
คาํอธิบายรายวชิาการเลีย้งปลานิลในกระชัง อช33592 

จํานวน  5 หน่วยกติ  (จํานวน  200  ช่ัวโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในการพฒันาอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการเลือก

สายพนัธ์ุ  กระบวนการขยายพนัธ์ุท่ีใชน้วตักรรม  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  และประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี ้
 1. การเพาะเล้ียงปลานิลในกระชงั 

2.การเลือกทาํเลสาํหรับการเล้ียงปลานิลในกระชงั  
3.คุณภาพนํ้าสาํหรับการเล้ียงปลาในกระชงั  
4.การใหอ้าหารปลานิลในกระชงั   
5.การเพาะเล้ียงปลานิลในกระชงั  
6.ปัญหาและอุปสรรค  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จดัใหมี้การคน้ควา้หาความรู้จากส่ือ เอกสาร ตาํรา ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ภูมิปัญญา ผูรู้้ สถาบนัทาง
การศึกษา การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การฝึกปฏิบติัจริง การสรุปผลการเรียนรู้และการนาํเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
 
การวดัและประเมินผล 
 1.ตรวจรายงาน 

2.ประเมินจากการทดสอบ 
3. สงัเกต การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  
4.การประเมินจากผลงาน 

 
 

 

 

 

 



 

คาํอธิบายรายวชิาการเพาะเลีย้งปลานิลในกระชัง 

จํานวน  5 หน่วยกติ (จํานวน  200  ช่ัวโมง) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
มีความรู้ ความเขา้ใจทกัษะในการพฒันาอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้ กระบวนการเลือก

สายพนัธ์ุ  กระบวนการขยายพนัธ์ุท่ีใชน้วตักรรม  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

ที ่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา ช่ัวโมง 

1 สถานท่ีสาํหรับการเล้ียงปลานิล
ในกระชงั 
 

1. เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม
และควรหลีกเล่ียงในการวาง
กระชงั 
2. เลือกแหล่งนํ้าสาํหรับการ
เพาะเล้ียงปลาในกระชงัได ้
3.เลือกใชช้นิดของกระชงัได้
อยา่งเหมาะสม 
4. จดัวางกระชงัเพาะเล้ียงปลา
นิลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
5. ดูแลรักษากระชงัและทุ่น
ลอยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. สถานท่ีท่ีเหมาะสมและ
ควรหลีกเล่ียงในการวาง
กระชงั 
2.แหล่งนํ้าสาํหรับการ
เพาะเล้ียงปลานิลในกระชงั 
3. กระชงัและการจดัวาง 
  - ชนิดของกระชงั 
  - รูปร่างและขนาดกระชงั 
  - การวางกระชงัเพาะเล้ียง
ปลานิล 
4.การดูแลรักษากระชงัและ
ทุ่นลอย 

50 
 

2 คุณภาพนํ้าสาํหรับการเล้ียงปลา
นิลในกระชงั 
 

1. ตรวจคุณภาพแหล่งนํ้าท่ี
เหมาะสมสาํหรับการ
เพาะเล้ียงปลานิลในกระชงั 
2.ใชเ้คร่ืองมือวดัคุณภาพนํ้า
สาํหรับการเล้ียงปลานิลใน
กระชงัได ้
 

1.คุณภาพนํ้าสาํหรับการ
เล้ียงปลาในกระชงั 
-ปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย
ในนํ้า 
-อุณหภูมิ 
-ความเป็นกรด เป็นด่าง 
-ความเป็นด่างและความ
กระดา้ง 
-ความโปร่งใส และความ
ขุ่น 

20 



ที ่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา ช่ัวโมง 

-แร่ธาตุในนํ้า 
-การไหลของกระแสนํ้า 

3 การเพาะเล้ียงปลานิลในกระชงั 

 

1. บอกขอ้ดีขอ้เสียของการ
เพาะเล้ียงปลานิลในกระชงัได ้
2. บอกส่ิงท่ีควรทราบก่อน
เร่ิมตน้เล้ียงปลานิลในกระชงั 
 
3.คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลานิล
สาํหรับการเล้ียงในกระชงัได ้
4.อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพนัธ์ุปลานิลในกระชงั 
5. อนุบาลลูกปลานิลใน
กระชงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

6. ดูแลรักษาปลานิลในกระชงั 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

1. ขอ้ดีของการเล้ียงปลานิล
ในกระชงั 
2. ส่ิงท่ีควรทราบก่อน
เร่ิมตน้เล้ียงปลานิลใน
กระชงั 
3. การเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุปลา
นิลในกระชงั 
4. ขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุ
ปลานิลในกระชงั 
5. การอนุบาลลูกปลานิลใน
กระชงั 

6. การใหอ้าหารปลานิลใน
กระชงั 
7. การดูแลรักษาปลานิลใน
กระชงั 

100 

 

4 ปัญหาและอุปสรรค 1. วิเคราะห์สาเหตุปัญหาการ
ตายของปลาในระหวา่งการ
เล้ียง 
 

ปัญหาการตายของปลาใน
ระหวา่งการเล้ียง 
 

10 

5 การใชร้ะเบิดจุลินทรีย ์ 1. ทาํระเบิดจุลินทรียไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. ใชร้ะเบิดจุลินทรียไ์ดอ้ยา่ง
ถูกวิธี 
3. บอกประโยชน์ของการใช้
ระเบิดจุลินทรีย ์

1. วิธีการทาํระเบิดจุลินทรีย ์
 (EM Ball) 
2. วิธีการใชร้ะเบิดจุลินทรีย ์
 (EM Ball) 
3. ประโยชน์ของการใช้
ระเบิดจุลินทรีย ์(EM Ball) 
 

20 
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การเลีย้งปลานิล 

การเพาะเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์ 

ปลานิล  3 หน่วยกติ 

1.การเตรียมและการคดัเลือกพอ่แม่พนัธุ์ (10 ) 

2.การขนุเลี้ยงพอ่แม่พนัธุ์ (40) 

3.การผสมพนัธุ์และการวางไข่ของปลานิล (30) 

4. การใหอ้าหารพอ่แม่พนัธุ์  (10) 

5.  การเกบ็เกี่ยวผลผลิต (30) 

1.สายพนัธุ์ปลานิลกบัการกินอาหาร  (10) 

2.ชีววทิยาการกินระบบการยอ่ยอาหารและการ

ปรับตวัต่อสิ่งแวดลอ้ม (5) 

3.ความตอ้งการสารอาหารของปลานิล (5) 

4.เทคนิคการทาํอาหารสาํหรับปลานิล (100) 

การผลติอาหารสําหรับการเลีย้งปลานิล 

3 หน่วยกติ 

การตลาดปลานิล 

3 หน่วยกติ 

 

1.การตลาดปลานิล  (40) 

2.มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํ้ าที่ดี    (40) 

3.การทาํบญัชีสาํหรับผูเ้ลี้ยงปลานิล (40) 

 

ผงัมโนทศัน์ 

แผนการเรียนรู้รายบุคคล 

การเลีย้งปลานิล 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 26 หน่วยกติ 

 

การเลีย้งปลานิลแดง 

4 หน่วยกติ 

 

1.การเลี้ยงปลานิลแดง  (5) 

2.การเตรียมบ่อดินและกระชงั (65) 

3.แหล่งลูกพนัธุ์/ลูกพนัธุ์/การปล่อยและอตัราการ
ปล่อยลูกปลา (20) 

4.อาหารและการใหอ้าหารลูกปลานิลแดง (30) 

5.การจดัการระหวา่งการเลี้ยง (20) 

6.หลกัการขนยา้ยลูกปลาช่วงอนุบาล  (10) 

7.โรคและการป้องกนั รักษา (10) 

1.สถานที่สาํหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชงั (50) 

2.คุณภาพนํ้าสาํหรับการเลี้ยงปลาในกระชงั (20) 

3.การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชงั (100) 

4.ปัญหาและอุปสรรค (10) 

5. การใชร้ะเบิดจุลินทรีย ์ (20 ) 

การเพาะเลีย้งปลานิลในกระชัง 

5 หน่วยกติ 

การแปลงเพศปลานิล 

5 หน่วยกติ 

 

1.การตรวจสอบและเกบ็ไข่ในปากแม่ปลา (30) 

2.ระบบการฟักไข่ (40) 

3.พฒันาการของไข่และลูกปลา (20) 

4.การแปลงเพศปลานิล  (80 ) 

5.การตรวจสอบเพศจากการแปลงเพศปลานิล (30) 

การพฒันาแผนและโครงการ
อาขพี 3 หน่วยกติ 

1.วเิคราะห์แผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได/้เงินออม/มีทุนในการขยายอาชีพ 

(20) 

2.การทบทวนองคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได/้เงินออม/มีทุนในการ

ขยายอาชีพ (20) 

3.การระบุทกัษะในความรู้ที่จาํเป็นตอ้งฝึกเพิ่มเติมเพื่อใหม้ีรายได/้เงินออม/มีทุนในการ

ขยายอาชีพ (20) 

4.การพฒันาระบบการผลิต (20) 

5.การวเิคราะห์การตลาด (20) 

6.การพฒันาระบบการบญัชี (20) 

7.การพฒันาแผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได/้เงินออม/มีทนในการขยายอาชีพ


