หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
จุดประสงค
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกีย่ วกับภาษา
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
มนุษยศาสตร นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบริหาร
จัดการ
และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเกิด
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีทกั ษะและประสบการณในงานผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ
และกระบวนการ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแกไข
ปญหา แสวงหาความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการ
พัฒนาอาชีพทางดานเพาะเลีย้ งสัตวน้ําใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคมและ
เทคโนโลยี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีสวนรวมในการ
พัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประมง
6. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินยั
ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการอยู
รวมกับผูอื่น
4. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงาน
ผลิตและ
บริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
5. เลือก/ใช/ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนางานอาชีพประมงทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6. เขาใจหลักการและกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
7. วางแผน/เตรียมการในงานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามหลักการและกระบวนการ
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการในงานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดย
ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานผลิตสัตวน้ํา
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตสัตวน้ํา
7. วางแผน/เตรียมการผลิตสัตวน้ําเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา อาหารสัตวน้ําและการ
ปองกันโรค ในงานผลิตสัตวน้ําเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการผลิตสัตวน้ําโดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
7. วางแผน/เตรียมการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม
หลักการและกระบวนการ
9. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยตระหนักถึง
ผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ทั่วไป
6. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทัว่ ไปเชิงธุรกิจ ตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทัว่ ไปตาม
หลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ําทัว่ ไปตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทัว่ ไป โดยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
สาขางานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
6. เขาใจหลักการและกระบวนการทางดานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
7. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการดานการเพาะเลี้ยงกุงในเชิงธุรกิจ ตามหลักการและ
กระบวนการ
8. ดําเนินการ บริหารจัดการ ประเมินผลและแกไขปญหาในงานเพาะเลี้ยงกุง ตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ
9. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเลีย้ งกุงตามหลักการและกระบวนการ
10. เลือก/ใช/ประยุกตใชปจ จัยและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงกุงโดยตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา 86 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา 21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา 59
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง)
รวมไมนอยกวา 86

หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้
รหัสวิชา
3600-0001
3600-0002

ชื่อวิชา
ชีววิทยาของปลา
การประมงเบือ้ งตน

1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาไทย (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-11__
รายวิชาในกลุม ภาษาไทย

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)

(2) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000-1202
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

หนวยกิต (ชั่วโมง)
2 (3)
2 (3)

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3000-13__
รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
3000-16__
รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
1 (1)
2 (2)
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ประเภทวิชาประมง

~6~
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
(1) กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1220
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
1 (2)
3000-1221
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
1 (2)
3000-1222
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
1 (2)
3000-1223
การเขียนตามรูปแบบ
1 (2)
3000-1224
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
1 (2)
3000-1225
ภาษาอังกฤษโครงงาน
1 (2)
3000-1226
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
1 (2)
3000-1227
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
1 (2)
3000-1235
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
1 (2)
3000-1239
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
1 (2)
3000-1240
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
1 (2)
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1401
วิทยาศาสตร 1
3 (4)
3000-1402
วิทยาศาสตร 2
3 (4)
(2) กลุมคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-1504
คณิตศาสตร 4
3 (3)
3000-15__
คณิตศาสตร …
3 (3)
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2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต)
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0101
การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3 (3)
3000-0102
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
3 (3)
2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-0201
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
3 (4)
3000-0202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 (4)
3000-0203
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3 (4)
3000-0204
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3 (4)
3000-0205
คอมพิวเตอรกราฟกส
3 (4)
3000-0206
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
3 (4)
2.1.3 กลุมพื้นฐานงานอาชีพ (9 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3500-0103
เคมีทั่วไปและการวิเคราะห
3500-0106
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
3501-1001
หลักการสงเสริมการเกษตร

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (25 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3601-2001
การเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา
3601-2002
การเลี้ยงสัตวน้ําแบบยั่งยืน
3601-2003
อาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
3601-2004
การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
3601-2005
การจัดการฟารมสัตวน้ํา
3501-2001
สัมมนา
3506-2001
การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
6 (10)
6 (10)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
1 (2)
3 (4)

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งในประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3601-2101
สัตววิทยา
3601-2102
มีนวิทยา
3601-2103
ชีววิทยากุง ปู
3601-2104
ชีววิทยาหอย
3601-2105
สมุทรศาสตร
3601-2106
แพลงตอน
3601-2107
สาหราย
3500-0102
หลักพันธุศาสตร
3500-0104
จุลชีววิทยา
3507-2001
อินทรียเคมี
3601-4001
ปฏิบัติการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา 1
3601-4002
ปฏิบัติการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา 2
3601-4003
ปฏิบัติการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา 3
3601-4004
ปฏิบัติการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา 4
3601-40…
ปฏิบัติการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

2.3.2 สาขางานผลิตสัตวนา้ํ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3601-2201
โรค พยาธิและศัตรูของสัตวน้ํา
3 (4)
3601-2202
เครื่องทุนแรงในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
3 (4)
3601-2203
การเลี้ยงแพลงตอน
3 (4)
3601-2204
การเลี้ยงสาหราย
3 (4)
3601-2205
การเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
3 (4)
3601-2206
การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน
3 (4)
3601-2207 ถึง 3601-2299 รายวิชาเกี่ยวกับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํารายวิชาอื่น ๆ
* (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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รหัสวิชา
3601-4001
3601-4002
3601-4003
3601-4004
3601-40…

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา …

2.3.3 สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
การตลาดสินคาสัตวน้ํา
3601-2301
3601-2302
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประมง
3506-1002
การจัดการธุรกิจเกษตร
3506-2005
ธนกิจเกษตร
3506-2105
การบริหารงานบุคคล
3506-2106
การขายและการสงเสริมการขาย
3506-2108
บัญชีฟารม
3601-4001
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
3601-4002
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
3601-4003
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
3601-4004
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4
3601-40…
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา …

หนวยกิต (ชั่วโมง)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (3)
3 (3)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)
* (*)

2.3.4 สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานตาง ๆ ในประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.5 สาขางานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3601-2202
เครื่องทุนแรงในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
3601-2203
การเลี้ยงแพลงตอน
3601-2501
ชีววิทยากุง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3 (4)
3 (4)
2 (3)
ประเภทวิชาประมง
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3601-2502
อาหารกุงวัยออน
3 (4)
3601-2503
อาหารและการใหอาหารกุง
3 (4)
3601-2504
โรคกุงวัยออน
2 (3)
3601-2505
โรค พยาธิและศัตรูของกุง
2 (3)
3601-2506
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
3 (4)
3601-2507 ถึง 3601-2599 รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงรายวิชาอื่น ๆ * (*)
ตามความตองการของทองถิ่น
3500-0102
หลักพันธุศาสตร
3 (4)
3500-0104
จุลชีววิทยา
3 (4)
3506-2105
การบริหารงานบุคคล
3 (4)
3506-2106
การขายและการสงเสริมการขาย
3 (4)
3 (4)
3506-2108
บัญชีฟารม
3507-2001
อินทรียเคมี
3 (4)
3601-2101
สัตววิทยา
3 (4)
3601-2301
การตลาดสินคาสัตวน้ํา
3 (3)
3601-2302
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการประมง
3 (3)
3601-4001
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
* (*)
3601-4002
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
* (*)
3601-4003
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
* (*)
3601-4004
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4
* (*)
3601-40…
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา …
* (*)
สําหรับการเรียนทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจดุ ประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3601-6001
โครงการ
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน
ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหจดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลารวมตลอด
หลักสูตรไมนอ ยกวา 120 ชั่วโมง

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3600-0001

ชีววิทยาของปลา
(Fish Biology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจชีวประวัติ ลักษณะภายนอก ระบบตาง ๆ ของรางกายปลา และความสัมพันธของ
ปลากับสภาพแวดลอม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและจําแนกชนิดปลาตามหลักชีววิทยาเพื่อเปนพื้นฐานการเพาะเลี้ยงปลา
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับ- ผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการจําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา
2. จําแนกชนิดของปลาตามหลักชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการจําแนกชนิดของปลา รูปรางของปลา อวัยวะภายนอก ระบบ
อวัยวะภายใน การตอบสนองและความสัมพันธของปลากับสิ่งแวดลอม และชีวประวัติปลาที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ
3600-0002

การประมงเบื้องตน
(Introduction to Fisheries)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ นโยบาย สถานการณประมง และหลักการประมงเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและใชประโยชนจากสัตวน้ําตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประมง และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประมง
2. เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการ
3. แปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประมง ทรัพยากรและการอนุรักษทรัพยากรประมง
สถานการณประมงดานตาง ๆ พระราชบัญญัติการประมง สะพานปลา นโยบายการประมงของประเทศ
ไทย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และการใชประโยชนจากสัตวน้ํา
3600-0003

การประมงทั่วไป
(General Fisheries)

2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ ขอมูลและสถานการณที่เกี่ยวของกับการประมงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการทําการประมง และผลิตผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา โดยคํานึงถึงระเบียบขอบังคับ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพประมง ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําประมงภายใตกฎระเบียบ นโยบาย และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหสถานการณการประมงในปจจุบัน
3. วางแผนทําการประมงและผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของการประมง ทรัพยากรประมง สถานการณประมงดานตาง ๆ การ
อนุรักษทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการประมง สะพานปลา ผลิตภัณฑสัตวน้ําและการใชประโยชนจาก
สัตวน้ํา นโยบายการประมงของประเทศไทย
3600-0004

ชางประมงเบื้องตน
(Basic Farm Workshop)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับงานชางประมงเพื่อสนับสนุนงานผลิตทางการประมง
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกอสราง งานเชื่อม งานทอ งานไฟฟา งานสี งานใชและบํารุงรักษา
เครื่องยนตเล็ก แกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลอยางงาย ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานชางประมง ดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 14 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพื้นฐานและกระบวนการปฏิบัติงานชางประมง
2. ดูแลรักษาเครื่องยนต แกสโซลีน และดีเซลขนาดเล็กอยางงายตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบัติงานกอสรางและงานสีเบื้องตนในงานประมงตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานทอในงานประมงตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐานในงานประมงตามหลักการและกระบวนการ โดยยึดหลักความปลอดภัย
6. ติดตั้งวงจรไฟฟาอยางงายตามหลักการและกระบวนการ โดยยึดหลักความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณและการปฏิบัติงานปูน งานคอนกรีต งานทอในการประมง งาน
เชื่อมไฟฟา งานไฟฟา การตอสายและวงจรไฟฟาแสงสวาง การตอและติดตั้งมอรเตอรไฟฟา การซอมแซม
บํารุงดูแลรักษาเครื่องยนตเล็ก แกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล วัสดุอุปกรณงานสี การเลือกใชสีใหเหมาะสม
กับงาน การเตรียมพื้นผิวและการทาสี และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3600-0005

การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา
(Fish Raw Material Management)

2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการวัตถุดบิ สัตวน้ําขั้นพื้นฐาน
2. ดูแลสัตวน้ําสดแตละชนิด/พันธุตามหลักการและกระบวนการ
3. ประเมินคุณภาพสัตวน้ําสดแตละชนิด/พันธุตามหลักการ
4. เตรียมการกอนการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ําตามความตองการของตลาด
5. จัดการวัตถุดิบสัตวน้ําแตละชนิด/พันธุเพื่อการผลิตตามกระบวนการ
6. ขนสงสัตวน้ําสดเพื่อจําหนายตามกระบวนการ
7. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจายวัตถุดิบสัตวน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ องคประกอบทางเคมีที่มีบทบาทตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตวน้ําสด การปฏิบัติการดูแลสัตวน้ําสด การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การตัดแตง
สัตวน้ําเพื่อการผลิต และการขนสงสัตวน้ําสด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~

กลุมพื้นฐานงานอาชีพ
3600-0101

แคลคูลัสประยุกต
(Applied Calculus)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการคิด คํานวณทางดานแคลคูลัส และการประยุกตใชในงาน
อาชีพ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห คํานวณ และแกปญหาในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
ทางดานแคลคูลัส
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนางานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน
และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการคิด คํานวณทางดานแคลคูลัส
2. วิเคราะหคํานวณพื้นที่ จุดศูนยถวง ปริมาตร โมเมนต และมวลตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการคิดคํานวณทางแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความโคงแบบตางๆ การกระจายฟงกชั่นและการทดสอบอินทิกรัลแบบหลายชั้น การ
หาพื้นที่ จุดศูนยถวง ปริมาตร ความยาวของสวนโคง ผิวโคง การหาอนุพันธยอยของฟงกชั่นหลายตัวแปร
การเปลี่ยนตัวแปรโดยทั่วไป การหาโมเมนตและโมเมนตของความเฉื่อย การหาปริมาตรและมวลโดยใช
ระบบโคออรดิเนต
3600-0102

ทักษะชาวเรือประมง
(Basic Skills of Fishermen)

3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับเรือประมง เครื่องมือ เครื่องทุน
แรงทางการประมง และเครื่องมือที่ใชในการเดินเรือ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพชาวเรือประมงตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานพื้นฐานอาชีพชาวเรือประมงและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 16 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานพื้นฐานชาวเรือประมง
2. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมือ เครื่องทุนแรงทางการประมง และเครื่องมือที่ใชในการเดินเรือ ตาม
หลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องมือประมงตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานเชื่อมและงานโลหะตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติงานสีตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลเรือ งานเชื่อม งานโลหะ งานสี
เครื่องทุนแรงประมง
การเตรียม การซอมแซมเครื่องมือประมง การใชงานเครื่องมือและอุปกรณใน
เรือประมง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
3601-2001

การเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา
(Aquatic Animal Breeding)

6 (10)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและเทคนิคกระบวนการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําชนิดตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําชนิดตาง ๆ
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสัตวน้ําตามหลักการ
3. คัดเลือกพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักการ
4. เพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. อนุบาลสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
6. จับและลําเลียงขนสงสัตวน้ําวัยออนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา ขอกําหนด ขอบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายทางดานสิ่งแวดลอมทีเ่ กี่ยวของกับงานเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา ระบบสืบพันธุและวงจร
ของสัตวน้ํา การคัดเลือกและดูแลพอแมพันธุสัตวน้ํา การเพาะพันธุสัตวน้ํา การอนุบาลสัตวน้ํา การจัดการ
โรงงานเพาะฟกและวางแผนการผลิต การจับและลําเลียงขนสงสัตวน้ําวัยออน และการตลาดสัตวน้ําวัยออน
(โดยการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา ไมนอยกวา 3 ชนิด)
3601-2002

การเลี้ยงสัตวนา้ํ แบบยั่งยืน
(Sustainable Aquaculture)

6 (10)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําแบบยั่งยืน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผนและจัดการเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเลี้ยงสัตวน้ําแบบยั่งยืน
2. วางแผน ออกแบบระบบการเลี้ยงตามหลักการ
3. จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสัตวน้ําตามหลักการ
4. เลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 18 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะการเลี้ยงสัตวน้ําแบบตาง ๆ ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบและ
กฎหมายทางดานสิ่งแวดลอมทีเ่ กี่ยวของกับงานเลี้ยงสัตวน้ํา การเลือกทําเลและการออกแบบระบบการเลี้ยง
เครื่องมือและอุปกรณ การเตรียมการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ การจัดการดูแลระหวางการเลี้ยง การจับและการ
จัดการผลผลิต และการประเมินผล (โดยการเลี้ยงสัตวน้ําไมนอยกวา 3 ชนิด)
3601-2003

อาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
(Feed, Live Feed and Fish Nutrition)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สรางสูตรอาหาร ผลิตอาหารสัตวน้ํา ผลิตอาหารสัตวน้ํามีชีวิต และให
อาหารสัตวน้ํา ตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนทางโภชนาการ และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตและใหอาหารสัตวน้ํา มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการของสัตวน้ํา
2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบอาหารสัตวน้ําตามหลักการ
3. คํานวณสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการ
4. ผสมสูตรอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
5. เลี้ยงอาหารสัตวน้ําที่มีชีวิตตามหลักการและกระบวนการ
6. เก็บรักษาอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
7. เพิ่มคุณคาอาหารสัตวน้ํา (Enrichment) ตามหลักการและกระบวนการ
8. ใหอาหารสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารสัตวน้ํา สารอาหารที่สัตวน้ําตองการ
ประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับชนิดและวัยของสัตวน้ํา ชนิดของอาหารที่มีชีวิต การผลิตอาหารผสม การ
ผลิตอาหารสัตวน้ําที่มีชีวิต การเก็บรักษาอาหารสัตวน้ํา การเพิ่มคุณคาของอาหารสัตวน้ํา และการใหอาหาร
สัตวน้ํา
3601-2004

การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
(Water Quality Analysis and Control for Aquaculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ําในบอตามหลักการและกระบวนการ
โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
2. เก็บตัวอยางน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะหคุณภาพน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. แปลขอมูลการวิเคราะหคุณภาพน้ําตามหลักการ
5. ปรับปรุงคุณภาพน้ําตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณภาพน้ําและการหมุนเวียนของแรธาตุ เครื่องมือและวิธีวิเคราะหคุณภาพ
น้ํา การแปลขอมูลเพื่อประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการปรับคุณภาพน้ํา
3601-2005

การจัดการฟารมสัตวน้ํา
(Fish Farm Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการธุรกิจ บันทึกกิจการฟารม และวิเคราะหผลสําเร็จธุรกิจ
ฟารมสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการฟารมสัตวน้ํา ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการฟารมสัตวน้ํา
2. วางแผนการจัดการฟารมสัตวน้ําตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
3. บันทึกกิจการฟารมสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหผลสําเร็จกรณีศึกษาธุรกิจฟารมสัตวน้ํา
5. คํานวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตวน้ําตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของฟารมสัตวน้ํา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการ
ฟารมสัตวน้ํา การวางแผนและทํางบประมาณฟารมสัตวน้ํา การบริหารและจัดการธุรกิจฟารมสัตวน้ํา การ
บันทึกกิจการฟารมสัตวน้ํา การวัดผลสําเร็จและการวิเคราะหธุรกิจฟารมสัตวน้ํา ปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุน
และรายไดในการทําฟารม หลักการคํานวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตวน้ํา

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 20 ~
สาขางานวิทยาศาสตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3601-2101

สัตววิทยา
(Zoology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจําแนกสัตวน้ํา ลักษณะ แหลงที่อยูอ าศัยและการสืบพันธุของสัตวนา้ํ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกกลุมและลักษณะของสัตวน้ําในไฟลั่มตาง ๆ นําไปประยุกตใชในงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานสัตววิทยา ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกสัตวน้ําและลักษณะของสัตวน้ํา
2. จําแนกชนิด ลักษณะ และแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําตามกลุม order และ phylum
3. เปรียบเทียบระบบสืบพันธุแบบตาง ๆ ของสัตวในแตละ order
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจําแนกสัตว ลักษณะของสัตวในไฟลั่มตาง ๆ การดํารงชีวิตและ
วิวัฒนาการของสัตวที่เปนตัวแทนของไฟลั่ม ลักษณะภายนอกและภายในของสัตว แหลงที่อยูอาศัยและการ
สืบพันธุ
3601-2102

มีนวิทยา
(Ichthyology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับมีนวิทยา
2. เพื่อใหสามารถจําแนกรูปรางลักษณะภายนอก-ภายในและระบบตาง ๆ ของปลาตามหลัก
อนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใชในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานมีนวิทยา ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับมีนวิทยา
2. จําแนกรูปรางลักษณะภายนอก-ภายในของปลาตามหลักการ
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของปลาตามหลักการ
4. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของปลาชนิดตาง ๆ ตามหลักมีนวิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดํารงชีวิตของปลา รูปรางและลักษณะภายนอก-ภายในของปลา สิ่งปก
คลุมและโครงรางของตัวปลา ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบ
ขับถายของเสีย และการรักษาสมดุลในรางกายปลา ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก และอนุกรมวิธาน
ของปลา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 21 ~
3601-2103

ชีววิทยากุง ปู
(Crustacean Biology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของกุงและปู
2. เพื่อใหสามารถจําแนกรูปรางและระบบตาง ๆ ของกุงและปูตามหลักอนุกรมวิธาน นําไป
ประยุกตใชในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของกุงและปู ดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของกุงและปู
2. จําแนกรูปรางลักษณะของกุงและปูตามหลักการ
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของกุงและปูตามหลักการ
4. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของกุงและปูตามหลักชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปรางและอวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของกุง ปู
3601-2104

ชีววิทยาหอย
(Mollusks Biology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของหอย
2. เพื่อใหสามารถจําแนกรูปรางและระบบตาง ๆ ของหอยตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใช
ในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของหอย ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของหอย
2. จําแนกรูปรางลักษณะของหอยตามหลักการ
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของหอยตามหลักการ
4. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของหอยตามหลักชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปรางและอวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของหอย

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 22 ~
3601-2105

สมุทรศาสตร
(Oceanography)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมุทรศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหลักษณะภูมิประเทศของฝงทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของน้ําทะเล นําไปประยุกตใชในงานอาชีพประมง
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานสมุทรศาสตร ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมุทรศาสตร
2. วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศของฝงทะเลและมหาสมุทรที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
3. วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําทะเลตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของน้ําทะเลตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชเครื่องมือทางสมุทรศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การกําเนิดทะเล ฝงทะเลและมหาสมุทร ลักษณะภูมิประเทศของหวง
มหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพของน้ําทะเล คุณสมบัติทางเคมีของน้ําทะเล อิทธิพลของทะเลและมหาสมุทร
ที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต และเครื่องมือทางสมุทรศาสตร
3601-2106

แพลงตอน
(Plankton)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของแพลงตอน
2. เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดและประโยชนของแพลงตอนตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใช
ในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานแพลงตอน ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของแพลงตอน
2. จําแนกรูปรางลักษณะและชนิดของแพลงตอนตามหลักการ
3. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของแพลงตอนตามหลักชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชีววิทยาของแพลงตอน การดํารงชีพ การแพรกระจาย และการสืบพันธุ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของแพลงตอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 23 ~
3601-2107

สาหราย
(Phycology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของสาหราย
2. เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดของสาหรายตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใชในงานอาชีพ
เพาะเลี้ยงสาหราย
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของสาหราย ดวยความ
รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของสาหราย
2. จําแนกรูปรางลักษณะและชนิดของสาหรายตามหลักการ
3. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของสาหรายตามหลักชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของสาหราย การดํารงชีพและการแพรพันธุ และ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของสาหราย

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 24 ~
สาขางานผลิตสัตวน้ํา
3601-2201

โรค พยาธิและศัตรูของสัตวน้ํา
(Diseases, Parasites and Predators of Aquatic Animals)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจชนิดและสาเหตุของโรค พยาธิ และศัตรูของสัตวน้ํา หลักกระบวนการในการปองกัน
กําจัดและรักษา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบ จัดการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิ และศัตรูของสัตว
น้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปองกัน กําจัด และรักษาโรค พยาธิ และศัตรูของสัตวน้ํา
ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิ และศัตรูของสัตวน้ํา
2. วินิจฉัยอาการผิดปกติของสัตวน้ําตามหลักการ
3. ดูแลสุขภาพสัตวน้ําที่ปวยตามหลักการและกระบวนการ
4. เตรียมสารเคมีที่ใชในการปองกันและรักษา โรค พยาธิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของโรค พยาธิ และศัตรูของสัตวน้ํา สาเหตุที่ทําใหสัตวน้ําเปน
โรค โรคสัตวนา้ํ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส พยาธิสัตวน้ํา ศัตรูสัตวน้ํา การปองกัน การกําจัด
และการรักษาโรคพยาธิของสัตวน้ํา
3601-2202

เครื่องทุนแรงในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
(Machine in Aquaculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน กระบวนการติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของ
เครื่อง- ทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องทุนแรงในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดวยความ
รับ-ผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทนและระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน กระบวนการติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรง
ในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. วางแผนการใชงานเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ
3. เลือก/ติดตั้ง/ใชเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของเบื้องตนของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 25 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิด หลักการทํางาน การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา
และการแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3601-2203

การเลี้ยงแพลงตอน
(Plankton Culture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงแพลงตอน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเพาะขยายพันธุและเลี้ยงแพลงตอน ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพลงตอน ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงแพลงตอน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และแพลงตอนตามหลักการ
3. แยกเชื้อบริสุทธิ์ของแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ
4. เลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ของแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ
5. เลี้ยงแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของแพลงตอน การจําแนกชนิดของแพลงตอน การเพาะเลี้ยง
แพลงตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเตรียมอุปกรณ การคัดเลือกชนิดแพลงตอน การจัดการดูแลระหวาง
การเลี้ยง การรวบรวมผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายและใชประโยชน
3601-2204

การเลี้ยงสาหราย
(Algae Culture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสาหราย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการขยายพันธุและเลี้ยงสาหรายชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสาหราย ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 26 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสาหราย
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสาหรายตามหลักการ
3. เพาะขยายพันธุสาหรายตามหลักการและกระบวนการ
4. เลี้ยงสาหรายตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของสาหราย การจําแนกชนิด การวางแผนการผลิต การเพาะ
ขยายพันธุการเพาะเลี้ยงสาหรายที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การตลาดและการจําหนาย
3601-2205

การเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
(Ornamental Fish Culture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเพาะเลี้ยงและจัดสวนตูปลาสวยงาม ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุปลาสวยงามตามหลักการ
3. เพาะพันธุปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ
4. เลี้ยงปลาสวยงามตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดสวนตูปลาตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการจับ บรรจุ และขนสงเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม อุปกรณที่ใชในการเลี้ยงปลาสวยงาม
เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดสวนตูปลา การจัดการสุขภาพ การบรรจุลําเลียงขนสง การตลาดและ
การจําหนาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 27 ~
3601-2206

การเลี้ยงสัตวนา้ํ แบบผสมผสาน
(Integrated Aquaculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ระบบ และเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตวนา้ํ แบบผสมผสาน ดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และพันธุสัตวน้ําตามหลักการ
3. เลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสานตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการจับ บรรจุ และขนสงเพื่อจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและเทคนิคของการเลีย้ งสัตวน้ําแบบผสมผสาน แนวคิดการทําฟารม
ผสมผสาน ระบบนิเวศนและหวงโซอาหาร ปญหาและขอจํากัดบางประการของการเลีย้ งสัตวน้ําแบบ
ผสมผสาน แตละประเภท การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน การตลาดและการจําหนาย

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 28 ~
สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3506-1002

การจัดการธุรกิจเกษตร
(Agribusiness Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจประเภท รูปแบบ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและ
กระบวน-การ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจเกษตร และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจเกษตร
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเกษตร
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
6. เขียนแผนธุรกิจเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร องคการ
ธุรกิจเกษตรของไทย หนาที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการ
การตลาด การบัญชีและการจัดการการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร
ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจเกษตร วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจเกษตร
โครงการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3506-2005

ธนกิจเกษตร
(Agricultural Finance)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและวิธีการที่เกี่ยวของกับธนกิจเกษตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร
ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ขยัน อดทน และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับธนกิจเกษตร
2. วางแผนทางดานการเงินตามหลักการและกระบวนการธนกิจเกษตร
3. ควบคุมทางดานการเงินตามหลักการและกระบวนการ
4. ตัดสินใจลงทุนทางดานการเงินตามหลักการธนกิจเกษตร
5. จัดการทางดานสินเชื่อตามหลักการธนกิจเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะและความสําคัญของธนกิจเกษตร การจัดการทางการเงิน การ
วิเคราะห การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การประเมินคา
โครงการลงทุน คาของทุนและวิธีการหาทุน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันการเงิน ลักษณะความสําคัญ
และบทบาทของการจัดการสินเชื่อ มาตรการในการใหสินเชื่อ หลักการและวิธีการในการวิเคราะหทาง
การเงิน
3506-2105

การบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานและแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารงานบุคคลในงานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. วางแผนการสรรหาและจัดบุคคลเขาทํางานตามหลักการ
3. วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักการ
4. กําหนดแนวทางในการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจบุคคลตามหลักการ
5. ประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล หลักและการ
บริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลเขาทํางาน การจัดคนใหเขากับงาน การจัดการเงินเดือนและคาจาง การ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การจูงใจและการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แรงงานสัมพันธและการประกันสังคม
3506-2106

การขายและการสงเสริมการขาย
(Sale and Sales Promotion)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการขายและการสงเสริมการขาย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการขายและสงเสริมการขายตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานขายและสงเสริมการขาย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
อดทน ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 30 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายและสงเสริมการขาย
2. เขียนแผนการขายตามหลักการ
3. เขียนแผนงานสงเสริมการขายตามหลักการ
4. ดําเนินการขายและสงเสริมการขายตามแผนงาน
5. จัดทําสื่อโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการขาย หลักและวิธีการดําเนินการขาย
การเขียนแผนการขาย เทคนิควิธีการขาย หลักและวิธีการสงเสริมการขาย การเขียนแผนงานสงเสริมการขาย
บทบาทของพนักงานขายและพนักงานสงเสริมการขาย การฝกบุคลิกภาพพนักงานขาย การจัดทําสื่อ
โฆษณา การสํารวจตลาด
3506-2108

บัญชีฟารม
(Farm Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารม การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารมและงบการเงิน
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ
4. จัดทํางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม การจําแนก
สินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี งบทดลอง การ
ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดทํางบการเงิน การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3601-2301

การตลาดสินคาสัตวน้ํา
(Aquatic Product Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาตามหลักการและกระบวนการ
ตลาดสินคาสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ําใน
งานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ํา
2. จัดทําแผนดําเนินงานดานการตลาดโดยประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ํา
3. วิเคราะหตนทุนและสวนเหลือ่ มการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหแนวโนมความตองการและราคาสัตวน้ําในอนาคตตามหลักการ
5. วิเคราะหกรณีศึกษาปญหาตลาดสินคาสัตวน้ําและแนวทางการแกไข
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางและขอบเขตของการตลาดสินคาสัตวน้ํา การวางแผนการตลาด การขาย
การรวบรวมขอมูลดานการตลาด การกระจายสินคา สวนผสมของการตลาด อุปสงคและอุปทานสินคาสัตวน้ํา
หนาที่และวิถีการตลาด ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด แนวโนมความเคลือ่ นไหวของราคาสินคาสัตวน้ํา
สภาพปญหาของตลาดสินคาสัตวน้ําและแนวทางการแกไข
3601-2302

กฎหมายที่เกีย่ วของกับการประมง
(Fishery Regulations and Legislation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมง
2. เพื่อใหสามารถสังเคราะห และประยุกตใชระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของในงานประมง
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพประมงตามหลักกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมง
2. วางแผนการประกอบอาชีพประมงตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหกรณีศึกษาในการนําระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมงไปใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวง และระเบียบกับการประมง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประมงไทย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายประมง
ของตางประเทศ กฎหมายประมงระหวางประเทศ และพระราชบัญญัติเรือไทย

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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สาขางานเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
3500-0102

หลักพันธุศาสตร
(Principles of Genetics)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานความสามารถในการดํารงพันธุของสิ่งที่มีชีวิต
การเกิดและการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักการทางพันธุศาสตรในการพัฒนางานอาชีพ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอหลักพันธุศาสตร และมีกิจนิสัยใฝรู มีความคิดสรางสรรค รอบคอบและ
ขยัน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับเซลล พันธุกรรม และการประยุกตใชในงานอาชีพ
2. ทํานายลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยใชกฎของเมนเดล
3. ทดสอบความนาจะเปนและทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ
4. วางแผนสรางสายพันธุพืช-พันธุสัตวโดยใชหลักการและกระบวนการทางพันธุศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ เซลและการแบงเซล การสรางเซลสืบพันธุ คําศัพทที่ใชทาง พันธุ
ศาสตร กฎของเมนเดล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ
ทฤษฎีโครโมโซม ธรรมชาติและพฤติกรรมของยีน การกลายพันธุ และการใชพันธุวิศวกรรมประยุกต
เบื้องตน
3500-0104

จุลชีววิทยา
(Microbiology)
(ตองเรียนรายวิชา 3000-1401 วิทยาศาสตร 1 กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับรูปราง โครงสราง การเจริญเติบโต การจําแนกจุลินทรียและการนําจุลินทรีย
มาใชประโยชนในงานอาชีพ
2. เพื่อใหสามารถเพาะเลี้ยงเชือ้ แยกเชื้อ และยอมสีแกรม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาทางดานจุลชีววิทยาอยางเปนระบบ และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับจุลชีววิทยา
2. ใชกลองจุลทรรศนจําแนกประเภทจุลินทรียตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
4. เพาะเลี้ยงและแยกเชื้อตามหลักการและกระบวนการ
5. ยอมสีแกรมตามหลักการและกระบวนการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 33 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของจุลินทรีย ชนิดและประเภทจุลินทรีย รูปราง
โครงสรางและสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการแพรกระจายของจุลินทรีย การใชกลองจุลทรรศน การเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การแยกถายเชื้อ การยอมสีแกรม การติดเชื้อและความตานทานของจุลินทรีย
3506-2105

การบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงานและแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการบริหารงานบุคคลในงานอาชีพ
ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล
2. วางแผนการสรรหาและจัดบุคคลเขาทํางานตามหลักการ
3. วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักการ
4. กําหนดแนวทางในการสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจบุคคลตามหลักการ
5. ประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล
หลักและการ
บริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลเขาทํางาน การจัดคนใหเขากับงาน การจัดการเงินเดือนและคาจาง การ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การจูงใจและการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แรงงานสัมพันธและการประกันสังคม
3506-2106

การขายและการสงเสริมการขาย
(Sale and Sales Promotion)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการขายและการสงเสริมการขาย
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และจัดการขายและสงเสริมการขายตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานขายและสงเสริมการขาย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
อดทน ซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดสรางสรรค

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 34 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายและสงเสริมการขาย
2. เขียนแผนการขายตามหลักการ
3. เขียนแผนงานสงเสริมการขายตามหลักการ
4. ดําเนินการขายและสงเสริมการขายตามแผนงาน
5. จัดทําสื่อโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการขาย หลักและวิธีการดําเนินการขาย
การเขียนแผนการขาย เทคนิควิธีการขาย หลักและวิธีการสงเสริมการขาย การเขียนแผนงานสงเสริมการขาย
บทบาทของพนักงานขายและพนักงานสงเสริมการขาย
การฝกบุคลิกภาพพนักงานขาย
การจัดทําสื่อ
โฆษณา การสํารวจตลาด
3506-2108

บัญชีฟารม
(Farm Accounting)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารม การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดทําบัญชีฟารมและงบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใชหลักการและกระบวนการบัญชีฟารมในงานอาชีพ ดวย
ความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบันทึกบัญชีฟารมและงบการเงิน
2. ประยุกตใชหลักการบัญชีฟารมในการจําแนกประเภทสินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม
3. บันทึกบัญชีฟารมตามหลักการ
4. จัดทํางบการเงินตามหลักการและกระบวนการ
5. วัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชีฟารม การจําแนก
สินทรัพย หนี้สินและทุนของฟารม หลักและวิธีการบันทึกบัญชีฟารมตามหลักการบัญชี งบทดลอง การ
ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี การจัดทํางบการเงิน การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานฟารม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 35 ~
3507-2001

อินทรียเคมี
(Organic Chemistry)
(ตองเรียนรายวิชา 3500-0103 เคมีทั่วไปและการวิเคราะห กอน)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับอินทรียเคมี
2. เพื่อใหสามารถหาจุดหลอมเหลว ตกผลึก กลั่น สกัดสารอินทรีย จําแนกและเปรียบเทียบปฏิกริยา
ของสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอินทรียเคมีอยางเปนระบบเพื่อนําไปประยุกตใชใน
งานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับอินทรียเคมี
2. จําแนกประเภทของสารอินทรียตามหลักการ
3. หาจุดหลอมเหลวของสารอินทรียตามหลักการ
4. ตกผลึกสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ
5. กลั่น และหรือสกัดสารอินทรียตามหลักการและกระบวนการ
6. เปรียบเทียบปฏิกิริยาของสารอินทรียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของอินทรียเคมี ประเภทของสารอินทรีย
สารประกอบอินทรียที่มีฟงชั่นกรุฟ คารโบไฮเดรท โปรตีน ไลปด การหาจุดหลอมเหลวของสารอินทรีย
การตกผลึกของสารอินทรีย การสกัดสารอินทรียดวยตัวทําละลาย ปฏิกริยาของสารอัลเคน อัลคีน อัลไคน
ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล ปฏิกิริยาของแอสเตอร ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรท ปฏิกิริยาของไขมัน และปฏิกิริยา
ของโปรตีน
3601-2101

สัตววิทยา
(Zoology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการจําแนกสัตวน้ํา ลักษณะ แหลงที่อยูอ าศัยและการสืบพันธุของสัตวนา้ํ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกกลุมและลักษณะของสัตวน้ําในไฟลั่มตาง ๆ นําไปประยุกตใชในงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานสัตววิทยา
ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกสัตวน้ําและลักษณะของสัตวน้ํา
2. จําแนกชนิด ลักษณะ และแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําตามกลุม order และ phylum
3. เปรียบเทียบระบบสืบพันธุแบบตาง ๆ ของสัตวในแตละ order

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 36 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจําแนกสัตว ลักษณะของสัตวในไฟลัม่ ตาง ๆ การดํารงชีวิตและ
วิวัฒนาการของสัตวที่เปนตัวแทนของไฟลั่ม ลักษณะภายนอกและภายในของสัตว แหลงที่อยูอ าศัยและการ
สืบพันธุ
3601-2301

การตลาดสินคาสัตวน้ํา
(Aquatic Product Marketing)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาตามหลักการและกระบวนการ
ตลาดสินคาสัตวน้ํา
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ําใน
งานอาชีพ ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ํา
2. จัดทําแผนดําเนินงานดานการตลาดโดยประยุกตใชหลักการและกระบวนการตลาดสินคาสัตวน้ํา
3. วิเคราะหตนทุนและสวนเหลือ่ มการตลาดตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหแนวโนมความตองการและราคาสัตวน้ําในอนาคตตามหลักการ
5. วิเคราะหกรณีศึกษาปญหาตลาดสินคาสัตวน้ําและแนวทางการแกไข
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางและขอบเขตของการตลาดสินคาสัตวน้ํา การวางแผนการตลาด การขาย การ
รวบรวมขอมูลดานการตลาด การกระจายสินคา สวนผสมของการตลาด อุปสงคและอุปทานสินคาสัตวน้ํา
หนาที่และวิถีการตลาด ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด แนวโนมความเคลื่อนไหวของราคาสินคาสัตวน้ํา
สภาพปญหาของตลาดสินคาสัตวน้ําและแนวทางการแกไข
3601-2302

กฎหมายที่เกีย่ วของกับการประมง
(Fishery Regulations and Legislation)

3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมง
2. เพื่อใหสามารถสังเคราะห และประยุกตใชระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของในงานประมง
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพประมงตามหลักกฎหมาย
มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมง
2. วางแผนการประกอบอาชีพประมงตามระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหกรณีศึกษาในการนําระเบียบและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการประมงไปใช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 37 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการประมง
กฎกระทรวง
และระเบียบกับการประมง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประมงไทย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายประมง
ของตางประเทศ กฎหมายประมงระหวางประเทศ และพระราชบัญญัติเรือไทย
3601-2202

เครื่องทุนแรงในงานเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
(Machine in Aquaculture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน กระบวนการติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของ
เครื่อง- ทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องทุนแรงในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย ขยัน อดทนและระวังรักษาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน กระบวนการติดตั้ง ใชงาน บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรง
ในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. วางแผนการใชงานเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ
3. เลือก/ติดตั้ง/ใชเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน
5. แกไขขอขัดของเบื้องตนของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิด หลักการทํางาน การติดตั้ง การใชงาน การบํารุงรักษา
และการแกไขขอขัดของของเครื่องทุนแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3601-2203

การเลี้ยงแพลงตอน
(Plankton Culture)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงแพลงตอน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน จัดการเพาะขยายพันธุและเลี้ยงแพลงตอน ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพลงตอน
ดวยความรับผิดชอบ
รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 38 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิควิธีการในการเลี้ยงแพลงตอน
2. วางแผน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ และแพลงตอนตามหลักการ
3. แยกเชื้อบริสุทธิ์ของแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ
4. เลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ของแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ
5. เลี้ยงแพลงตอนตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไปของแพลงตอน การจําแนกชนิดของแพลงตอน การเพาะเลี้ยง
แพลงตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเตรียมอุปกรณ การคัดเลือกชนิดแพลงตอน การจัดการดูแลระหวาง
การเลี้ยง การรวบรวมผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายและใชประโยชน
3601-2501

ชีววิทยากุง
(Shrimp Biology)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของกุง
2. เพื่อใหสามารถจําแนกรูปรางและระบบตาง ๆ ของกุงตามหลักอนุกรมวิธาน นําไปประยุกตใชใน
งานเพาะเลี้ยงกุง
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาทางดานชีววิทยาของกุง ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับชีววิทยาของกุง
2. จําแนกรูปรางลักษณะของกุงตามหลักการ
3. จําแนกระบบการทํางานของอวัยวะภายในของกุงตามหลักการ
4. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งเราใหสัมพันธกับการดํารงชีวิตของกุงตามหลักชีววิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปรางและอวัยวะภายนอก ระบบอวัยวะภายใน การตอบสนองและ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ระบบการจําแนกทางอนุกรมวิธานของกุง
3601-2502

อาหารกุงวัยออน
(Larvae Shrimp Nutrition)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการของลูกกุงวัยออน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ผลิตอาหารลูกกุงมีชีวิต และใหอาหารลูกกุง ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนทางโภชนาการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตและใหอาหารลูกกุง มีความรับผิดชอบ ละเอียด
รอบคอบ ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 39 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการของลูกกุงวัยออน
2. เลี้ยงอาหารลูกกุงที่มีชีวิตตามหลักการและกระบวนการ
3. เก็บรักษาอาหารลูกกุงตามหลักการและกระบวนการ
4. ใหอาหารลูกกุงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารของลูกกุง สารอาหารที่ลูกกุง
ตองการ ประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับลูกกุง ชนิดของอาหารที่มีชีวติ การผลิตอาหารลูกกุงที่มีชีวติ การ
เก็บรักษาและการเพิ่มคุณคาของอาหารลูกกุง และการใหอาหารลูกกุง
3601-2503

อาหารและการใหอาหารกุง
(Feed, Live Feed and Shrimp Nutrition)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหารและการใหอาหารกุง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห สรางสูตรอาหาร ผลิตอาหารและใหอาหารกุง ตามหลักการและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนทางโภชนาการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในงานผลิตและใหอาหารกุง มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับอาหารและการใหอาหารกุง
2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณและวัตถุดิบอาหารกุงตามหลักการ
3. คํานวณสูตรอาหารกุงตามหลักการ
4. ผสมสูตรอาหารกุงตามหลักการและกระบวนการ
5. เก็บรักษาอาหารกุงตามหลักการและกระบวนการ
6. เพิ่มคุณคาอาหารกุง (Enrichment) ตามหลักการและกระบวนการ
7. ใหอาหารกุงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการยอยและการดูดซึมสารอาหารของกุง ประเภทของอาหารที่
เหมาะสมกับชนิดและวัยของกุง ชนิดของอาหาร การผลิตอาหาร การเก็บรักษาอาหารกุง การเพิ่มคุณคาของ
อาหารกุง และการใหอาหารกุง

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 40 ~
3601-2504

โรคกุงวัยออน
(Diseases, Parasites and Predators of Larvae Shrimp)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการในการปองกัน กําจัดและรักษาโรคกุงวัยออน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบ จัดการปองกัน กําจัดและรักษาโรคกุงวัยออน ตามหลักการ
และกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปองกัน กําจัด และรักษาโรคกุงวัยออน ดวยความรับผิดชอบ
ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกัน กําจัดและรักษาโรค และศัตรูของลูกกุง
2. วางแผนปองกันโรคและศัตรูของลูกกุงตามหลักการและกระบวนการ
3. วินิจฉัยอาการผิดปกติของลูกกุงตามหลักการ
4. ดูแลรักษาสุขภาพลูกกุงที่ปวยตามหลักการและกระบวนการ
5. เตรียมสารเคมีที่ใชในการปองกันและรักษาโรคตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สาเหตุที่ทําใหลูกกุงเปนโรค โรคลูกกุงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อ
ไวรัส พยาธิ ศัตรูลูกกุง การปองกัน การกําจัด และการรักษาโรคพยาธิของลูกกุง
3601-2505

โรค พยาธิและศัตรูของกุง
(Diseases, Parasites and Predators of Shrimp)

2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการในการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิ และศัตรูของกุง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห ตรวจสอบ จัดการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิ และศัตรูของกุง
ตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิและศัตรูของกุง ดวย
ความ-รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปองกัน กําจัดและรักษาโรค พยาธิและศัตรูของกุง
2. วางแผนปองกันโรค พยาธิและศัตรูของกุงตามหลักการ
3. วินิจฉัยอาการผิดปกติของกุงตามหลักการ
4. ดูแลสุขภาพกุงที่ปวยตามหลักการและกระบวนการ
5. เตรียมสารเคมีที่ใชในการปองกันและรักษา โรค พยาธิตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของโรค พยาธิ และศัตรูของกุง สาเหตุที่ทําใหกุงในบอเลี้ยงเปน
โรค โรคกุงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส พยาธิ ศัตรูกุง การปองกัน การกําจัด และการรักษาโรค
พยาธิ และศัตรูของกุงในบอเลี้ยง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 41 ~
3506-2506

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
(Shrimp Culture Business Management)

3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน และดําเนินงานธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงอยางมีระบบตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสภาพแวดลอม
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
2. ประยุกตใชหลักการจัดการในการจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
3. ประยุกตใชการจัดการผลิตในการดําเนินงานธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
4. ประยุกตใชการจัดการการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
5. วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
6. เขียนแผนธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง
ระบบธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง การจัดการผลิต การจัดการการตลาด การบัญชีและการจัดการการเงิน แผนธุรกิจ
และการจัดการธุรกิจขนาดยอมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุง นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบ
ธุรกิจเกษตร ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุง วิเคราะหกรณีตัวอยางทางดานธุรกิจการ
เพาะเลี้ยงกุง
3601-40…

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา …
(Aquaculture Practice …)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

~ 42 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ
3. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ
วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
3601-40…

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา …
(Aquaculture Practice …)

* (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติการและแกไขปญหาในการดําเนินงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเกษตรกรรม
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ มีวินัย ขยัน อดทน และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. วางแผนและเตรียมการดําเนินงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการ
3. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เลือก/ใช/ประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและปลอดภัย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามสาขางานอาชีพในสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ การ
วิเคราะหงาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแกไขปญหาในการดําเนินงาน การสรุป
จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ/แหลงวิชาการ วิเคราะหจุดประสงคและมาตรฐานการ
เรียนรูเพือ่ วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผล)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 43 ~
โครงการ
3601-6001

โครงการ
(Project)

4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางเปนระบบ
2. เพื่อใหสามารถวางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ
กระบวนการ
3. เพื่อใหสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใชในงานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. วางแผนจัดทําโครงการและเตรียมการดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานใน
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ
(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 160 ชั่วโมง)

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ประเภทวิชาประมง

