน์ํ้ า สารอาหารท่ีสัตวน์ํ้ าตอ้งการ

และระบบการยอ่ย การดูดซึมสารอาหารของสตัวน์ํ้า  

2. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบอาหารสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

3. เพิ่มคุณค่าอาหารสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. คาํนวณสูตรอาหารสตัวน์ํ้าตามหลกัการ 

5. ผลิตอาหารผสมสาํหรับสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

6. ผลิตอาหารสัตวน์ํ้ามีชีวติตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ดา้นอาหารและโภชนาการสัตวน์ํ้า สารอาหารท่ีสัตวน์ํ้า

ตอ้งการ ระบบการยอ่ยและการดูดซึมสารอาหารสัตวน์ํ้า  ประเภทของอาหารสัตวน์ํ้า การคาํนวณสูตรอาหาร

สัตวน์ํ้า การผลิตอาหารผสม การผลิตอาหารสัตวน์ํ้ามีชีวติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2003 โรค ปรสิตและศัตรูของสัตว์นํา้                         2-2-3 

(Disease, Parasites and Predator of Fish) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจชนิดและสาเหตุของการเกิดโรค ปรสิต และศตัรูของสัตวน์ํ้ าตามกระบวนการในการป้องกนั

กาํจดัและรักษา 

2. สามารถวนิิจฉยั และเตรียมป้องกนัโรค ปรสิตและศตัรูของสัตวน์ํ้า โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ ์

              ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั  

             อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิดและสาเหตุของโรค ปรสิต และศตัรูของสัตวน์ํ้าตามหลกัการและ

กระบวนการป้องกนักาํจดัปรสิต และศตัรูของสัตวน์ํ้า 

2. วนิิจฉยัอาการผดิปกติของสัตวน์ํ้าตามหลกัการ  

3. เตรียมสารเคมีและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนั กาํจดัและรักษาโรค ปรสิตและศตัรูของ 

             สัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ป้องกนั กาํจดัโรค ปรสิตและศตัรูของสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความหมายของโรค ปรสิตและศตัรูของสัตวน์ํ้ า สาเหตุท่ีทาํให้สัตวน์ํ้ า

เกิดโรค การตรวจสุขภาพสัตวน์ํ้ า และการวนิิจฉยัโรคสัตวน์ํ้าเบ้ืองตน้ ปรสิตและศตัรูของสัตวน์ํ้า โรคสัตวน์ํ้ า

ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส  การป้องกนัและรักษาโรคสตัวน์ํ้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2004 เทคนิคการเพาะพนัธ์ุปลา      2-3-3  

(Fish Breeding Techniques) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและเทคนิควธีิการเพาะพนัธ์ุปลา 

2. สามารถวางแผนเพาะพนัธ์ุและอนุบาลปลาตามหลกัการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงการ 

                   อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั  

                   อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
  

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคกระบวนการเพาะพนัธ์ุปลา การจดัการโรงเพาะฟักตาม  

     มาตรฐาน ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนการผลิตพนัธ์ุปลาตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และพอ่แม่พนัธ์ุปลาตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เพาะพนัธ์ุและอนุบาลลูกปลาตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

6. คาํนวณตน้ทุนการผลิตและผลกาํไรในการเพาะพนัธ์ุปลา 
 

คําอธิบายรายวชิา 

   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความสาํคญัของการเพาะพนัธ์ุปลาและอนุบาลลูกปลา ระบบสืบพนัธ์ุของ

ปลา การวางแผนการผลิต การจดัการโรงเพาะฟัก การคดัเลือกและดูแลพ่อแม่พนัธ์ุปลา การเพาะพนัธ์ุปลา 

การอนุบาลลูกปลา การจับ การบรรจุและลําเลียงขนส่ง การบันทึกข้อมูลและการจัดทําบัญชีฟาร์ม   

มาตรฐานฟาร์ม  ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2005 เทคนิคการเลีย้งปลา       2-3-3  

(Fish Culture Techniques) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและเทคนิควธีิการเล้ียงปลา 

2. สามารถวางแผนเล้ียงปลา และจดัการผลผลิต โดยคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

              ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

       3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั 

             อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิควธีิการเล้ียงปลาตามมาตรฐานฟาร์ม/ขอ้กาํหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. วางแผนการเล้ียงปลาตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และพนัธ์ุปลาตามหลกัการ และกระบวนการ 

4. เล้ียงปลาตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิตตามหลกัการ และกระบวนการ 

6. คาํนวณตน้ทุนการผลิตและผลกาํไรในการเล้ียงปลา 
 

คําอธิบายรายวชิา 

   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสําคญัของการเล้ียงปลา การวางแผนการเล้ียงปลา  เทคนิคการเล้ียง

ปลา การจดัการคุณภาพนํ้ า การป้องกนัและรักษาโรค  การจดัการผลผลิต  การบนัทึกขอ้มูลและจดัทาํบญัชี

ฟาร์ม มาตรฐานฟาร์มเล้ียงปลา ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2006 เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุ้ง       2-3-3  

(Shrimp Breeding Techniques)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการและเทคนิควธีิการเพาะพนัธ์ุกุง้ 

2.  สามารถวางแผน เพาะพนัธ์ุกุง้และจดัการผลิตกุง้โดยคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

     ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

3.  มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั  

     อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิควธีิการเพาะพนัธ์ุกุง้ตามมาตรฐานฟาร์ม ขอ้กาํหนด

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนเพาะพนัธ์ุกุง้ตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เพาะพนัธ์ุกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. อนุบาลกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

7. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเพาะพนัธ์ุกุง้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ ความสําคัญของการเพาะและอนุบาลกุ้ง ระบบสืบพันธ์ุของกุ้ง  

การวางแผนการผลิต เทคนิคการเพาะพนัธ์ุกุง้ การอนุบาล การจดัการโรงเพาะฟัก การจบั การบรรจุและ

ลาํเลียงขนส่ง การบนัทึกขอ้มูลและการจดัทาํบญัชีฟาร์ม  มาตรฐานฟาร์ม ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2007 เทคนิคการเลีย้งกุ้ง       2-3-3  

  (Shrimp Culture Techniques)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการและเทคนิควธีิการเล้ียงกุง้ตามมาตรฐาน ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  สามารถวางแผนการเล้ียงกุง้และจดัการผลผลิตตามหลกัการโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ ์   

     ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

3.   มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั  

     อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิควธีิการเล้ียงกุง้ตามมาตรฐานฟาร์ม ขอ้กาํหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนเล้ียงกุง้ตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และพนัธ์ุกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิตกุง้ตามหลกัการและกระบวนการ 

6. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเล้ียงกุง้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความสําคญัของการเล้ียงกุ้ง การวางแผนการผลิต เทคนิคการเล้ียงกุ้ง   

การจดัการคุณภาพนํ้ า การป้องกนัและรักษาโรคกุง้ การจบั บรรจุและลาํเลียงขนส่ง  การบนัทึกขอ้มูลและ

การจดัทาํบญัชีฟาร์ม  มาตรฐานฟาร์ม ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

30601-2101 สัมมนาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 0-2-1 

30601-2102 เทคนิคการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าสวยงาม 2-3-3   

30601-2103 เทคนิคการเล้ียงสตัวน์ํ้าแบบผสมผสาน 2-3-3   

30601-2104 เทคนิคการเพาะเล้ียงหอย 2-3-3 

30601-2105        เทคนิคการเพาะเล้ียงปู                 2-3-3    

30601-2106 เทคนิคการเพาะเล้ียงแพลงกต์อน 2-3-3    

30601-2107 เทคนิคการผลิตอาหารสัตวน์ํ้ า 2-3-3    
 

รายวชิาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

30601-2108 เทคนิคการเพาะเล้ียงกบ 2-3-3    

30601-2109 เคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2-3-3    

30601-2110 มีนวทิยา 2-2-3   

30601-2111 ชีววทิยาประยกุตเ์พื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2-2-3    

30601-2112 จุลชีววทิยาเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2-2-3    

 

 รายวชิาทวภิาคี 

30601-5101 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 1 *-*-* 

30601-5102 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2 *-*-* 

30601-5103 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 3 *-*-* 

30601-5104 งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 4 *-*-* 

30601-51xx งานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า… *-*-* 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

 

30601-2101 สัมมนาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้       0-2-1 

  (Seminar on Aquaculture ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการสัมมนาทางวชิาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. สามารถดาํเนินการสัมมนาทางวชิาชีพเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความสนใจ ใฝ่รู้ มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการสัมมนาทางวชิาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. จดัทาํรายงานการสัมมนาทางวชิาชีพเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าตามรูปแบบมาตรฐาน 

3. นาํเสนอหวัขอ้สมัมนาในสาขาวชิาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 
 

คําอธิบายรายวชิา 

  ปฏิบติัเก่ียวกบั  การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจากแหล่งต่าง ๆ การเลือกหัวขอ้

สัมมนา  การเขียนรายงานตามรูปแบบมาตรฐาน การนาํเสนอและการอภิปราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2102 เทคนิคการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้สวยงาม     2-3-3   

(Ornamental  Fish  Culture  Techniques) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสัตวน์ํ้าสวยงาม หลกัการและเทคนิควธีิการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าสวยงาม 

2. สามารถวางแผน เตรียมการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าสวยงามและจดัสวนตูส้ตัวน์ํ้ าสวยงาม โดยคาํนึงถึง  

                     การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั  

                   อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสัตวน์ํ้าสวยงาม  หลกัการและเทคนิควธีิการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าสวยงาม            

ตามมาตรฐานฟาร์มสัตวน์ํ้าสวยงาม  ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   

2. วางแผนการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าสวยงามตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และพนัธ์ุสัตวน์ํ้าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ  

4. เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ 

5. เล้ียงสัตวน์ํ้าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัสวนตูส้ัตวน์ํ้ าสวยงามตามหลกัการและกระบวนการ 

7. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

8. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าสวยงามและการจดัสวนตูส้ัตวน์ํ้ าสวยงาม 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและชนิดของสัตวน์ํ้ าสวยงาม การวางแผนการผลิต เทคนิคการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าสวยงาม การจดัการสุขภาพ การจบั บรรจุและลาํเลียงขนส่ง การบนัทึกขอ้มูลและการจดัทาํ

บญัชีฟาร์ม สวนตูส้ัตวน์ํ้ าสวยงาม  มาตรฐานฟาร์มสัตวน์ํ้ าสวยงาม/ข้อกาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ตลาดสัตวน์ํ้าสวยงามออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2103 เทคนิคการเลีย้งสัตว์นํา้แบบผสมผสาน     2-3-3 

(Integrated  Fish  Culture  Techniques ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร  หลกัการและเทคนิควิธีการเล้ียงสัตวน์ํ้ าแบบผสมผสาน 

ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถวางแผน เตรียมการและเล้ียงสัตว์นํ้ าแบบผสมผสานโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร  หลกัการและเทคนิคการทาํฟาร์มและ

เล้ียงสัตวน์ํ้าแบบผสมผสาน  ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนการเล้ียงสัตวน์ํ้าแบบผสมผสานตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ีเคร่ืองมืออุปกรณ์และพนัธ์ุสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เล้ียงสตัวน์ํ้าแบบผสมผสานตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

6. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเล้ียงสตัวน์ํ้าแบบผสมผสาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร   แนวคิดการทาํฟาร์มผสมผสาน   ระบบ

และการเล้ียงสัตวน์ํ้ าแบบผสมผสาน  การวางแผนการผลิต  วิธีการเล้ียงสัตวน์ํ้ าแบบผสมผสาน การจดัการ

ผลผลิต  การบนัทึกขอ้มูลและคาํนวณตน้ทุน  ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2104 เทคนิคการเพาะเลีย้งหอย       2-3-3 

(Mollusk Culture Techniques) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหอย หลกัการและเทคนิคการเพาะเล้ียงหอย ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถวางแผน เตรียมการและเพาะเล้ียงหอย โดยคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหอย หลกัการและเทคนิคการเพาะเล้ียงหอย ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

2. วางแผนเพาะเล้ียงหอยตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และพนัธ์ุหอยตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เพาะขยายพนัธ์ุหอยตามหลกัการและกระบวนการ  

5. เล้ียงหอยตามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการเก็บเก่ียวและจดัการหลกัการเก็บเก่ียว 

7. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเพาะเล้ียงหอย 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความสําคญัและสถานการณ์ของการเพาะเล้ียงหอย  ประเภทและชนิด

ของหอยท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การวางแผนและเตรียมการเพาะเล้ียง  เทคนิคการเพาะเล้ียง   

การจดัการผลผลิต  การบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน  การตลาดและจาํหน่ายผลผลิต  การคาํนวณตน้ทุนการ

ผลิตและผลกาํไร  ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2105 เทคนิคการเพาะเลีย้งปู 2-3-3    

 (Crab  Culture  Techniques ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปู  หลกัการและเทคนิควธีิการเล้ียงปู 

2. สามารถวางแผน เตรียมการและเพาะเล้ียงปูตามหลกัการ  โดยคาํนึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับปู  หลักการและเทคนิควิธีการเพาะเล้ียงปู ตามมาตรฐานฟาร์ม 

ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. วางแผนการเพาะเล้ียงปูตามหลกัการ 

3.  เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณ์ และพนัธ์ุปูตามหลกัการและกระบวนการ 

4.  เพาะพนัธ์ุปูตามหลกัการตามหลกัการและกระบวนการ 

5. เล้ียงปูตามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัการผลผลิตตามหลกัการและกระบวนการ 

7. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเพาะเล้ียงปู 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและชนิดของปู  การวางแผนการผลิต  เทคนิคการเพาะเล้ียงปู  

การจดัการผลผลิต  การบนัทึกขอ้มูลและการจดัทาํบญัชีฟาร์ม  มาตรฐานฟาร์ม ขอ้กาํหนดและกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2106 เทคนิคการเพาะเลีย้งแพลงก์ตอน      2-3-3    

(Plankton Culture Techniques)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับแพลงก์ตอน หลักการและเทคนิควิธีการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอน และการนําไปใช้

ประโยชน์ 

2. สามารถวางแผน เตรียมการและเล้ียงแพลงก์ตอนตามหลกัการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแพลงกต์อน หลกัการและเทคนิควิธีการเพาะเล้ียงแพลงกต์อนและการนาํไปใช้

ประโยชน์ 

2. วางแผนเพาะเล้ียงแพลงกต์อนตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเพาะเล้ียงแพลงกต์อนตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เพาะเล้ียงแพลงกต์อนตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ตรวจวดัการเจริญเติบโตของแพลงกต์อนตามหลกัการและกระบวนการ 

6. จดัการผลผลิตแพลงกต์อนตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความสาํคญัของแพลงก์ตอน  ลกัษณะทัว่ไปของแพลงก์ตอน  การจาํแนก

ประเภทและชนิดของแพลงก์ตอน การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนพืช การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนสัตว ์การจดัการ

ผลผลิตและการใชป้ระโยชน์ 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2107 เทคนิคการผลติอาหารสัตว์นํ้า      2-3-3    

(Fish Feed Production Techniques) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัอาหารสัตวน์ํ้า เทคนิคการผลิตอาหารสตัวน์ํ้าตามขอ้กาํหนดและกฎหมาย         

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถวางแผน เตรียมการและผลิตอาหารสัตวน์ํ้าโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารสัตวน์ํ้ าและเทคนิคการผลิตอาหารสัตว์นํ้ าตามข้อกาํหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. คาํนวณสูตรอาหารสตัวน์ํ้าตามหลกัการ 

3. วางแผนการผลิตอาหารผสมและอาหารมีชีวติสาํหรับสัตวน์ํ้าตามหลกัการ  

4. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และวตัถุดิบการผลิตอาหารผสมและอาหารมีชีวิตสําหรับ

สัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ผลิตอาหารผสมและอาหารมีชีวติสาํหรับสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

6. บรรจุ เก็บรักษา ลาํเลียงและขนส่งอาหารผสมและอาหารมีชีวิตสําหรับสัตวน์ํ้ าตามหลกัการ

และกระบวนการ 

7. บนัทึกขอ้มูลและทาํบญัชีการผลิตอาหารสัตวน์ํ้า 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทของอาหารสัตว์นํ้ า วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตวน์ํ้ า  

การคาํนวณสูตรอาหารสัตวน์ํ้ า การผลิตอาหารผสมสําหรับสัตวน์ํ้ า การผลิตอาหารมีชีวิตสําหรับสัตวน์ํ้ า  

การบนัทึกขอ้มูลและทาํบญัชีการผลิตอาหารสัตวน์ํ้ า และขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการผลิต

อาหารสัตวน์ํ้า 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

รายวชิาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

30601-2108 เทคนิคการเพาะเลีย้งกบ       2-3-3    

(Frog Culture Techniques)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการและเทคนิควธีิการเพาะเล้ียงกบ 

2.  สามารถวางแผนการเพาะเล้ียงกบและจดัการผลิตกบโดยคาํนึงถึงการอนุรักษ ์

     ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั  

    อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิควธีิการเพาะเล้ียงกบ 

2. วางแผน เพาะเล้ียงกบตามหลกัการ 

3. เตรียมสถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์และพนัธ์ุกบตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เพาะเล้ียงกบตามหลกัการและกระบวนการ 

5. จดัการผลผลิตกบตามหลกัการและกระบวนการ 

6. คาํนวณตน้ทุนและผลกาํไรการเพาะเล้ียงกบ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ ความสําคญัของการเพาะเล้ียงกบ การวางแผนการผลิต เทคนิคการ

เพาะพนัธ์ุกบ เทคนิคการเล้ียงกบ การป้องกนัและรักษาโรคกบ การจบับรรจุและลาํเลียงขนส่ง การบนัทึก

ขอ้มูลและการจดัทาํบญัชีฟาร์ม  มาตรฐานฟาร์มเล้ียงกบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2109 เคร่ืองจักรกลเพ่ือการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้     2-3-3   

(Machinery for Aquaculture) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานกระบวนการติดตั้งใชง้านแกไ้ขและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 

เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. สามารถติดตั้งใชง้านแกไ้ขและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการทํางานกระบวนการติดตั้ งใช้งานแก้ไขและบํารุงรักษา

เคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. วางแผนการใชง้านเคร่ืองจกัรกลในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามหลกัการ 

3. เลือก/ติดตั้ง/ใชเ้คร่ืองจกัรกลในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามมาตรฐาน 

5. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกลในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความสําคญัของเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ประเภทและ

ชนิดของเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  หลกัการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

การติดตั้งและใช้งานของเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเพื่อการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ความปลอดภยัในการใชง้าน 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2110 มีนวทิยา        2-2-3   

(Ichthyology)  

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะภายนอก ภายใน และระบบต่าง ๆ ของปลา 

2.  สามารถจาํแนกปลาตามรูปร่างลกัษณะภายนอกภายในและระบบต่าง ๆ ของปลาตามหลกั  

     อนุกรมวธิานและนาํไปประยกุตใ์นงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3.  มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบติัดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิด 

     สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวติของปลา หลกัการและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัมีนวทิยา 

2. จาํแนกรูปร่างลกัษณะภายนอกของปลาตามหลกัการ 

3. จาํแนกปลาตามหลกัอนุกรมวธิาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การดาํรงชีวิตของปลา  รูปร่างและลกัษณะภายนอก-ภายใน ส่ิงปกคลุม

และโครงร่างของตวัปลา ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบ

ขบัถ่ายของเสียและรักษาสมดุลในร่างกายปลา ระบบประสาทและอวยัวะรับความรู้สึก และอนุกรมวิธาน

ของปลา 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 30601-2111 ชีววทิยาประยุกต์เพ่ือการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้                  2-2-3 

(Applied Biology for Aquaculture) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของสัตวน์ํ้ า 

ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนํ้า และการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ํ้า  

2. สามารถวเิคราะห์ และประยุกตใ์ชค้วามรู้ดา้นชีววทิยามาใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าและการ

อนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ํ้า  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของ

สัตวน์ํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งนํ้า และการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ํ้า  

2. ประยกุตค์วามรู้ดา้นชีววทิยามาใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

3. อนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ํ้าในแหล่งนํ้า 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ โครงสร้างพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต สารพนัธุกรรมและการถ่ายทอด

ลักษณะทางพนัธุกรรมของสัตว์นํ้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้ า 

อยา่งย ัง่ยนื 
  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-2112 จุลชีววทิยาเพ่ือการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้            2-2-3 

(Microbiology for Aquaculture) 

  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางจุลชีววทิยา 

2. สามารถเลือกใชจุ้ลินทรียใ์นงานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั 

อดทน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัจุลินทรียแ์ละการนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

2. จาํแนกประเภทและชนิดของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3. เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือจุลินทรียต์ามหลกัการและกระบวนการ 

4. เพาะเล้ียงจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

5. เลือกใชจุ้ลินทรียใ์นงานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความสาํคญัของจุลินทรีย ์ประเภทและชนิดของจุลินทรีย ์การเจริญเติบโต

และการแพร่กระจายของจุลินทรีย ์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ การเพาะเล้ียงเช้ือ การจาํแนกเช้ือ และการนาํ

จุลินทรียม์าใชป้ระโยชน์ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาทวภิาค ี

30601-51xx งานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้       *-*-*  

(Aquaculture Work ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในสถาน-

ประกอบการ/แหล่งวิชาการตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. สามารถนาํความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินยั 

ขยนั อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

2. วางแผนและเตรียมการดาํเนินงานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าตามหลกัการ 

3. ปฏิบัติการทางด้านเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบติัการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและปลอดภยั 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ งานเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหล่งวิชาการ                 

การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน การสรุป 

จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังาน 

 

   

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30601-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30601-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30601-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

30601-8001 ฝึกงาน         * - * - 4 

              (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน 

ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-8002  ฝึกงาน  1        * - * - 2 

(Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน 

ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-8003 ฝึกงาน  2        * - * - 2 

              (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบั

เทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือ แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและ

ประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงาน 

ในสาขาวชิานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3xxxx-8002 ในสถานประกอบการ 

สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30601-8501 โครงงาน *-*-4 

30601-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30601-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

30601-8501 โครงงาน        * - * - 4 

               (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่ง

เป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความ

รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั   การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคล้องกบัสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน 

การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอ

ผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-8502 โครงงาน 1        * - * - 2 

(Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ 

อยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความ

รับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั อดทนและสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

          ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขา

วิชาชีพท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการ

ปฏิบติังานเชิงระบบ  การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน 

การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานให้แล้วเสร็จ 

ในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30601-8503 โครงงาน 2        * - * - 2 

               (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ

อยา่งเป็นระบบ 

2. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

3. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

4. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

5. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การดาํเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  

การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ 

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3xxxx-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 

 

 

 

 

 
 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน 1-2-2 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมคัรงาน             

และการปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ           

การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท์ สํานวนประโยค            

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการนําเสนอ 1-2-2 

 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีนาํเสนอ 

3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการนาํเสนอ 

4. พูดนาํเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีนาํเสนอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใช้ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ คาํศพัท์ สํานวนท่ีใช ้การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เร่ืองท่ีนาํเสนอ การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูล

เก่ียวกบัหน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชส่ื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีนาํเสนอ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ      1-2-2 

  (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1.  เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นสาํคญั 

3.  เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบทท่ีกาํหนด 

4. สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขั้นตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การใชก้ลยทุธ์

การอ่านอย่างเร็วเพื่อหาข้อมูลเฉพาะท่ีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับประเด็นสําคัญ 

(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 

(Main Idea) การสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ     1-2-2 

  (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2.   เขียนขอ้มูลส่วนตวั 

3.   เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 

บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม 

(Inquiry Letter) จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter) ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอก

ขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ

ในงานอาชีพ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ      1-2-2 

 (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  

3.  ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  

3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  

4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 

5.  เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 

6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานบริการ การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ข้อมูลเก่ียวกบัหน่วยงาน สินค้าหรือบริการ      

การให้ความช่วยเหลือ การให้คาํแนะนาํ การประชาสัมพนัธ์ การตอบคาํถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่าน

ขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใช้ในงานบริการ การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

30000-20.. กจิกรรมองค์การวชิาชีพ …                0 - 2 - 0 

               (Vocational Organization Activity …) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและ

วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและ

วชิาชีพเพื่อพฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหา

และพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ  การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู ้นําผู ้ตามตามระบอบ

ประชาธิปไตยในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

  



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              0 - 2 - 0 

               (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดี

งามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสาํนึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละ มีวนิยั ซ่ือสัตย์

สุจริต และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตสาํนึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุล

บาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน 

ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุง

การทาํงาน 
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	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
	3. ให้ข้อมูลทางธุรกิจ สินค้าหรือบริการของสถานประกอบการ
	4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา

	1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทำโครงงาน
	2. เขียนโครงร่างของโครงงาน
	3. เขียนรายงานผลของโครงงาน
	4. นำเสนอโครงงานโดยใช้สื่อประกอบ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทำโครงงาน
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

	1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
	2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
	3. เลือกใช้และเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลด้วยตนเอง
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา

	3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีการประมงตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
	6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานเทคโนโลยีการประมง
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา

	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	1. ใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
	2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
	3. ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร

	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายทวินาม และเศษส่วนย่อย

	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	1. ดำเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
	2. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบพิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ
	3. ดำเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร
	4. ดำเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
	5. ดำเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลหลายชั้น และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

	1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ
	2. เขียนโครงร่างเรื่องที่นำเสนอ
	3. ผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอ
	4. พูดนำเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อประกอบ
	5. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอ
	6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอ
	ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ การเขียนโครงร่าง (Outline) เรื่องที่นำเสนอ การผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอ การพูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การปฏิบัติงาน ผลงาน สินค้าหรือบริการโดยใช้สื่อประกอบ กา...
	4. สรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับงานอาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
	3.   เขียนข้อความในงานอาชีพตามรูปแบบที่กำหนด
	4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
	1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ
	2.  ฟังและสรุปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
	3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบัติงานบริการ
	4.  อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารที่ใช้ในงานบริการ
	5.  เขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
	6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบริการ
	ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน สินค้าหรือบริการ      การให้ความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การประชาสัมพันธ์ การตอบคำถามลูกค้าห...
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา


