ก

คำนำ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้า โดยศึกษาจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้าของต่างประเทศที่มีการจัดทามาตรฐานอาชีพ และจากประสบการณ์ด้าน
อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป สั ต ว์ น้ าของคณะอนุ ก รรมการร่ า งมาตรฐานอาชี พ ทั้ ง 5 สาขาอาชี พ กอรปกั บ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆ และผู้ทรงคุณวุ ฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้า โดยร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดทาขึ้น
นั้ น ประกอบไปด้ ว ยแผนภาพหน้ า ที่ ง าน (Functional Map) ที่ มี ร ายละเอี ย ดความมุ่ ง หมายหลั ก (Key
Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก (Key Function) และการจั ดทาหน่วยสมรรถนะ (Unit of
Competence) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมรรถนะย่ อ ย (Element of Competence) เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิ บัติงานและ
หลักฐานความรู้ (Evidence Requirement) แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) และกาหนด
ระดับสมรรถนะของแต่ละสาขาอาชีพ
คณะที่ปรึกษามีความมุ่งหวังว่า มาตรฐานอาขีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้จัดทาขึ้น นี้ จะเป็นแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้า และเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรในสายอาชีพทั้ง 5 สาขาอาชีพต่อไป
คณะที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
ตุลาคม 2559

1

คุณวุฒิวิชำชีพ
คุณวุฒิ วิช าชีพแห่ งชาติ มีจุ ดมุ่ งหมายในการเป็น ศูน ย์ก ลางการรั บรองสมรรถนะของกาลั ง คนที่ มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคล
ได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้
เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียง
และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กาหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
3. มาตรฐานอาชีพ
 การจัดทามาตรฐานอาชีพ
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการแนะนาและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ
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ระบบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ

ฐำนข้อมูลคุณวุฒิวิชำชีพและระบบสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรฐำนข้อมูลและคุณวุฒิวิชำชีพ
กรอบกำรเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
กระบวนกำรควบคุมคุณภำพคุณวุฒิวิชำชีพ
กระบวนกำรรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำน
อำชีพ
มำตรฐำนอำชีพ
ระบบหมวดหมู่ของอำชีพ
(ชื่ออำชีพและรหัสอำชีพ)
กรอบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ
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กรอบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กาหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติง าน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กาหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทางานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง
เกณฑ์และคาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทางานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่ งเพื่อยกระดับ คุณวุฒิ วิช าชีพและการพัฒ นากาลั งคนของประเทศให้ ส ามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทีย บเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล
ตำรำงสรุปกรอบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
ระดับ 1
National
Qualification of
Vocational
Competence 1
ระดับ 2
National
Qualification of
Vocational
Competence 2
ระดับ 3
National
Diploma
Qualification of
Vocational
Competence

ระดับ (Level)
Basic Skilled
personnel/worker

คำอธิบำยทั่วไป (Description)
ผู้มีทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการปฏิบัติงานประจาขั้น
พื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานได้อย่างจากัด โดยมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

Skilled personnel
/worker

ผู้มีทักษะฝีมือ

Specialized
Skilled
personnel/worker

ผู้มีทักษะ
เฉพาะทาง

มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนด
ไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบ
เป็นประจา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การ
ควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิค
ในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหา
ทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา
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ระดับ 4
National
Advanced
Diploma
Qualification of
Vocational
Competence
ระดับ 5
National
Qualification of
Professional
Competence

supervisors,
ผู้ชานาญการใน
foremen,
อาชีพ
superintendents
academically
qualified workers,
junior
management,
Professionally ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ
qualified,
and midmanagement

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มี
ทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่
หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
อย่างอิสระด้วยตนเอง

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วน
ร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และ
กาหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี
และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ
สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่
ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถ
อบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้
ระดับ6
Experienced
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์
National
Specialists and
อาชีพ
และประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
Qualification of
Senior
และที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็น
Higher
management
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนา
Professional
องค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพ
Competence
อื่นๆที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้
ได้ สามารถกาหนดนโยบายกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระดับ 7
Top management, ผู้ทรงคุณวุฒิใน มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหาร
National
Novel & Original
อาชีพ
จัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการ
Qualification of
ทางาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
Advanced
ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ และประเมิน
Professional
เพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กาหนด
Competence
ทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขององค์กรได้ อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
หมำยเหตุ : คาที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคาอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
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คำอธิบำยระดับคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert)
คำอธิบำยทั่วไป
ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจาขั้นพื้นฐานทั่ว ไป
(Description)
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจากัด โดยมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
ควำมรู้
- มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคานวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
(Knowledge)
ของชาติ
ทักษะ
(Skills)

- มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทางานประจา
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย

- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการดาเนิน
ประสงค์ (Attitude) ชีวิตประจาวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่นในการทางาน
ผลผลิต
สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
(Productivity)
นวัตกรรม
มี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล สามารถใช้ ก ารพิ จ ารณา
(Innovation)
ความสัมพันธ์ของงานที่ปฏิบัติในขั้นพื้นฐาน
กำรประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้
(Application)
ควำมรับผิดชอบ มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีอานาจการตัดสินใจอย่างจากัด
(Responsibility)
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คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert)
คำอธิบำยทั่วไป
ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดไว้แล้ ว
(Description)
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและ
ข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ควำมรู้
มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คานวณ ขั้นพื้นฐาน
(Knowledge)
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น
ทักษะ
มีทักษะฝี มือ สามารถทางานประจาตามลั กษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลื อ กใช้
(Skills)
วิธีการทางานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
การคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่
พบประจา และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่ อ สาร รั บ รู้ ข่ า วสารอย่ า งมี เ หตุ ผ ล และเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสงค์ (Attitude) ประสิ ทธิภ าพ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย สามารถทางานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
ผลผลิต
สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลสาหรับการทางานใน
(Productivity) สาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทางานสาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
นวัตกรรม
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
(Innovation)
กำรประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่กาหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อย
(Application)
ได้
ควำมรับผิดชอบ
(Responsibility)

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจา และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างจากัด

7

คุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip.
Cert)
คำอธิบำยทั่วไป ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ นบุ ค คลที่ มี ทั ก ษะระดั บฝี มื อ เฉพาะทางและเทคนิค ในการ
(Description) ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ควำมรู้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
(Knowledge) ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ทักษะ
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(Skills)
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความ
ปลอดภัย
การสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมี
ทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
ประสงค์
วิชาชีพ
(Attitude)
ผลผลิต
สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน
(Productivity) การทางาน
นวัตกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทางานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจาของ
(Innovation)
ตนเองได้
กำรประยุกต์ใช้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบั ติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอ
(Application) บ่อยได้
ควำมรับผิดชอบ มีการแนะนาทั่วไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้
(Responsibility)
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คุณวุฒิระดับ 4 (National Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. A.dv.
Dip. Cert)
คำอธิบำยทั่วไป ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะทางความคิ ด และปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลาย
(Description) ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
ควำมรู้
น าความรู้ ค วามเข้ า ใจในวิ ช าการและวิ ช าชี พ ความปลอดภั ย ความรู้
(Knowledge) ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิ คในการปฏิบัติ งาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ใ นการ
(Skills)
ปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ทั ก ษะด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นการสื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติที่พึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ
ประสงค์
ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(Attitude)
ผลผลิต
สามารถแก้ปั ญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และ
(Productivity) เทคนิค
นวัตกรรม
(Innovation)
กำรประยุกต์ใช้
(Application)
ควำมรับผิดชอบ
(Responsibility)

ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการทางานของตนเองได้
สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
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คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)
คำอธิบำยทั่วไป
ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการ
(Description)
วางแผน บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้
ควำมรู้
มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้
(Knowledge)
และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(Skills)
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทางาน การผลิตหรือการบริการ
การปฏิ บั ติ ง านที่ ซั บ ซ้ อ นการพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโ นโลยี ก าร ใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ประสงค์ (Attitude) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
สามารถแก้ปัญหาและกาหนดกระบวนการทางาน แผนงาน ประเมินผลการท างาน
(Productivity) โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทางาน
นวัตกรรม
มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ กาหนดแนวทางในการ
(Innovation)
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
กำรประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
(Application)
ควำมรับผิดชอบ มีส่ ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
(Responsibility) เทคนิคอย่างอิสระ
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คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher
Cert)
คำอธิบำยทั่วไป
บุ ค คลที่ ไ ด้ ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะในการบริ ห ารจั ด การ
(Description)
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุ การณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนาองค์ความรู้
และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถ
กาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ควำมรู้
มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่
(Knowledge)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
วิ จั ย และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ การบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ และการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง
ทักษะ
ใช้ความรู้ ทางทฤษฎีและประสบการณ์จ ากการปฏิบัติ เพื่อศึกษาวิเคราะห์
(Skills)
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การสรุปผลและจัดทาข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน
ในอนาคต มีทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ
คุณสมบัติที่พึง
มีความชานาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะ
ประสงค์ (Attitude) ผู้นา และมีความคิดริเริ่มดาเนินการสิ่งใหม่ๆ ที่มีบทบาทสาคัญในที่ทางานและ
ชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ผลผลิต
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร กาหนดกระบวนการวิธีการผลิต
(Productivity) การให้ บ ริ ก าร มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจในกิ จ การหรื อ โครงการที่
รับผิดชอบ สนับสนุนและจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ
นวัตกรรม
มีการพัฒ นานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่
(Innovation)
แตกต่างเพื่อพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การ
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ หม่ หรื อ กระบวนการใหม่ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม และได้พัฒนาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบ
กำรประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบั ติงานที่ซับซ้อนและเหตุ การณ์เฉพาะหน้า ได้ สามารถนาองค์
(Application)
ความรู้และทักษะที่หลากหลาย โดยนานวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้
ควำมรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
(Responsibility) คิดค้นและใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC.
Adv. Cert)
คำอธิบำยทั่วไป
บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะ
(Description)
ที่เป็ น เลิ ศในการพัฒ นา การบริห ารจัดการระบบและนวัตกรรมการทางาน
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อ
แก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร กาหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมของ
องค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ่ประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้นา
ในการพัฒ นาอาชีพระดั บประเทศและระดับสากล มีองค์ความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้าของอาชีพ มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนขององค์ความรู้ใน
อาชีพอื่นๆ
ควำมรู้
มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(Knowledge)
สามารถใช้ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น
คิดค้น กระบวนการการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒ นาการจัดการบริหาร
องค์กร
ทักษะ
มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ ใหม่ๆที่ซับซ้อน ใช้ความรู้ทางการวิจัยเพื่อ
(Skills)
พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ
คุณสมบัติที่พึง
มีภาวะความเป็นผู้นา กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบและ
ประสงค์ (Attitude) ทีมงาน กล้าตัดสิ นใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นในอาชีพที่อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ประเทศ พัฒนาแนวทางการแก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนา
(Productivity) บุคลากรอย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ
อื่นด้วย เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ
นวัตกรรม
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ ทาให้เกิดการพัฒนา
(Innovation)
ศักยภาพของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระ
บวนการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
กำรประยุกต์ใช้
สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการทางาน
(Application)
ใหม่ๆเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควำมรับผิดชอบ กาหนดกลยุ ทธ์ นโยบาย แผนและการกากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความ
(Responsibility) ซับซ้อน รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้คาแนะนากับบุคลากรในองค์กร
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ข้อมูลทั่วไปอุตสำหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญในระดับประเทศ เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้าในลาดับต้นๆ ของโลกต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
หลั ก คื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ าแช่ เ ยื อ กแข็ ง เช่ น แช่ แ ข็ ง ปลา หมึ ก กุ้ ง หอย ปู ฯลฯ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าในภาชนะปิดสนิท เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาซาดีนกระป๋อง ปลาแมคคาเรลกระ
ป๋อง กุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง หอยกระป๋อง ฯลฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าแห้ง เช่น ปลาตากแห้ง
หมึกอบแห้ง หมึกกรอบ กุ้งแห้ง เป็นต้น สถานการณ์สิ นค้าสัตว์น้าไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 มีมูลค่า
การส่งออกสินค้าในหมวดกุ้ง หมึก ปลาสด แช่เย็นแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องมากกว่าสาม
แสนล้านบาท (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง , 2558) โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกโดยรวมมากกว่าร้อยละ 27
ของการส่งออกสินค้าในหมวดอาหาร ปี 2558 (สถาบันอาหาร, 2558) ถือว่าเป็นสินค้าในหมวดอุตสาหกรรมที่
ทารายได้เข้าสู่ประเทศปีละจานวนมาก โดยมีตลาดที่สาคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (EU) ซึง่
ล้วนมีมาตรการเข้มงวดทางการค้า (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง , 2558) โดยเฉพาะมาตรการกีดกันการค้าด้าน
แรงงาน อย่างไรก็ตามการกดดันของประเทศคู่ค้ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ของผู้ประกอบการเช่นกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารไทย
จากข้อมูลปริมาณการนาเข้าของอุตสาหกรรมสัตว์น้าในปี 2559 พบว่า การนาเข้าสัตว์น้าจาพวกกุ้ง มี
ปริมาณรวม 26,327 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,376 ล้านบาท ประกอบด้วยกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแห้ง กุ้งต้มหรือ
นึ่ง กุ้งกระป๋อง และกุ้งปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย การนาเข้าสัตว์น้าจาพวกหมึก มีปริมาณรวม 185,817 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 10,717 ล้านบาท ประกอบด้วยหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง หมึกแห้ง หมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง และ
หมึกรมควัน การนาเข้าสัตว์น้าจาพวกปลา มีปริมาณรวม 1,299,650 ตัน คิดเป็นมูลค่า 62,388 ล้านบาท
ประกอบไปด้วยปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง(รวมตับและไข่) เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาแห้ง ใส่เกลือ รมควัน
ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา และทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง และการนาเข้าสินค้าประมงอื่นๆ มีปริมาณ 1,627,338 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 90,289 ล้านบาท ประกอบด้วยอาหารทะเลกระป๋อง(ไม่รวมกุ้ง) อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป หอยแครงสดแช่เย็น และปลาป่น
ข้อมูลปริมาณการส่งออกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 พบว่า
ปริมาณการส่งออกอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และ
แปรรูป) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 คิดเป็นมูลค่า 1,531.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.42 เมื่อ
เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกสาคัญในกลุ่มนี้ คือ ทูน่ากระป๋องและแปรรูป มูลค่าส่งออก
769.13 ล้านเหรียญฯ ลดลงร้อยละ 6.83 หากพิจารณาถึงปริมาณการส่งออกอาหารทะเลจะเห็นว่ามีปริมาณ
การส่งออกรวม 446,310 ตัน แบ่งเป็น อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง ปริมาณ 135,086 ตัน ลดลงร้อยละ
19.03 อาหารทะเลกระป๋อง ปริมาณ 252,291 ตัน ลดลงร้อยละ 2.62 โดยส่วนใหญ่เป็นทูน่ากระป๋อง ปริมาณ
222,634 ตัน ลดลงร้ อยละ 1.98 และ อาหารทะเลแปรรูป ปริมาณ 58, 934 ตัน ลดลงร้อยละ 13.28 เมื่อ
เทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อียิปต์ และ
แคนาดา
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ภาพที่ 2 ปริมาณการส่งออกอาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และ
แปรรูป) เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559
ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 28 มิถุนายน 2559

ปริมาณการส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูป เดือน ม.ค.- พ.ค. 2559 มีปริมาณ 225,859 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 780.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา มีปริมาณลดลงร้อยละ 2.52 มูลค่า
ลดลงร้อยละ 7.43 ตลาดหลักที่ส่งออกเพิ่มขึ้น คือ อียิปต์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดหลั กที่
ส่งออกลดลง คือ ลิเบีย เปรู ซาอุดีอาระเบีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

ภาพที่ 3 ปริมาณการส่งออกทูน่ากระป๋องและแปรรูป เดือน ม.ค.-พ.ค. 2559
ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 28 มิถุนายน 2559

ปริ มาณการส่ งออกกุ้งสด แช่เย็ น แช่แข็ง และ แปรรูป เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 มีมูล ค่า
573.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.80 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นปริมาณ
รวม 63,250 ตัน แบ่ งเป็ น กุ้งสดแช่เย็ น แช่แข็ง ปริมาณ 40,300 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.69 และกุ้งแปรรูป
ปริมาณ 22,950 ตัน ลดลงร้อยละ 14.79 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
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ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม แคนาดา และสหราชอาณาจักร รวมกัน คิดเป็น
สั ดส่ ว น ร้ อยละ 84.21 ตลาดอื่น ที่มีอัตราการขยายตัว สู ง ได้แก่ พม่า ร้อยละ 568.18 เวียดนาม ร้อยละ
379.29 มาเลเซีย ร้อยละ 203.32 เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 60.00 และไต้หวัน ร้อยละ 38.23

ภาพที่ 4 ปริมาณการส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และ แปรรูป เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559
ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 28 มิถุนายน 2559

จากการสารวจจานวนกิจการอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าของกรมโรงงาน ปี 2558 สามารถจาแนก
ตามขนาดของกิจการได้ 3 ประเภท ได้แก่ กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่
อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) จานวนผู้ผลิต
560 ราย ขนาดเล็ กจ านวน 505 ราย ขนาดกลาง 43 ราย ขนาดใหญ่ 12 ราย จานวนคนงานรวมทั้ง สิ้ น
98,565 คน ทูน่ากระป๋องและแปรรูป จานวนผู้ผลิต 28 ราย ขนาดกลาง 15 ราย ขนาดใหญ่ 13 รายจานวน
คนงานรวมทั้งสิ้น 70,000 คน และกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง) จานวนผู้ผลิต : 180
ราย ขนาดกลาง 66 ราย ขนาดใหญ่ 124 ราย จานวนคนงานรวมทั้งสิ้น 700,000 คน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ เพื่ อใช้ประโยชน์
ในทางสถิติ ซึ่งจะทาการสามะโนทุก 5 ปี โดยสานักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทาสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยล่าสุดได้จัดทาขึ้นในปี 2555 พบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการ
ผลิต ซึ่งพบว่ามูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2554 โดยจาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2555 สามารถสรุปได้ว่าการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง มีมูลค่าผลผลิตร้อยละ 54 การผลิตสัตว์น้าและผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้าบรรจุกระป๋อง มีมูลค่าผลผลิต
ร้อยละ 29 และการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าอื่นๆ มีมูลค่าผลผลิตร้อยละ 17
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ภาพที่ 5 มูลค่าผลผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2554 โดยจาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2555
ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559

ข้อมูลจานวนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า ซึ่งพบว่าการผลิตสัตว์
น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง มีจานวนสถานประกอบการทั้งหมด 638 แห่ง แบ่งเป็นการ
ผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง จานวน 360 แห่ง การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้า(ยกเว้นปลา)สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง จานวน 278 แห่ง และการผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง จานวน 80 แห่ง
การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง มีจานวนสถานประกอบการ 80 แห่ง แบ่งเป็นการผลิตปลาบรรจุกระป๋อง จานวน
75 แห่ง และการผลิตสัตว์น้า(ยกเว้นปลา)บรรจุกระป๋อง จานวน 5 แห่ง และการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป
อื่นๆ มีจานวนสถานประกอบการ 3,654 แห่ง รวมสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการถนอม
สัตว์น้าทั้งสิ้น 4,372 แห่ง
ข้อมูลจานวนคนทางานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า พบว่า
คนทางานในสถานประกอบการที่ผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง มีจานวน 120,235
คน แบ่งเป็นผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง จานวน 77,988 คน และผลิตสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า(ยกเว้นปลา)สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง จานวน 42,246 คน สถานประกอบการที่ผลิตสัตว์น้า
บรรจุกระป๋อง จานวน 54,874 คน แบ่งเป็นผลิตปลาบรรจุกระป๋อง จานวน 51,020 คน และการผลิตสัตว์น้า
(ยกเว้นปลา)บรรจุกระป๋อง จานวน 3,854 คน และการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ มีจานวน 40,765
คน รวมสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการถนอมสัตว์น้าทั้งสิ้น 215,875 คน
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ในมาตรฐานอาชีพฉบับนี้ ประกอบไปด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 7 คุณวุฒิวิชาชีพดังนี้
1. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 2
2. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 3
3. สาขาอาชีพนักบริหารการผลิต (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
4. สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง) ระดับ 2
5. สาขาอาชีพนักบริหารงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง) ระดับ 4
6. สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
7. สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 5
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มำตรฐำนอำชีพ
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ชื่อมำตรฐำนอำชีพ
สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม สำขำแปรรูปสัตว์นำ
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1. ชื่อมำตรฐำนอำชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้า
2. ประวัติกำรปรับปรุงมำตรฐำน
N/A
3. ทะเบียนอ้ำงอิง (Imprint)
N/A
4. ข้อมูลเบืองต้น
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จะประกอบไปด้วย 1) อุตสาหกรรมต้นน้า ได้แก่
การจับสัตว์น้าตามธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการนาเข้าสัตว์น้า 2) อุตสาหกรรมกลางน้า ได้แก่ การ
แปรรูปเบื้องต้น 3) อุตสาหกรรมปลายน้า ได้แก่ การแปรรูปเพื่อเป็นการผลิตในการส่งออก ห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ภาพที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
ที่มา ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,2558

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้า ซึ่งได้แก่ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า การจับสัตว์ตามธรรมชาติ หรือการนาเข้าสัตว์น้าจากต่างประเทศ หลังจากนั้น ชาวประมงจะนาวัตถุดิบ
มาขายส่งตามแพและโรงงานแปรรูปเบื้องต้น เพื่อทาการแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้น เช่น การปอกเปลือกกุ้ง การ
ตัดหัวปลา และการถอดเกล็ดปลา เป็นต้น แล้วจึงนาวั ตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นแล้ว เข้าสู่การแปรรูป
ตามประเภทของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแช่เย็นแช่แข็ง อุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง และอุตสาหกรรม
การอบแห้ง เป็นต้น เพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้าเจริญเติบโต
ก้าวหน้ามาพร้อมๆ กับการประมงทะเลที่มีความเจริญรุ่งเรืองและจับสัตว์น้าได้มาก จึงทาให้เกิดโรงงานแปรรูป
ขึ้นมาเป็นจานวนมาก อันประกอบไปด้วยโรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระป๋อง โรงงานแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง
โรงงานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้น เช่น ทาน้าปลา ปลาเค็ม ปลาแห้ง เพื่อการส่งออกและจาหน่ายเพื่อการบริโภค
ในประเทศ
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อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าสามารถจัดแบ่งประเภทอ้างอิงตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย (TSIC) โดยกิจกรรมการแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า (หมู่ย่อย 102) จัดอยู่ในหมวดการผลิต
(หมวดใหญ่ C) หมวดย่อยการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร (หมวดย่อย 10) สามารถจาแนกการแปรรูปและการถนอม
สัตว์น้า ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง การผลิตสัตว์
น้าบรรจุกระป๋อง และการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ
5. ประวัติกำรปรับปรุงมำตรฐำนในแต่ละครัง
N/A
6. ครังที่ 1: N/A
ครังที่ 2: N/A
ครังที่ (อื่น ๆ) : N/A
ครังที่ประกำศก่อนหน้ำนี N/A

วันที่ประกำศ N/A

ข้อสังเกต
N/A
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
N/A
7. คุณวุฒิวิชำชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
1) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง) ระดับ 2
2) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง) ระดับ 3
3) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการผลิต (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง) ระดับ 4
4) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 2
5) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
6) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง) ระดับ 4
7) คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนา (การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง) ระดับ 5
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8. คุณวุฒิวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
9. หน่วยสมรรถนะทังหมดในมำตรฐำนอำชีพ
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards)
10101 เตรียมวัตถุดิบสัตว์น้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้าสดและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแช่เย็น
หรือแช่แข็ง ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10102 ดาเนินการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ตามมาตรฐานการผลิตอาหาร
ที่เกี่ยวข้อง
10103 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามตาม
มาตรฐานการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10104 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการดาเนินการผลิตตามตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10105 ใช้เทคนิคการสื่อสารงานในฝ่ายผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
10106 วางแผนติดตามการดาเนินการผลิตในภาพรวมของการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่
เย็น หรือแช่แข็งและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประจาวัน ตามกฎหมายและมาตรฐานการผลิต
อาหารที่เกี่ยวข้อง
10107 ประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสารงานในกระบวนการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
10108 บริหารจัดการงานที่สนับสนุนกระบวนการการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือ
แช่แข็ง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานการผลิตอาหาร
20101 ทดสอบตัวอย่างในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
20102 สื่อสารงานในฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
20103 ออกแบบ ประยุกต์ใช้ และติดตามระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
20104 แก้ไขและปรับปรุง ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
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20105 ถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
20106 สื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพในการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30101 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30102 ทดสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ในการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง
30103 ออกแบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวยความสะดวกในกระบวนการผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30104 สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30105 วิเคราะห์และกาหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
30106 สื่อสารและติดตามสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
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10. คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม สำขำแปรรูปสัตว์นำ
10.1 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพผู้ปฏิบัติงำนผลิต ระดับ 2
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ
และการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์สด น้าแช่เย็น หรือ แช่แข็ง ตามหลักการและกระบวนการผลิตที่ดี
(GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การควบคุมแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา และสามารถสื่อสารงานเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 2 สาขาแปรรูปสัตว์น้า จะต้อง
- ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รทวิ ภ าคี ระดั บ ปวช. ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์น้า หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปวช. สาขาอื่นๆ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาค
บังคับ (ม.3) มีประสบการณ์ทางานทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูป สัตว์น้าไม่น้อยกว่า 2
ปี และสามารถอ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการทางานได้
- ได้รับการรับรองให้ขอสอบได้จากผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 3 ขึ้นไป
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวช. ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า
อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับ ปวช. สาขาที่ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร
สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับ ปวช. สาขาอื่น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
หมำยเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
10101 เตรียมวัตถุดิบสัตว์น้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้าสดและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแช่
เย็น หรือแช่แข็ง ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10102 ดาเนินการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ตามมาตรฐานการผลิต
อาหารที่เกี่ยวข้อง
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10.2 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพผู้ปฏิบัติงำนผลิต ระดับ 3
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ ทักษะเฉพาะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานรวมถึงแก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ดเตรี ย มวัตถุดิบ และการผลิ ตสั ตว์น้ าและผลิ ตภัณ ฑ์สั ตว์ น้าสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง ตามหลั กการและ
กระบวนการผลิตที่ดี (GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ
ดูแลของผู้บังคับบั ญชา และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และสามารถประสานงานกับฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 3 สาขาแปรรูปสัตว์น้า จะต้อง
- ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 2 และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 3 ปี ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- สาเร็จการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์
น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรม
สัตว์น้า อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา (ปวส.) ในสาขาอื่ น ๆ หรื อ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. หรื อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่มีประสบการณ์ทางานทางด้าน
แปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 3 ปี และสื่อสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการทางานได้ หรือ
- ได้รับการรับรองให้ขอสอบได้จากนักบริหารการผลิต ระดับ 4 ขึ้นไป
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 2 และมีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า
3 ปี ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปร
รูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา (ปวส.) ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า อุ ต สาหกรรมสั ต ว์ น้ า
อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาอื่นๆ หรือ การศึกษาระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
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หมำยเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
10103 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามตาม
มาตรฐานการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10104 ประยุกต์เทคนิคและวิธีการดาเนินการผลิตตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10105 ใช้เทคนิคการสื่อสารงานในฝ่ายผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
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10.3 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพนักบริหำรกำรผลิต ระดับ 4
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ติดตามการดาเนินงานในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่
เย็น หรือ แช่แข็ง ตามหลักการและกระบวนการผลิตที่ดี (GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสารงานในกระบวนการผลิต รวมทั้งสามารถบริหารจัดการ
งานที่สนับสนุนกระบวนการผลิต ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารการผลิต ระดับ 4 สาขาแปรรูปสัตว์น้า ต้อง
- ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 3 และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรม
เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ หรือ สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาแปร
รูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีประสบการณ์การทางานในโรงงานแปรรูป
อาหารทะเลอย่างน้อย 2 ปี หรือ
- สาเร็จอนุปริญญา (ปวส.) สาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 5 ปี
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ระดับ 3 และมีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรม
เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ หรือ อนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า
อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาอื่นๆ หรือ การศึกษาระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
การศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
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หมำยเหตุ (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
10106 วางแผนติดตามการดาเนินการผลิตในภาพรวมของการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด
แช่เย็น หรือแช่แข็งและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประจาวัน ตามกฎหมายและมาตรฐาน
การผลิตอาหารที่เกี่ยวข้อง
10107 ประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสารงานในกระบวนการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
10108 บริ ห ารจั ด การงานที่ ส นั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต รวมถึ ง งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การและ
กระบวนการผลิตที่ดี (GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และสิ่งแวดล้อม
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10.4 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพผู้ปฏิบัติงำนควบคุมและประกันคุณภำพ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ ทักษะ และฝีมือในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทดสอบ
คุณภาพผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือ แช่แข็ง มีความเข้าใจเบื้องต้นในหลั กการและ
กระบวนการผลิตที่ดี (GMP) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ
ควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และสามารถสื่อสารงานเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 2 สาขาแปรรูปสัตว์น้า
จะต้อง
- สาเร็จการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรม
สัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปวช. ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า อุ ต สาหกรรมสั ต ว์ น้ า
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทางานในตาแหน่งควบคุมหรือประกัน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์น้า หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปวช. สาขาอื่นๆ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ
(ม.3) มีประสบการณ์ทางานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถอ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการทางานได้ หรือ
- ได้รับการรับรองให้ขอสอบได้จากนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 4 ขึ้นไป
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- บุ คคลผู้ มีวุฒิ การศึกษาระดับ ปวช. หลั กสู ตรทวิภาคี ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า
อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร สาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านแปรรูปสัตว์น้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปวช. สาขาอื่นๆ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
หมำยเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
20101 ทดสอบตัวอย่างในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
20102 สื่อสารงานในฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่
เย็น หรือแช่แข็ง
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10.5 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพนักบริหำรกำรควบคุมและประกันคุณภำพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ ทักษะทางเทคนิค และทักษะความคิด ในการออกแบบและวางแผนการควบคุมและประกัน
คุณภาพในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ สามารถหาข้อสรุปและตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพได้
ด้วยตนเอง มีทักษะในการวางแผน การพัฒนาระบบการทางานและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
สื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ ระดับ 4 สาขาแปรรูปสัตว์น้า
จะต้อง
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ หรือ สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาแปร
รูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร มีประสบการณ์การทางานด้านควบคุมและ
ประกันคุณภาพในโรงงานแปรรูปสัตว์น้าอย่างน้อย 4 ปี และมีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน GMP/HACCP/Food Safety system มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้ หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญา (ปวส.) สาขาอื่นๆ มีประสบการณ์การทางานด้านควบคุ ม และ
ประกันคุณภาพในโรงงานแปรรูปสัตว์น้าอย่างน้อย 6 ปี
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับระดับปริญ ญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้า หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้าไม่น้อยกว่า 4 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ หรื อ สาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (ปวส.) สาขาแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า อุตสาหกรรมเกษตร หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้าไม่น้อยกว่า 6 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาอื่นๆ
หมำยเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
20103 ออกแบบ ประยุกต์ใช้ และติดตามระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
20104 แก้ไขและปรับปรุง ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
20105 ถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
20106 สื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพในการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
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10.6 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพนักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ ทักษะทางเทคนิค และทักษะความคิด ในการออกแบบ พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึง
กระบวนการผลิต และออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวยความสะดวกในกระบวนการผลิต สามารถ
หาข้อสรุปและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการวางแผน การพัฒนาระบบการทางานและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การสื่ อ สารข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 สาขาแปรรูปสัตว์น้า จะต้อง
- สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ มีประสบการณ์ในการทางานด้านการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี รวมถึงมีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ความรู้ด้าน GMP/HACCP/Food Safety System และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า
อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทางานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่ า งน้ อ ย 4 ปี รวมถึ ง มี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายอาหาร กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและความรู้ ด้ า น
GMP/HACCP/Food Safety System และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ปี ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 4 ปี ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมสัตว์น้า
อุตสาหกรรมอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
30101 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
30102 ทดสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ในการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
30103 ออกแบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอานวยความสะดวกในกระบวนการผลิตสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30104 สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง
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10.7 คุณวุฒิวิชำชีพ สำขำอำชีพนักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลกำรเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ และทักษะทางเทคนิ ค ในการวางแผนและบริห ารจัดการด้านการออกแบบและพัฒ นา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การประเมินความเป็นไปได้ของสินค้า รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ าสด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ าแช่ เ ย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง สามารถประสานงานโดยใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
กำรเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชำชีพ (Qualification Pathways)
ผู้เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 สาขาแปรรูปสัตว์น้า จะต้อง
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี และมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์การทางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือ
- ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 อย่างน้อย 5 ปี และมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
กลุ่มบุคคลในอำชีพ (Target Group)
- บุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด อย่างน้อย 3
ปี ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปริ ญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ทางานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด อย่างน้อย 5
ปี ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
- ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 อย่างน้อย 5 ปี
หมำยเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพำะสำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี)
N/A
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทังหมดของคุณวุฒิวิชำชีพนี)
30105 วิเคราะห์และกาหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง
30106 สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง

