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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   สาขางานการประมง 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  
ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่างๆ และเขา้ร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่ 102 หน่วยกิต ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

 
1.  หมวดวชิาสามัญ              ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 

1.1 วชิาสามญัทั9วไป              (18  หน่วยกิต) 
1.2 วชิาสามญัทั9วไปวชิาชีพ  (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ                 ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
2.1 วชิาชีพพื7นฐาน            (14  หน่วยกิต) 
2.2 วชิาชีพสาขาวชิา         (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.3 วชิาชีพสาขางาน          (ไม่นอ้ยกวา่  30  หน่วยกิต) 
2.4 โครงการ                     (4  หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี             ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
4. ฝึกงาน                                      (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 
5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร            (ไม่นอ้ยกวา่   200 ชั9วโมง) 
 

รวมไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต 

 

 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการประมง 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

1. เพื9อให้มีความเขา้ใจเกี9ยวกบัภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา2. เพื9อ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและวชิาชีพใหมี้ความกา้วหนา้ 
3. เพื9อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการในงานพื7นฐานที9เกี9ยวขอ้งกบัอาชีพประมง 
4. เพื9อให้มีความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการในงานที9สัมพนัธ์เกี9ยวขอ้งกบัการพฒันางานอาชีพให้ทนั
ต่อเทคโนโลยแีละส่งเสริมสนบัสนุนความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพประมง 
5. เพื9อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการในงานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
6. เพื9อให้มีทกัษะและประสบการณ์ในงานเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 า ตามกระบวนการผลิต การจดัการและการ
จาํหน่าย โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานและสิ9งแวดลอ้ม 
7. เพื9อใหมี้ทกัษะในการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
8. เพื9อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้
ความรู้และทกัษะพื7นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงขึ7นได ้
9. เพื9อให้มีเจตคติที9ดีต่องานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 า มีความคิดริเริ9มสร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบ ซื9อสัตย์
ประหยดั อดทน มีวนิยั สามารถพฒันาตนเองและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9น 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขางานการประมง 

 

1. สื9อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ 
2. ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  วฒันธรรม  และสิทธิหนา้ที9พลเมือง 
3. ใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื9อแกไ้ขปัญหา พฒันาตนเองและงาน
อาชีพ 
4. พฒันาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน โดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการที9เกี9ยวขอ้งกบัการประมง 
6.ปฏิบติังานพื7นฐานช่างประมงและการจดัการวตัถุดิบประมงและการจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ7 าตามหลกัการ
และกระบวนการโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
7. มีทกัษะในการติดตั7งคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป และระบบสารสนเทศ เพื9อพฒันาและส่งเสริม
สนบัสนุนงานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
8. มีทกัษะในการจดัทาํเอกสารธุรกิจ บนัทึกบญัชี ดาํเนินการตลาด การขาย และธุรกิจขนาดยอ่ม 
9. มีทกัษะในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ กิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองค์กร ระบบบริหารงาน
คุณภาพในองคก์รมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 และกิจกรรมเพิ9มผลผลิตในองคก์ร 
10. มีทกัษะในการสาํรวจขอ้มูลระบบนิเวศน์ และเทคโนโลยทีี9สัมพนัธ์กบัสิ9งแวดลอ้มในชุมชน 11. กาํหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ9 งแวดล้อมในชุมชน ดาํเนินกิจกรรมจดัคุณภาพสิ9งแวดล้อมในชุมชนและ
กิจกรรมจดัการสิ9งแวดลอ้มในองคก์ร ตามมาตรฐาน ISO 14001 
12. มีทกัษะในการใชย้านพาหนะและเครื9องทุ่นแรง เพื9อส่งเสริมสนบัสนุนงานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
13. มีทกัษะในการวางแผน เตรียมการ เพาะเลี7ยง ปฏิบติัดูแล รักษา และจดัการผลผลิตสัตวน์ํ7 า/พนัธ์ุไมน้ํ7 า/ 
อาหารสัตวน์ํ7า ตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจร เพื9อจาํหน่ายเชิงธุรกิจ 
14. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ9งแวดลอ้มในงานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
เลือกใชแ้ละ/หรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานดา้นการเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
   

 

 

 

 



โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) 

พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   สาขางานการเกษตรทั7วไป 

 

  ผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง  พ.ศ. 
2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่ 102 หน่วยกิต ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

 
1.  หมวดวชิาสามัญ             ไม่น้อยกว่า 26  หน่วยกิต 

1.3 วชิาสามญัทั9วไป              (18  หน่วยกิต) 
1.4 วชิาสามญัทั9วไปวชิาชีพ  (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ              ไม่น้อยกว่า  66  หน่วยกิต 
2.5 วชิาชีพพื7นฐาน            (14  หน่วยกิต) 
2.6 วชิาชีพสาขาวชิา          (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.7 วชิาชีพสาขางาน          (ไม่นอ้ยกวา่  30  หน่วยกิต) 
2.8 โครงการ                     (4  หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี                        ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกติ 
4. ฝึกงาน         (ไม่นอ้ยกวา่  1  ภาคเรียน) 
5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร      (ไม่นอ้ยกวา่   200  ชั9วโมง) 

            รวมไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

 พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั7วไป 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื9อให้มีความเขา้ใจเกี9ยวกบัภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา/2. เพื9อ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและวชิาชีพใหมี้ความกา้วหนา้ 
3. เพื9อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการในงานพื7นฐานที9เกี9ยวขอ้งกบัอาชีพประมง 
4. เพื9อให้มีความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการในงานที9สัมพนัธ์เกี9ยวขอ้งกบัการพฒันางานอาชีพให้ทนั
ต่อเทคโนโลยแีละส่งเสริมสนบัสนุนความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพประมง 
5. เพื9อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการในงานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
6. เพื9อให้มีทกัษะและประสบการณ์ในงานเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 า ตามกระบวนการผลิต การจดัการและการ
จาํหน่าย โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานและสิ9งแวดลอ้ม 
7. เพื9อใหมี้ทกัษะในการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
8. เพื9อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้
ความรู้และทกัษะพื7นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงขึ7นได ้
9. เพื9อให้มีเจตคติที9ดีต่องานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 า มีความคิดริเริ9มสร้างสรรค ์มีความรับผิดชอบ ซื9อสัตย์
ประหยดั อดทน มีวนิยั สามารถพฒันาตนเองและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขางานการเกษตรทั7วไป 

 

1. สื9อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ 
2. ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม และสิทธิหนา้ที9พลเมือง 
3. ใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื9อแกไ้ขปัญหา พฒันาตนเองและงาน
อาชีพ 
4. พฒันาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน โดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการที9เกี9ยวขอ้งกบัการเกษตร 
6. ปฏิบติังานพื7นฐานการเกษตรและการจดัการวตัถุดิบการเกษตรและการจดัการวตัถุดิบสัตวน์ํ7 า ตาม
หลกัการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
7. มีทกัษะในการติดตั7งคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป และระบบสารสนเทศ เพื9อพฒันาและส่งเสริม 
สนบัสนุนงานอาชีพเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า 
8. มีทกัษะในการจดัทาํเอกสารธุรกิจ บนัทึกบญัชี ดาํเนินการตลาด การขาย และธุรกิจขนาดยอ่ม 
9. มีทกัษะในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ กิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองค์กร ระบบบริหารงาน 
คุณภาพในองคก์รมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 และกิจกรรมเพิ9มผลผลิตในองคก์ร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวชิาประมง  สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํ:า 

 
ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์ํ7า จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร รวมไม่นอ้ยกวา่ 102 หน่วยกิต ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

 
1.  หมวดวชิาสามัญ ไม่นอ้ยกวา่ 26 หน่วยกิต 

1.1 วชิาสามญัทั9วไป     (18 หน่วยกิต) 
1.2 วชิาสามญัพื7นฐานวชิาชีพ    (ไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 66 หน่วยกิต 
2.1 วชิาชีพพื7นฐาน     (16 หน่วยกิต) 
2.2 วชิาชีพสาขาวชิา     (ไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิต) 
2.3 วชิาชีพสาขางาน     (ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต) 
2.4 โครงการ      (4 หน่วยกิต) 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 
4.  ฝึกงาน      (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน) 
5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร      (ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชั9วโมง) 

รวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) 

พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํ:า 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื9อให้มีความรู้และทกัษะเกี9ยวกบัภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและวชิาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
2. เพื9อใหมี้ความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการงานพื7นฐานที9เกี9ยวขอ้งกบัอาชีพประมง 
3. เพื9อให้มีความรู้และทกัษะในงานที9สัมพนัธ์เกี9ยวขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริมงานอาชีพประมง ให้ทนั
ต่อความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเศรษฐกิจและสังคม 
4. เพื9อให้มีความรู้และทกัษะในงานแปรรูปสัตวน์ํ7 าตามหลกัการและกระบวนการ ในลกัษณะครบวงจรเชิง
ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานและสิ9งแวดลอ้ม 
5. เพื9อใหส้ามารถเลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ7า 
6. เพื9อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการแปรรูปสัตวน์ํ7 าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้
ความรู้และทกัษะพื7นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงขึ7นได ้
7. เพื9อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที9ดีต่องานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ7 า มีความคิดริเริ9มสร้างสรรค ์ ความรับผิดชอบ 
ซื9อสัตย ์ประหยดั อดทน มีวนิยั สามารถพฒันาตนเองและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํ:า 

 

1. สื9อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ 
2. ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม และสิทธิหนา้ที9พลเมือง 
3. แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4. พฒันาบุคลิกภาพและสุขลกัษณะโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการที9เกี9ยวขอ้งกบัการประมงและการแปรรูปสัตวน์ํ7า 
6. ปฏิบติังานพื7นฐานอาชีพประมงและการแปรรูปสัตวน์ํ7าตามหลกัการและกระบวนการ 
7. เลือก ใช ้และบาํรุงรักษายานพาหนะ เครื9องมืออุปกรณ์ และเครื9องทุ่นแรงในงานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ7 าตาม
หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
8. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ กระบวนการจดัการธุรกิจ และหลกัการบริหารงานคุณภาพเพื9อพฒันา
และส่งเสริมสนบัสนุนงานอาชีพแปรรูปสัตวน์ํ7า 
 

สาขางานแปรรูปสัตว์นํ:า 
1. วางแผน เตรียมการ ดาํเนินการแปรรูปและจดัการหลงัการแปรรูปสัตวน์ํ7 าตามหลกัการและกระบวนการ
ในลกัษณะครบวงจรเพื9อจาํหน่ายเชิงธุรกิจ 
2. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ9งแวดลอ้มในงานแปรรูปสัตวน์ํ7า 
3. เลือก ใช ้และ/หรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานดา้นแปรรูปสัตวน์ํ7า 
 

สาขางานการผลติซูริมิและผลติภัณฑ์ 

9.วางแผน เตรียมการ ดาํเนินการผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ ์และจดัการหลงัการแปรรูปตามหลกัการและ 

กระบวนการ ในลกัษณะครบวงจรเพื9อจาํหน่ายเชิงธุรกิจ 

1. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ9งแวดลอ้มในงานผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ ์

2. เลือก ใช ้และ/หรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานผลิตซูริมิและผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาประมง สาขาวชิาเพาะเลี:ยงสัตว์นํ:า  สาขางานเพาะเลี:ยงสัตว์นํ:าทั7วไป  

 ผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั7นสูง พุทธศกัราช 2546 ประเภทวิชาประมง 
สาขาวชิาเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7า จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่างๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวม
ไม่นอ้ยกวา่ 86 หน่วยกิต ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

1.  หมวดวชิาสามัญ            ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
1.5 วชิาสามญัทั9วไป            (13  หน่วยกิต) 
1.6 วชิาสามญัพื7นฐานวชิาชีพ  (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ              ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต 
2.9 วชิาชีพพื7นฐาน            (15  หน่วยกิต) 
2.10 วชิาชีพสาขาวชิา         (25 หน่วยกิต) 
2.11 วชิาชีพสาขางาน          (ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต) 
2.12 โครงการ                    (4  หน่วยกิต) 

3.    หมวดวชิาเลอืกเสรี             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
4. ฝึกงาน                      (ไม่นอ้ยกวา่  1  ภาคเรียน) 
5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร             (ไม่นอ้ยกวา่  120  ชั9วโมง) 
 
                         รวมไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.)  

 พุทธศักราช 2546  ประเภทวชิาประมง   

สาขาวชิาเพาะเลี:ยงสัตว์นํ:า  สาขางานเพาะเลี:ยงสัตว์นํ:าทั7วไป 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1.เพื9อให้มีความรู้และทกัษะเกี9ยวกบัภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์  นาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
2.เพื9อใหมี้ความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 า การบริหารจดัการและ 
การใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันางานอาชีพทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
3.เพื9อให้มีทกัษะและประสบการณ์ในงานผลิตและบริการทางด้านเพาะเลี7 ยงสัตว์นํ7 าตามหลักการและ
กระบวนการ 
4. เพื9อใหมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน จดัการ ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา แสวงหา
ความรู้ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตว์
นํ7าใหท้นัต่อการเปลี9ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี
5. เพื9อให้มีบุคลิกภาพที9ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีส่วนร่วมในการพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสิ9งแวดลอ้มที9เกี9ยวขอ้งกบัการประมง 
6. เพื9อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที9ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื9อสัตย์ มีวินัย ความ
รับผดิชอบ ความคิดริเริ9มสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขางานเพาะเลี:ยงสัตว์นํ:าทั7วไป 

 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตและบริการทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าทั9วไป 
2. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด้านเพาะเลี7 ยงสัตว์นํ7 าทั9วไปเชิงธุรกิจ ตามหลักการและ
กระบวนการ 
3. ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าทั9วไปตามหลกัการและ
กระบวนการ ในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 
4. จดัการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าทั9วไปตามหลกัการละกระบวนการ 
5. เลือก/ใช/้ประยุกตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 าทั9วไป โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและ
ผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   สาขางานเกษตรศาสตร์  

 

  ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั7นสูง  พุทธศกัราช  2546    ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร   รวมไม่นอ้ยกวา่ 86 หน่วยกิต   ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

 
1.  หมวดวชิาสามัญ             ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 

1.7 วชิาสามญัทั9วไป            (13  หน่วยกิต) 
1.8 วชิาสามญัพื7นฐานวชิาชีพ  (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ              ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต 
2.13 วชิาชีพพื7นฐาน             (15  หน่วยกิต) 
2.14 วชิาชีพสาขาวชิา           (25 หน่วยกิต) 
2.15 วชิาชีพสาขางาน           (ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต) 
2.16 โครงการ                     (4  หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี                           ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
4. ฝึกงาน                                    (ไม่นอ้ยกวา่  1  ภาคเรียน) 
5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร              (ไม่นอ้ยกวา่  120  ชั9วโมง) 

 
               รวมไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกิต 

 

 
 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   สาขางานเกษตรศาสตร์ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1.เพื9อให้มีความรู้และทกัษะเกี9ยวกับภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์นําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
2.เพื9อใหมี้ความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 า การบริหารจดัการและ
การใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันางานอาชีพทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
3.เพื9อให้มีทกัษะและประสบการณ์ในงานผลิตและบริการทางด้านเพาะเลี7 ยงสัตว์นํ7 าตามหลักการและ
กระบวนการ 
4. เพื9อใหมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน จดัการ ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาแสวงหา
ความรู้ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพ 
ทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าใหท้นัต่อการเปลี9ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี
5. เพื9อให้มีบุคลิกภาพที9ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีส่วนร่วมในการพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสิ9งแวดลอ้มที9เกี9ยวขอ้งกบัการประมง 
6. เพื9อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที9ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื9อสัตย์ มีวินัย ความ
รับผดิชอบ ความคิดริเริ9มสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขางานเกษตรศาสตร์ 

 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตและบริการทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าทั9วไป 
2. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด้านเพาะเลี7 ยงสัตว์นํ7 าทั9วไปเชิงธุรกิจ ตามหลักการและ
กระบวนการ 
3. ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าทั9วไปตามหลกัการและ
กระบวนการ ในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 
4. จดัการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าทั9วไปตามหลกัการละกระบวนการ เลือก/ใช้/
ประยุกตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 าทั9วไป โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบ
ต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาประมง    สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํ:า    สาขางานแปรรูปสัตว์นํ:า  

  

ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั7นสูง  พุทธศกัราช  2546    ประเภทวิชา
ประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นํ7 า จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร   รวมไม่นอ้ยกวา่ 86 หน่วยกิต   ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

 
1.  หมวดวชิาสามัญ             ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 

1.9 วชิาสามญัทั9วไป              (13  หน่วยกิต) 
1.10 วชิาสามญัพื7นฐานวชิาชีพ  (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ              ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต 
2.17 วชิาชีพพื7นฐาน                (15  หน่วยกิต) 
2.18 วชิาชีพสาขาวชิา         (25 หน่วยกิต) 
2.19 วชิาชีพสาขางาน         (ไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต) 
2.20 โครงการ                   (4  หน่วยกิต) 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี              ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
4. ฝึกงาน             (ไม่นอ้ยกวา่  1  ภาคเรียน) 
5. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร                 (ไม่นอ้ยกวา่  120  ชั9วโมง) 

 
              รวมไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง   (ปวส.) พุทธศักราช 2546 

ประเภทวชิาประมง   

สาขาวชิาแปรรูปสัตว์นํ:า   สาขางานแปรรูปสัตว์นํ:า 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื9อให้มีความรู้และทกัษะเกี9ยวกบัภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์นาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
2. เพื9อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7 า การบริหารจดัการ
และการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันางานอาชีพทางดา้นเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
3. เพื9อให้มีทกัษะและประสบการณ์ในงานผลิตและบริการทางดา้นเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าตามหลกัการและ
กระบวนการ 
4. เพื9อใหมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน จดัการ ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาแสวงหา
ความรู้   ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาอาชีพทางดา้นเพาะเลี7 ยง
สัตวน์ํ7าใหท้นัต่อการเปลี9ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี
5. เพื9อให้มีบุคลิกภาพที9ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีส่วนร่วมในการพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสิ9งแวดลอ้มที9เกี9ยวขอ้งกบัการประมง 
6. เพื9อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที9ดีในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื9อสัตย์ มีวินัย ความ
รับผดิชอบ ความคิดริเริ9มสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้9น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขางานแปรรูปสัตว์นํ:า 

 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิตและบริการทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ7า 
2.วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นแปรรูปสัตวน์ํ7าเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 าทั9วไปตามหลกัการและ
กระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 
4. จดัการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเลี7ยงสัตวน์ํ7าทั9วไปตามหลกัการละกระบวนการ 
5. เลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้ปัจจยัและเทคนิควิธีการแปรรูปสัตว์นํ7 า โดยตระหนักถึงความปลอดภยัและ
ผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ สาขางานเทคโนโลยสํีานักงาน 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

             ผู ้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั7 นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเขา้ร่วม กิจกรรม
เสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  85  หน่วยกิต  ดงัโครงสร้างต่อไปนี7  

 

1.  หมวดวชิาสามัญ             ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต 
1.11 วชิาสามญัทั9วไป              (13  หน่วยกิต) 
1.12 วชิาสามญัพื7นฐานวชิาชีพ  (ไม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกิต) 

2.  หมวดวชิาชีพ              ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต 
2.21 วชิาชีพพื7นฐาน              (15  หน่วยกิต) 
2.22 วชิาชีพสาขาวชิา            (24 หน่วยกิต) 
2.23 วชิาชีพสาขางาน            (ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต) 
2.24 โครงการ                      (4  หน่วยกิต) 

6. หมวดวชิาเลอืกเสรี              ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
7. ฝึกงาน                (ไม่นอ้ยกวา่  1  ภาคเรียน) 
8. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร                    (ไม่นอ้ยกวา่  120  ชั9วโมง) 

 
        รวมไม่น้อยกว่า  85  หน่วยกิต 

 

โครงสร้ างนี7 สําหรับผู ้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าใน

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

 

 

 

 



หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั:นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2546 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  สาขางานเทคโนโลยสํีานักงาน 

จุดประสงค์ สาขาวชิา 
 
1. เพื9อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะพื7นฐานเกี9ยวกบัภาษาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
มนุษยศาสตร์ นาํไปใชใ้นการคน้ควา้เพื9อพฒันาตนเอง และงานวชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ ให ้เจริญก ้าวหน ้า 
2. เพื9อให้ มีความรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็ นพื7นฐานในการนาํไปใช้ ในการปฏิบติังานวิชาชีพ ให้ ทนัต่ 
อการเปลี9ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
3. เพื9อใหมี้ความรู้ ความเข ้าใจและทกัษะในการปฏิบติังานดา้นคอมพิวเตอร์ได ้ อย ่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื9อให ้สามารถวเิคราะห์วางแผนการปฏิบติังานและแกปั้ ญหาด ้วยหลกัการและเหตุผล 
5. เพื9อให ้มีทกัษะในการประยกุต ์ใช ้คอมพิวเตอร์ ในงานธุรกิจอย ่างมีประสิทธิภาพ 

 6. เพื9อให ้มีเจตคติและค่ านิยมที9เหมาะสมตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในงานดา้นคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานวชิาชีพ 

สาขางานเทคโนโลยสํีานักงาน 
 

1. สื9อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ 
2. จดัการระบบฐานข ้อมูลในงานอาชีพ 
3. แก ปัญหาโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
4. การจดัควบคุม และพฒันาคุณภาพ 
5. แสดงบุคลิกและลกัษณะของผู ้ประกอบอาชีพดา้นธุรกิจ 
6. ใช ้ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 
7. ออกแบบระบบฐานขอ้มูลในงานอาชีพ 
8. ออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
9. วางแผนและวเิคราะห์ ระบบสารสนเทศ 
 


