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คาํอธิบายรายวชิาความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการเลีย้งปลานิล  อช 23424 

จํานวน  3  หน่วยกติ (จํานวน  120  ช่ัวโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในการพฒันาอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการเลือกสายพนัธ์ุ  

กระบวนการขยายพนัธ์ุท่ีใชน้วตักรรม  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี ้

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัปลานิล 

2.การผสมพนัธ์ุและการวางไข่ 

3.การเพาะพนัธ์ุปลานิลดว้ยวธีิธรรมชาติ    

4. การอนุบาลลูกปลานิล 

              5.การเล้ียงปลานิล 

              6.โรคของปลานิลและการรักษา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จดัใหมี้การคน้ควา้หาความรู้จากส่ือ เอกสาร ตาํรา ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ภูมิปัญญา ผูรู้้ สถาบนัทางการศึกษา 

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การฝึกปฏิบติัจริง การสรุปผลการเรียนรู้และการนาํเสนอในรูปแบต่าง ๆ  

 

การวดัและประเมินผล 

 1.ตรวจรายงาน 

2.ประเมินจากการทดสอบ 

3. สงัเกต การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  

4.การประเมินจากผลงาน 
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คาํอธิบายรายวชิาความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการเลีย้งปลานิล  

จํานวน  3  หน่วยกติ (จํานวน  120  ช่ัวโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในการพฒันาอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ 

กระบวนการเลือกสายพนัธ์ุ  กระบวนการขยายพนัธ์ุท่ีใชน้วตักรรม  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  และ

ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

ที ่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา ช่ัวโมง 

1 ความรู้ทัว่ไป

เก่ียวกบัปลานิล 

 

1.อธิบายประวติัความเป็นมาการเล้ียงปลานิล 

ในประเทศไทยได ้

2.อธิบายรูปร่างลกัษณะของปลานิลแต่ละ

สายพนัธ์ุได ้ 

 

3.บอกนิสยั ของปลานิลแต่ละสายพนัธ์ุได ้

4.บอกระดบัความทนกรด-ด่างของปลานิล

แต่ละสายพนัธ์ุได ้

5.อธิบายอุณหภูมิของนํ้าท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของปลานิลได ้

1.ประวติัความเป็นมาของการเล้ียง

ปลานิลในประเทศไทย 

2.รูปร่างลกัษณะของปลานิล 

  -ปลานิลสายพนัธ์ุจิตรลดา 1 

  -ปลานิลสายพนัธ์ุจิตรลดา 2 

  -ปลานิลสายพนัธ์ุจิตรลดา 3 

3.คุณลกัษณะและนิสยัของ 

ปลานิล 

  -ระดบัความทน กรด-ด่างและ

อุณหภูมิ  
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2 การผสมพนัธ์ุและ

การวางไข่ 

 

1.อธิบายระบบการสืบพนัธ์ุของปลานิลได ้ 

 

2.อธิบายวฎัจกัรการวางไข่ของปลานิลได ้

3.อธิบายวงจรการฟักไข่ของปลานิลได ้

1.การผสมพนัธ์ุของปลานิล 

-การสงัเกตลกัษณะเพศและการ

แยกเพศ 

2.การวางไข่และการฟักไข่ 
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ที ่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา ช่ัวโมง 

3 การเพาะพนัธ์ุปลา

นิลดว้ยวิธี

ธรรมชาติ 

 

 

1.เตรียมบ่อเพาะพนัธ์ุปลานิลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.คดัเลือกพอ่พนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุปลานิลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

3.กาํหนดอตัราส่วนการปล่อยพอ่แม่พนัธ์ุลง

บ่อเพาะ 

4.ใหอ้าหารและปุ๋ยในบ่อเพาะพนัธ์ุได ้

5.อธิบายกระบวนการเพาะพนัธ์ุปลานิลท่ีถูก

วิธีได ้

6.เพาะพนัธ์ุปลานิลท่ีถูกวิธีได ้

1.การเพาะพนัธ์ุปลานิล 

-การเตรียมบ่อเพาะพนัธ์ุ  

-การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ 

-อตัราส่วนท่ีปล่อยพอ่แม่พนัธ์ุลง

เพาะ 

-การใหอ้าหารและปุ๋ยในบ่อ

เพาะพนัธ์ุ 
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4 การอนุบาลลูกปลา

นิล 

 

1. อนุบาลลูกปลานิลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.สงัเกต และบนัทึก การเจริญเติบโตของ

ปลานิล โดยคาํนวณจากความยาวและ

นํ้าหนกัได ้

3.บอกระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจบั

จาํหน่าย 

1.การอนุบาลลูกปลานิล 

2.อายแุละขนาดของปลานิล 

3.ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจบั

จาํหน่าย 

30 

5 การเล้ียงปลานิล 1. บอกประเภทของการเล้ียงปลานิลได ้

2. ปฏิบติัตามขั้นตอนการเล้ียงปลานิลได้

อยา่งถูกตอ้ง 

3.บอกประโยชน์ของการ เล้ียงปลานิล

ร่วมกบัสตัวบ์กได ้ 

4. จบัปลาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการ

เล้ียงปลานิลได ้

6. อธิบายลกัษณะการจดัจาํหน่ายปลานิลได ้ 

7. วิเคราะห์แนวโนม้ของการเล้ียงปลานิลใน 

อนาคตได ้

8. บอกปัจจยัการเล้ียงปลาท่ีจะทาํใหป้ระสบ

ความสาํเร็จได ้

1. ประเภทของการเล้ียงปลานิล 

2. ขั้นตอนการเล้ียงปลานิล 

3. การเล้ียงปลานิลร่วมกบัสตัว ์บก 

4.วิธีการจบัปลา 

5.ตน้ทุนและผลตอบแทน 

6. ลกัษณะการจดัจาํหน่าย 

7. แนวโนม้การเล้ียงปลานิลใน 

    อนาคต 

8.ปัจจยัท่ีจะทาํใหก้ารเล้ียงปลาให้

ประสบความสาํเร็จ 

50 
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ที ่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา ช่ัวโมง 

6. โรคของปลานิล

และการรักษา 

1. บอกสาเหตุของโรคท่ีเกิดกบัปลานิลได ้

2. บอกวิธีการรักษาโรคท่ีเกิดกบัปลานิลได ้

3.บอกขอ้ควรระวงัในการใชย้าและสารเคมี

ในการรักษาโรคของปลานิลได ้

4. อธิบายวิธีการกาํจดักล่ินสาบของปลานิล

ได ้

1.โรคปลานิลและการรักษา 

2.ขอ้ควรระวงัในการใชย้าและ 

  สารเคมีท่ีใชใ้นการรักษา 

3. การกาํจดักล่ินสาบ 
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การเลีย้งปลานิล 

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการเลีย้งปลานิล 3 หน่วยกติ 

120 ชม. 

1.ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัปลานิล 2 ชม.                 

2. การผสมพนัธุ์และการวางไข่  3 ชม. 

3. การเพาะพนัธุ์ปลานิลดว้ยวิธีธรรมชาติ 30  ชม. 

4. การอนุบาลลูกปลานิล         30 ชม. 

5. การเลี้ยงปลานิล   50 ชม. 

6.โรคของปลานิลและการรักษา 5 ชม. 

การทาํบ่อเลีย้งปลานิล  5 หน่วยกติ 200 ชม. 

การพฒันาแผนและโครงงานอาชีพ 3 หน่วยกติ 

120 ชม. 

1.การวเิคราะห์แผนและพฒันาอาชีพใหม้ีรายไดแ้ละเหลือเงินออมตามศกัยภาพ  5 ชม. 

2.การทบทวนองคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพต่อการมีรายไดแ้ละเหลือเงิน

ออม  15 ชม. 

3.การระบุทกัษะในความรู้ที่จาํเป็นตอ้งฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายไดแ้ละเหลือเงินออม  

10  ชม. 

4.การพฒันาระบบการผลิต 20 ชม. 

5.การวเิคราะห์การตลาด  30 ชม. 

6.การพฒันาระบบการบญัชี  20 ชม. 

7.การพฒันาแผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายไดแ้ละเหลือเงินออม  20 ชม. 

ผงัมโนทศัน์ 

แผนการเรียนรู้รายบุคคล 

การเลีย้งปลานิล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 หน่วยกติ 

1.การเลี้ยงปลาในบ่อ   5    ชม. 

2.การออกแบบบ่อเลี้ยงปลา       30   ชม. 

3.การเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล   100   ชม. 

4.การกาํจดัศตัรูปลา         15   ชม. 

5.คุณภาพนํ้าที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา     10 ชม. 

6.การคดัเลือกและการขนส่งลูกปลา    20 ชม. 

7. การปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยง  20 ชม. 


