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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          กระทรวงศึกษาธิการ 



คาํนํา 

 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ซ่ึง

กาํหนดให้ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกาํหนด  และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจดัทาํ

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  ข้ึน สําหรับ

ใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

   สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กนัยายน  2558 
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ภาคผนวก 

คาํสั่งสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1122/2558 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558  
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คาํสั่งสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1622/2558 ลงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 

 

 



 
 

แนวทางการดําเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.) 
 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คร้ังท่ี 2/2560              

มีมติให้สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตาม ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง กรอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ส่วนสาขางานใดท่ีไม่มี

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ใหค้ณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่ละแห่งพฒันาข้ึนใชเ้อง ตามขอ้ 2 (7) 

แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เร่ือง แนวปฏิบติัในการดาํเนินการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 

เกณฑ์การประเมิน  

                 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสาํหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  

คือ ภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และภาคปฏิบติัต้องได้

คะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  
 

วธีิดําเนินการประเมิน 

                               1.  หวัหนา้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ระดบัสาขางาน 

ประกอบดว้ย        

                      1.1 บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ        เป็นประธานกรรมการ  

                            ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

                            จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง           

                     1.2 หวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิาท่ีรับผดิชอบ            เป็นรองประธานกรรมการ 

                           สาขางานของสถานศึกษา                     

                     1.3 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืน                                                 เป็นกรรมการ  

                           จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 1 คน 

                            ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง                      

                     1.4 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                         เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                 ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน   
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2.  พิจารณากาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน หรือเพียงพอในการปฏิบติังาน 

 4. จดัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษากาํหนด และ

ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ ์

 5. เสนอผลการตดัสินการประเมินใหห้วัหนา้สถานศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน 10 วนั นบั

จากวนัสุดทา้ยของการประเมิน 

 6. เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนั

สุดทา้ยของการประเมิน 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถวดัไดจ้ริง ยุติธรรมสําหรับผูเ้ขา้

รับการประเมินในดา้นความตรงต่อเน้ือหาตรงต่อระดบัคุณวฒิุและเป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผล  

 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา เพื่อกาํหนดกรอบคุณลกัษณะ    

ระดบั และกลุ่มของสมรรถนะ 

 2. สังเคราะห์มาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงานเพื่อกาํหนดงานท่ีเป็นตวัแทนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยสรุปจากสมรรถนะวิชาชีพว่าขอ้ใดเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย ขอ้ใดเป็นงานท่ีมีใน

อาชีพจริงโดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

 3. วเิคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่

ละขั้น สาํหรับใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทั้งสมรรถนะงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 4. วเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังานเพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้

สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของแต่ละระดบัแต่ละอาชีพโดยใชฟ้อร์ม A2 

 5. วเิคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตงานท่ีปฏิบติั เพื่อจาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่ายอยูใ่น

ระดับใด ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือเคร่ืองมือพื้นฐาน ใช้วสัดุอุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใด สําหรับใช้เป็น

แนวทางเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 6. กาํหนดหลกัฐานดา้นทกัษะจากเกณฑ์ปฏิบติังานโดยการวิเคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ทกัษะอะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ตอ้งใช้เทคนิคอย่างไรในการทาํงาน ตอ้งใช้ทกัษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

อยา่งไร ปฏิบติังานอยา่งไรจึงปลอดภยั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 7. กาํหนดหลกัฐานดา้นความรู้จากเกณฑป์ฏิบติังานโดยการวเิคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ความรู้อะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ชนิด ลกัษณะงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ทฤษฎี หลกัการท่ีใช้ ขั้นตอนการ

ทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 8. สรุปภาพรวมของเกณฑ์ปฏิบติังาน ขอบเขต หลักฐานด้านความรู้และทกัษะ แล้วเขียนเป็น

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ และกิจนิสัย ซ่ึงเกณฑ์ปฏิบติัและขอบเขต จะเป็นตวักาํหนดระดบั

ความยากง่ายของจุดประสงค ์เช่น อธิบาย จาํแนก เลือกใช ้ปรับตั้งไดต้ามกาํหนด ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด โดยใช้

แบบฟอร์ม A3 

 9. กาํหนดแนวทางประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี วา่จะใชเ้คร่ืองมือชนิดใดประเมินความรู้ ทกัษะ 

และกิจนิสัยเร่ืองอะไรบา้งพร้อมกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

 10. นาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย และเกณฑป์ฏิบติัจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน 

 

……………………………………………………… 
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จุดประสงค์สาขาวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาประมง    สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 
 

 1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาและ

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

 2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวชิาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการ   

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและ

ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

 3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

 4. เพื่อใหส้ามารถคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ วางแผนจดัการประเมินผล ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา  

แสวงหาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพทางดา้นเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้าใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี 

 5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าระดบัเทคนิคตามหลกัการและ

กระบวนการ  

 6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมทั้ง

การใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

 7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยัเป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 

 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประเภทวชิาประมง   

สาขาวชิาเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า   ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ได้แก่ 

 1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญั�ู กตเวที  

อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม     เป็นตน้ 

 1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธ์    

เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามยั การอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ได้แก่ 

 2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

 2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ได้แก่ 

 3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 

 3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

 3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในงานอาชีพ 

สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

 3.4 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

 3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียง     

สัตวน์ํ้าตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

 3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าตามหลกัการและ 

กระบวนการ 

 3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าโดย 

ตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

ข้อที ่ สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตาม

หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และหลกั

ความปลอดภยั 

1. งานวางแผนการผลิตสตัวน์ํ้ า (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

2.  งานเพาะและอนุบาลปลา 

(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) 

3.  งานเล้ียงปลา 

(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) 

4.  งานเพาะและอนุบาลลูกกุง้ 

(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) 

5.  งานเล้ียงกุง้ 

(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) 

 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ

พฒันางานอาชีพ 

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการ

ดา้นเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าในงานอาชีพ 

3.4 วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียง

สตัวน์ํ้ าตามหลกัการและกระบวนการ 

3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาใน

งานผลิตและบริการทางดา้นเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าตาม

หลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 

3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการ

ทางดา้นเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าตามหลกัการและกระบวนการ 

3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตและ

บริการทางดา้นเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า โดยตระหนกัถึงความ

ปลอดภยัและผลกระทบต่อสงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานวางแผนการผลติสัตว์นํา้ 

ขั้นตอน 

การปฏบิัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. สาํรวจขอ้มูลตลาด

สตัวน์ํ้ า 

1.1 ขอ้มูลตลาดไดถู้ก 

การสาํรวจสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการทอ้งถ่ิน 

1.1 สาํรวจชนิด

และปริมาณของ 

สตัวน์ํ้ าท่ีตลาด

ตอ้งการ 

1.1 สาํรวจชนิดและ

ปริมาณของสตัวน์ํ้ า      

ในทอ้งถ่ินเพ่ือใชเ้ป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ

เขียนโครงการ 

1.1 วธีิการเก็บขอ้มูล 

1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล

ตลาดสตัวน์ํ้ า 

2. เขียนโครงการผลิต

สตัวน์ํ้ า 

2.1 โครงการผลิตสตัวน์ํ้ า

เขียนขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 

2.1 เขียนโครงการ

ผลิตสตัวน์ํ้ าโดยใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

2.1 เขียนโครงการผลิต

สตัวน์ํ้ าไดส้อดคลอ้ง 

กบัขอ้มูลท่ีสาํรวจ 

และขอ้มูลสารสนเทศ 

2.1 การเขียนโครงการ 

ผลิตสตัวน์ํ้ า 

2.2 การสืบคน้ขอ้มูล

สารสนเทศ 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเพาะและอนุบาลปลา 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. คดัเลือกพอ่แม่

พนัธ์ุปลา 

1. พอ่แม่พนัธ์ุ           

ปลาไดรั้บ 

การคดัเลือกตามความ

สมบูรณ์เพศ 

1.1 คดัเลือกพอ่พนัธ์ุ

ปลาท่ีมีความสมบูรณ์

ของนํ้ าเช้ือและพอ่แม่

พนัธ์ุปลาท่ีมีความ

สมบูรณ์ไข่ 

1.1 คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ

ปลาไดต้ามความ

สมบูรณ์เพศ 

1.1 การคดัเลือกพอ่แม่

พนัธ์ุปลา 

 

2. เพาะพนัธ์ุปลา 2.1 ปลาไดรั้บ 

การเพาะพนัธ์ุ 

โดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ 

 

1.1 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือในงาน

เพาะพนัธ์ุปลา 

1.2 คาํนวณปริมาณการ

ใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์

ในการเพาะพนัธ์ุปลา 

1.3 ฉีดฮอร์โมน

สงัเคราะห์ตามตาํแหน่ง 

เช่น  ช่องทอ้ง 

กลา้มเน้ือ โคนครีบหลงั 

1.4 ผสมพนัธ์ุปลาท่ี

สาํคญัทางเศรษฐกิจ 

1.5 ฟักไข่ปลาท่ีสาํคญั

ทางเศรษฐกิจ 

1.1 เตรียม ใช ้และ

บาํรุงรักษาวสัดุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ในการเพาะพนัธ์ุปลา

โดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ 

1.2 คาํนวณปริมาณการ

ใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์ 

1.3 ฉีดฮอร์โมน

สงัเคราะห์ 

1.4 ผสมพนัธ์ุปลา 

1.5 ฟักไข่ปลา 

1.1 ชนิด หนา้ท่ี และขอ้

ควรระวงัของวสัดุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ในการเพาะพนัธ์ุปลา

โดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ 

1.2 การคาํนวณปริมาณ

ฮอร์โมน 

การใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ใน 

การเพาะพนัธ์ุปลา 

1.3 ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการ

ฉีดฮอร์โมน 

1.4 วธีิการผสมพนัธ์ุ

ปลา 

1.5 วธีิการฟักไข่ปลา 

3. อนุบาลปลา 3.1 บ่ออนุบาลปลา

เตรียมไดถู้กตอ้ง  ตาม

หลกัสุขอนามยัของบ่อ 

3.2 อาหารท่ีผลิตไดมี้

คุณภาพและปริมาณตรง

ตามความตอ้งการของ

ชนิดปลา 

3.1 เตรียมบ่ออนุบาล

ปลาตามสุขอนามยั 

ของบ่อ 

3.2 ผลิตไรแดงเพ่ือ เป็น

อาหารปลาวยัอ่อน 

 

3.1 เตรียมบ่อ 

อนุบาลปลา 

3.2 ผลิตไรแดง 

3.1 ขั้นตอนในการ

เตรียมบ่ออนุบาลปลา 

3.2 ชีววทิยาของไรแดง 
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ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

 3.3 คุณภาพนํ้ ามีคุณสมบติั

เหมาะสมกบัการอนุบาล

ปลา 

3.4 ปลาวยัอ่อนท่ีผลิตได้

ตามจาํนวน 

ท่ีกาํหนดมี 

ความแขง็แรง 

และตา้นทานโรค 

3.3 ใชเ้คร่ืองมือ

ตรวจสอบคุณภาพ

นํ้ า เช่น pH meter, 

DO meter, 

Thermometer 

3.4 วเิคราะห์และ

ควบคุมคุณภาพนํ้ า 

ทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพ 

3.5 ตรวจสุขภาพ

ปลาไดแ้ก่ ลกัษณะ

ภายนอก การกิน

อาหาร การวา่ยนํ้ า 

3.6 วนิิจฉยัโรคปลา

วยัอ่อนจากลกัษณะ

ภายนอก 

3.7 ป้องกนัและ

รักษาโรคปลาวยัอ่อน 

3.3 ตรวจสอบคุณภาพ

นํ้ าในบ่ออนุบาล 

3.4 วเิคราะห์และ

ควบคุมคุณภาพนํ้ า 

3.5 ตรวจสุขภาพปลา

วยัอ่อน 

3.6 วนิิจฉยัโรคปลา 

วยัอ่อน 

3.7 ใชย้าและสารเคมี

รักษาโรคปลาวยัอ่อน 

3.3 วธีิการผลิตไรแดง 

3.4 หลกัการตรวจวดั

คุณภาพนํ้ าใน บ่อ

อนุบาลสตัวน์ํ้ า 

3.5 การวเิคราะห์และ

ควบคุมคุณภาพนํ้ า 

3.6 สาเหตุการเกิดโรค

ปลาวยัอ่อน 

3.7 วธีิการวนิิจฉยัโรค

ปลาวยัอ่อน 

3.8 วธีิการใชย้าและ

สารเคมีในป้องกนัและ

รักษาโรคปลาวยัอ่อน 

4. รวบรวมลูกปลา

เพ่ือการจาํหน่าย 

4.1 วสัดุ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือในการรวบรวมลูก

ปลาเตรียมไดค้รบถว้นและ

ถูกตอ้งตามวธีิการ 

4.2 ลูกปลาถูกรวบรวมได้

ถูกตอ้งตามขั้นตอนและมี

อตัราการรอดตายสูง 

4.1 ใชว้สัดุ อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือในการ

รวบรวมลูกปลา 

4.2 รวบรวมผลผลิต

ลูกปลา 

เพ่ือจาํหน่าย 

4.1 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือในการ

รวบรวมลูกปลา 

4.2 รวบรวมลูกปลาเพ่ือ

จาํหน่ายไดถู้กตอ้งตาม

ชนิดของปลา 

4.1 ชนิด หนา้ท่ี และ

ขอ้ควรระวงัของวสัดุ

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

ในการรวบรวมลูกปลา 

4.2 วธีิการรวบรวมลูก

ปลาเพ่ือจาํหน่าย 

5. คาํนวณตน้ทุน

การผลิตลูกปลา 

5.1 ตน้ทุนการผลิตลูกปลา

คาํนวณไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการ 

5.1 คาํนวณตน้ทุน

การผลิตลูกปลา 

ต่อหน่วย 

5.คาํนวณตน้ทุน 

การผลิต 

5.1 หลกัการคาํนวณ

ตน้ทุนการผลิต 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเลีย้งปลา 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมบ่อ 

เล้ียงปลา 

1.1 บ่อเล้ียงปลา 

มีความพร้อมใน 

การปล่อยปลาลงเล้ียง 

1.1 เตรียมบ่อเล้ียง

ปลาใหพ้ร้อมสาํหรับ

การปล่อยลูกปลา 

1.1 เตรียมบ่อเล้ียงปลา

ไดเ้หมาะสมกบัชนิด

ปลาท่ีตอ้งการเล้ียง 

1.1 ขั้นตอนการเตรียม

บ่อเล้ียงปลา 

2. ผลิตอาหารปลา 2.1 อาหารท่ีผลิตมี 

ปริมาณคุณค่าทาง

โภชนาการตรงตามชนิด

และขนาดของปลา 

2.1 เลือกวตัถุดิบ

อาหารสตัวน์ํ้ า

ประเภทต่างๆ 

2.2 ใชเ้คร่ืองมือผลิต

อาหารสตัวน์ํ้ า เช่น 

เคร่ืองผสม เคร่ืองบด  

เคร่ืองอดัเมด็ 

 

2.1 เตรียมวตัถุดิบ

อาหารสตัวน์ํ้ าตามท่ี

กาํหนด 

2.2 คาํนวณการสร้าง

สูตรอาหารไดต้าม

สดัส่วน 

2.3 ผลิตอาหารปลาได้

ตามกระบวนการ 

2.4 ใหอ้าหารปลาได้

ตามหลกัการ 

2.5 ตรวจวดัการ

เจริญเติบโตของปลา 

2.1 สารอาหารท่ีปลา

ตอ้งการ 

2.2 ประเภทวตัถุดิบ

อาหารสตัวน์ํ้ า 

2.3 การคาํนวณการ

สร้างสูตรอาหาร 

2.4 ขั้นตอนการผลิต

อาหารปลา 

2.5 หลกัการใหอ้าหาร

ปลา 

2.6 การวดัการ

เจริญเติบโตของปลา 

3. ควบคุมคุณภาพ

นํ้ า 

3.1 นํ้ามีคุณภาพและ

คุณสมบติัเหมาะสมต่อ

การเล้ียงปลา 

3.1 ใชเ้คร่ืองมือ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้ า 

เช่น pH meter, DO 

meter, Secchi disc, 

Thermometer ฯลฯ 

3.2 วเิคราะห์และ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้ า

ทางกายภาพ เคมีและ

ชีวภาพ 

3.1 เตรียมและใช้

เคร่ืองมือตรวจสอบ

คุณภาพนํ้ าไดต้ามคู่มือ

การใช ้

3.2 ตรวจวดัคุณภาพนํ้ า

ไดถู้กตอ้งตาม

ขอ้กาํหนด 

3.3 วเิคราะห์คุณภาพนํ้ า

ทางกายภาพ เคมีและ

ชีวภาพ 

3.1 คุณลกัษณะของนํ้ า

ท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียง

ปลา 

3.2 เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการตรวจวดั

คุณภาพนํ้ า 

3.3 แนวทางการจดัการ

คุณภาพนํ้ า 

 

 

 

 

 

A2 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 



11 
 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

4. วนิิจฉยัโรคปลา 4.1 ปลาไดรั้บ 

การวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการ 

4.1 วนิิจฉยัโรคปลา

จากลกัษณะภายนอก 

และภายในท่ีผิดปกติ 

4.2 ใชย้าและสารเคมี

ในการป้องกนัและ

รักษาปลาตามอาการ

ของโรค 

 

4.1 วนิิจฉยัปลาท่ีมี

อาการผิดปกติ 

4.2 ใชย้าและสารเคมี

ในการป้องกนัและ

รักษาโรคปลา 

 

4.1 สาเหตุการเกิดโรค

ปลา 

4.2 การวนิิจฉยัโรคปลา 

4.3 ชนิดของโรคปลา 

4.4 ยาและสารเคมีใน

การรักษาโรค 

4.5 การป้องกนัและ

รักษาโรค 

5. จดัการผลผลิต

ปลา 

5.1 ผลผลิตปลาไดถู้กจบั

รวบรวม  บรรจุ และ

ลาํเลียงขนส่งไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการและ

กระบวนการ 

5.1 ใชว้สัดุอุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือ 

ในการจดัการผลผลิต

ปลาเพ่ือจาํหน่าย  

5.2 คดัขนาด บรรจุ

และลาํเลียงขนส่ง

ผลผลิตปลา 

5.1 เตรียมและใชว้สัดุ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

ในการจดัการผลผลิต

ปลา 

5.2 คดัขนาดปลาก่อน

จาํหน่าย 

 

5.1 วธีิการจบัและ

ลาํเลียงขนส่งปลา 

5.2 การคดัขนาด 

5.3 ขั้นตอนการลาํเลียง

ขนส่งผลผลิตปลา 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเพาะและอนุบาลลูกกุ้ง 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมโรงเพาะ

ฟักและอนุบาล 

ลูกกุง้ 

1.1 โรงเพาะฟักมีความ

พร้อมในการเพาะและ

อนุบาลลูกกุง้ 

1.1 เตรียมและติดตั้ง

เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์

ในโรงเพาะฟักและ

อนุบาลลูกกุง้ 

1.2เตรียมนํ้ าสาํหรับโรง

เพาะฟักและอนุบาลลูก

กุง้ 

1.1 เตรียมและติดตั้ง

เคร่ืองมือวสัดุ 

อุปกรณ์ 

1.2 เตรียมนํ้ าสาํหรับ

โรงเพาะฟักและ

อนุบาลลูกกุง้ไดต้ามท่ี

กาํหนด 

1.1 ชนิด หนา้ท่ีและ ขอ้

ควรระวงัของเคร่ืองมือ

วสัดุ อุปกรณ์ในโรงเพาะ

ฟักและอนุบาลลูกกุง้ 

1.2 การคาํนวณ 

ความเคม็ของนํ้ า 

2. เพาะพนัธ์ุกุง้ 2.1 กุง้ไดรั้บ 

การเพาะพนัธ์ุถูกตอ้ง

ตามหลกัการและ

กระบวนการและมี

อตัราการรอดตายสูง 

2.1 เล้ียงและคดัเลือก

พอ่แม่พนัธ์ุกุง้ใหมี้

ความพร้อมใน 

การผสมพนัธ์ุ 

2.2 เพาะพนัธ์ุกุง้โดย

การสงัเกตพฒันาการ

ของรังไข ่

2.1 เพาะพนัธ์ุกุง้ท่ี มี

ความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจ 

2.1 การเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ

กุง้ 

2.2 การเพาะพนัธ์ุกุง้ท่ีมี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

2.3 พฒันาการของรังไข่

และไข่กุง้ 

2.4 วธีิการผสมพนัธ์ุกุง้ 

3. ผลิตอาหารมีชีวติ 3.1 อาหารมีชีวติ 

ผลิตไดถู้กตอ้งตาม

ขั้นตอนและมีปริมาณ

ตามท่ีกาํหนด 

3.1 ผลิตอาหารมีชีวติทั้ง

แพลงกต์อนพืชและ

แพลงกต์อนสตัวใ์ชใ้น

งานอนุบาลลูกกุง้ 

3.1 เพาะขยาย 

ไดอะตอม 

3.2 ฟักไข่อาร์ทีเมีย 

3.1 ชนิดของไดอะตอมท่ี

ใชอ้นุบาลลูกกุง้วยัอ่อน 

3.2 การเพาะขยาย 

ไดอะตอม 

3.3 หลกัการเพาะฟักไข ่

อาร์ทีเมีย 

3.4 ขั้นตอนการฟักไข่อาร์

ทีเมีย 

4. อนุบาลลูกกุง้ 4.1 อนุบาลลูกกุง้ 

ถูกตอ้งตามขั้นตอนและ

ลูกกุง้มีปริมาณ คุณภาพ

ตามท่ีกาํหนด 

4.1 อนุบาลลูกกุง้ท่ี

สาํคญัทางเศรษฐกิจดว้ย

อาหารมีชีวติและอาหาร

สาํเร็จรูป 

4.1 อนุบาลลูกกุง้ท่ี

สาํคญัทางเศรษฐกิจ 

4.1 พฒันาการของลูกกุง้

วยัอ่อน 

4.2 อาหารและการให้

อาหารลูกกุง้วยัอ่อน 
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ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

5. วเิคราะห์และ

ควบคุมคุณภาพนํ้ า 

5.1 คุณภาพนํ้ ามี 

การวเิคราะห์และ

ปรับปรุงไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

5.1 ตรวจวดัและ 

วเิคราะห์คุณภาพนํ้ าใน

หอ้ง ปฏิบติัการ 

5.1 ตรวจวดัและ

วเิคราะห์ควบคุม

คุณภาพนํ้ า 

5.2 ปรับปรุงคุณภาพ

นํ้ า 

5.1 คุณภาพนํ้ าท่ี

เหมาะสมในการเพาะ

และอนุบาลลูกกุง้ 

5.2 เคร่ืองมือและการใช้

เคร่ืองมือสาํหรับการ

วเิคราะห์คุณภาพนํ้ าใน

หอ้งปฏิบติัการ 

5.3 การควบคุมและ

แกปั้ญหาคุณภาพนํ้ าใน

การเพาะและอนุบาลลูก

กุง้ 

6. ป้องกนัและ

รักษาโรคกุง้วยั

อ่อน 

6.1 ลูกกุง้วยัอ่อน

แขง็แรงมีอตัรา 

รอดสูง 

6.1 ป้องกนัและรักษา

โรคกุง้ท่ีสาํคญั 

6.1 ป้องกนัและรักษา

โรคกุง้วยัอ่อน 

6.1 โรคกุง้วยัอ่อน 

6.2 การป้องกนัและรักษา

โรคกุง้วยัอ่อน 

7. รวบรวมและ

บรรจุลาํเลียงขนส่ง 

7.1 การบรรจุลาํเลียง

ขนส่งลูกกุง้วยัอ่อนได้

ถูกขั้นตอน 

7.1 รวบรวมและบรรจุ

ลาํเลียงขนส่งลูกกุง้วยั

อ่อน 

7.1 รวบรวมลูกกุง้วยั

อ่อน 

7.2 บรรจุและลาํเลียง

ขนส่งลูกกุง้วยัอ่อน 

 

7.1 การจดัเคร่ืองมือ วสัดุ

และอุปกรณ์ในการ

รวบรวมลูกกุง้ 

7.2 การสุ่มนบัและบรรจุ

ลูกกุง้ 

7.3 การลาํเลียงขนส่งลูก

กุง้ 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเลีย้งกุ้ง 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมบ่อเล้ียงกุง้ 1.1 บ่อเล้ียงกุง้เตรียมได้

อยา่งเหมาะสม 

1.1 เตรียมบ่อเล้ียงกุง้

ตามหลกัสุขอนามยัและ

ความปลอดภยัทาง

ชีวภาพ 

1.1 ลอกเลนบ่อเล้ียง

กุง้ 

1.2 จดัการพ้ืนบ่อเล้ียง

กุง้ 

1.3 ติดตั้งเคร่ืองให้

อากาศ 

1.4. ติดตั้งอุปกรณ์

ป้องกนัศตัรูและ

พาหะนาํโรค 

1.1 ขั้นตอนการเตรียมบ่อ

เล้ียงกุง้ 

1.2 สุขอนามยัและ 

ความปลอดภยัทางชีวภาพ 

2. จดัการคุณภาพ

นํ้ า 

2.1 จดัการคุณภาพนํ้ า

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.1 ใชเ้คร่ืองมือและ

นํ้ ายาทดสอบคุณภาพ

นํ้ าในบ่อเล้ียงกุง้ 

2.2 วเิคราะห์และ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทาง

กายภาพ เคมีและชีวภาพ  

2.1 เตรียมและใช้

เคร่ืองมือตรวจสอบ

คุณภาพนํ้ าไดต้าม

คู่มือการใช ้

2.2 ตรวจวดัคุณภาพ

นํ้ าไดถู้กตอ้งตาม

ขอ้กาํหนด 

2.3 วเิคราะห์คุณภาพ

นํ้ าทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพ 

2.1 คุณลกัษณะของนํ้ าท่ี

เหมาะสมกบัการเล้ียงกุง้ 

2.2 ชนิด หนา้ท่ีและ 

ขอ้ควรระวงัเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการตรวจวดั 

คุณภาพนํ้ า 

2.3 แนวทางการจดัการ

คุณภาพนํ้ า 

3. ใหอ้าหารกุง้ 3.1 การใหอ้าหารกุง้

ถูกตอ้งตามความ

ตอ้งการ 

3.1 การใหอ้าหารกุง้

ดว้ยวธีิการหวา่น การ

ใชเ้คร่ืองใหอ้าหาร

อตัโนมติั ปริมาณการ

กินอาหารในยอ 

3.1 เช็คยอ 

3.2 คาํนวณปริมาณ

การใหอ้าหารกุง้ 

3.3 ใหอ้าหารกุง้ 

 

3.1 การตรวจสอบปริมาณ

การกินอาหารของกุง้ 

3.2 การคาํนวณปริมาณ

การใหอ้าหารกุง้ 

3.3 อาหารและการให้

อาหารกุง้ 
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ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

4. ป้องกนัโรค 

พยาธิและศตัรู 

ของกุง้ 

4.1 กุง้ไดผ้า่น 

การวนิิจฉยัโรคได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ 

4.1 วนิิจฉยัโรคกุง้จาก

ลกัษณะภายนอก และ

ภายในท่ีผิดปกติ 

4.2 ใชย้าและสารเคมีใน 

การป้องกนัและรักษา

โรคกุง้ 

 

4.1 วนิิจฉยักุง้ท่ีมี

อาการผิดปกติ 

4.2 ใชย้าและสารเคมี

ในการป้องกนัและ

รักษาโรคกุง้ 

 

4.1 สาเหตุการเกิดโรคกุง้ 

4.2 ขั้นตอน 

การวนิิจฉยัโรคกุง้ 

4.3 ชนิดของโรคกุง้ท่ี

สาํคญั 

4.4 ยาและสารเคมี 

ท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นการ

รักษาโรคกุง้ 

4.5 การป้องกนัและรักษา

โรคกุง้ 

5. จบัจาํหน่ายกุง้ 5.1 ผลผลิตกุง้ไดถู้กจบั

รวบรวม  บรรจุ และ

ลาํเลียงขนส่งไดถู้กตอ้ง 

ตามหลกัการและ

กระบวนการ 

5.1 ใชว้สัดุอุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือในการจดัการ

ผลผลิตกุง้เพ่ือจาํหน่าย  

5.2 คดัขนาด บรรจุและ

ลาํเลียงขนส่งผลผลิตกุง้ 

5.1 เตรียมและใชว้สัดุ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

ในการจดัการผลผลิต

กุง้ 

5.2 คดัขนาดกุง้ 

ก่อนจาํหน่าย 

 

5.1 วธีิการจบักุง้ 

5.2 ขั้นตอนการลาํเลียง

ขนส่งผลผลิตกุง้ 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานวางแผนการผลติสัตว์นํา้ 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. ขอ้มูลตลาดไดถู้ก

สาํรวจสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการทอ้งถ่ิน 

1. สาํรวจชนิดและปริมาณของสตัวน์ํ้ าในทอ้งถ่ิน

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเขียนโครงการ 

2. อธิบายวธีิการเก็บขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลตลาดสตัวน์ํ้ าไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมินเร่ือง วธีิการเก็บขอ้มูลและ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลตลาดสตัวน์ํ้ า 

2. โครงการผลิตสตัวน์ํ้ า

เขียนโดยมีขอ้มูลถูกตอ้ง

ครบถว้น 

1. เขียนโครงการผลิตสตัวน์ํ้ าไดส้อดคลอ้ง 

กบัขอ้มูลท่ีสาํรวจและขอ้มูลสารสนเทศได้

ครบถว้น 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบอตันยัเขียนตอบ 

ประเมิน เร่ือง การเขียนโครงการผลิตสตัวน์ํ้ า 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเพาะและอนุบาลปลา 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. พอ่แม่พนัธ์ุปลาไดรั้บ

คดัเลือกตามความ

สมบูรณ์เพศ 

1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาไดต้ามความสมบูรณ์

เพศไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการคดัเลือกพอ่

แม่พนัธ์ุปลา  

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏี แบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองการคดัเลือกพอ่แม่

พนัธ์ุปลา 

2. ปลาไดรั้บการเพาะพนัธ์ุ 

โดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ 

 

1. เตรียม ใช ้และบาํรุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุปลาโดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ไดต้ามขอ้กาํหนดและปลอดภยั 

2. คาํนวณปริมาณการใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์ 

ไดต้ามขอ้กาํหนด 

3. ฉีดฮอร์โมนสงัเคราะห์ไดถู้กตอ้งและปลอดภยั 

4. ผสมพนัธ์ุปลาไดถู้กตอ้ง 

5. ฟักไข่ปลาไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายชนิด หนา้ท่ี และขอ้ควรระวงัของวสัดุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุปลาโดยการ

ใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์ไดถู้กตอ้ง 

7. คาํนวณปริมาณฮอร์โมนฮอร์โมนสงัเคราะห์ใน

การเพาะพนัธ์ุปลาไดถู้กตอ้ง 

8. บอกตาํแหน่งท่ีใชใ้นการฉีดฮอร์โมนไดถู้กตอ้ง 

9. อธิบายวธีิการผสมพนัธ์ุปลาไดถู้กตอ้ง 

10. อธิบายวธีิการฟักไข่ปลาไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการเตรียม ใช ้

และบาํรุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือใน

การเพาะพนัธ์ุปลาโดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์การคาํนวณปริมาณการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์การฉีดฮอร์โมนสงัเคราะห์การผสม

พนัธ์ุปลาและการฟักไข่ปลา 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองชนิด หนา้ท่ี และขอ้

ควรระวงัของวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือใน 

การเพาะพนัธ์ุปลาโดยการใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์การคาํนวณปริมาณฮอร์โมน

สงัเคราะห์ในการเพาะพนัธ์ุปลา ตาํแหน่งท่ี

ใชใ้นการฉีดฮอร์โมนวธีิการผสมพนัธ์ุปลา

และวธีิการฟักไข่ปลา 

3. บ่ออนุบาลปลาเตรียม

ไดถู้กตามหลกัสุขอนามยั

ของบ่อ 

1. เตรียมบ่ออนุบาลปลาไดต้ามขั้นตอน 

2. บอกขั้นตอนในการเตรียมบ่ออนุบาลปลาได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองขั้นตอนในการเตรียม

บ่ออนุบาลปลา 

4. อาหารท่ีผลิตไดต้รง

ตามความตอ้งการของ

ชนิดปลา 

1. ผลิตไรแดงไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายชีววทิยาของไรแดงไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายวธีิการผลิตไรแดงไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการผลิตไรแดง 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ือง ชีววทิยาของไรแดง 

และวธีิการผลิตไรแดง 
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เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

5. คุณภาพนํ้ ามีคุณสมบติั

เหมาะสมกบัการอนุบาล

ปลา 

1. ตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในบ่ออนุบาล 

ไดต้ามขั้นตอน 

2. วเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํ้าได ้

ตามขั้นตอน 

3.อธิบายหลกัการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าใน  

บ่ออนุบาลสตัวน์ํ้ าไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายขั้นตอนการวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพ

นํ้ าไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินวเิคราะห์และ

ควบคุมคุณภาพนํ้ า 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองหลกัการตรวจวดั

คุณภาพนํ้ าในบ่ออนุบาลสตัวน์ํ้ าขั้นตอน 

การวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํ้ า 

6. ปลาวยัอ่อนมี 

ความแขง็แรงและ

ตา้นทานโรค 

1. ตรวจสุขภาพปลาวยัอ่อนไดต้ามลกัษณะอาการ

ของโรค 

2. วนิิจฉยัโรคปลาวยัอ่อนไดต้ามขั้นตอน 

3. ใชย้าและสารเคมีรักษาโรคปลาวยัอ่อน ไดต้าม

ลกัษณะอาการของโรค 

4. อธิบายสาเหตุการเกิดโรคปลาวยัอ่อนไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายวธีิการวนิิจฉยัโรคปลาวยัอ่อนไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายวธีิการใชย้าและสารเคมีในป้องกนัและ

รักษาโรคปลาวยัอ่อนไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน วธีิการวนิิจฉยัโรคปลา 

วยัอ่อน วธีิการใชย้าและสารเคมีในป้องกนั

และรักษาโรคปลาวยัอ่อน 

7. วสัดุ อุปกรณ์  และ

เคร่ืองมือในการรวบรวม

ลูกปลาเตรียมได้

ครบถว้นและถูกตอ้งตาม

วธีิการ 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการ

รวบรวมลูกปลาไดค้รบถว้น 

2. อธิบายชนิด หนา้ท่ี และขอ้ควรระวงัของวสัดุ

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการรวบรวม 

ลูกปลาไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองชนิด หนา้ท่ี และ 

ขอ้ควรระวงัของวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

ในการรวบรวมลูกปลา 

8. ลูกปลาถูกรวบรวมได้

ถูกตอ้งตามขั้นตอนและมี

อตัราการรอดตายสูง 

1. รวบรวมลูกปลาเพ่ือจาํหน่ายไดถู้กตอ้งตามชนิด

ของปลา 

2. อธิบายวธีิการรวบรวมลูกปลาเพ่ือจาํหน่ายได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองวธีิการรวบรวม 

 ลูกปลาเพ่ือจาํหน่าย 

9. ตน้ทุนการผลิตลูกปลา

คาํนวณไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการ 

1. คาํนวณตน้ทุนการผลิตไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายหลกัการคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

ไดถู้กตอ้ง 

1  ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองหลกัการคาํนวณ

ตน้ทุนการผลิต 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเลีย้งปลา 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. บ่อเล้ียงปลามีความ

พร้อมในการปล่อยปลา 

ลงเล้ียง 

1. เตรียมบ่อเล้ียงปลาไดเ้หมาะสมกบัชนิดปลาท่ี

ตอ้งการเล้ียง 

2. อธิบายขั้นตอนการเตรียมบ่อเล้ียงปลา 

ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน  

เร่ืองขั้นตอนการเตรียมบ่อเล้ียงปลา 

2. อาหารท่ีผลิตมีคุณค่าทาง

โภชนาการตรงตามชนิด

และขนาดของปลา 

1. เตรียมวตัถุดิบอาหารสตัวน์ํ้ าตามท่ีกาํหนด 

2. คาํนวณการสร้างสูตรอาหารไดต้ามสดัส่วน 

3. ผลิตอาหารปลาไดต้ามกระบวนการ 

4. ใหอ้าหารปลาไดต้ามหลกัการ 

5. ตรวจวดัการเจริญเติบโตของปลาไดต้าม

หลกัการ 

6. อธิบายสารอาหารท่ีปลาตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

7. จาํแนกประเภทวตัถุดิบอาหารสตัวน์ํ้ าไดถู้กตอ้ง 

8. อธิบายการสร้างสูตรอาหารไดถู้กตอ้ง 

9. อธิบายขั้นตอนการผลิตอาหารปลาไดถู้กตอ้ง 

10. อธิบายหลกัการใหอ้าหารปลาไดถู้กตอ้ง 

11. อธิบายการวดัการเจริญเติบโตของปลาได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองสารอาหารท่ีปลา

ตอ้งการ ประเภทวตัถุดิบอาหารสตัวน์ํ้ า 

การคาํนวณการสร้างสูตรอาหาร ขั้นตอน

การผลิตอาหารปลา  หลกัการใหอ้าหาร

ปลา  และการวดัการเจริญเติบโตของปลา 

3. คุณภาพนํ้ าท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมต่อการเล้ียงปลา 

 

1. เตรียมและใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าได้

ตามคู่มือการใช ้

2. ตรวจวดัคุณภาพนํ้ าไดถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนด 

3. วเิคราะห์คุณภาพนํ้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 

4. อธิบายคุณลกัษณะของนํ้ าท่ีเหมาะสมกบั 

การเล้ียงปลาไดถู้กตอ้ง 

5. บอกชนิด หนา้ท่ีและขอ้ควรระวงัของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายแนวทางการจดัการคุณภาพนํ้ าไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเตรียมและใช้

เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าวเิคราะห์

คุณภาพนํ้ าทางเคมีและชีวภาพ 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองคุณลกัษณะของนํ้ าท่ี

เหมาะสมกบัการเล้ียงปลา ชนิดของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวดั

คุณภาพนํ้ า และแนวทางการจดัการ

คุณภาพนํ้ า 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเลีย้งปลา 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

4. ปลาไดผ้า่นการ

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการ 

1. วนิิจฉยัปลาท่ีมีอาการผิดปกติ 

2. ใชย้าและสารเคมีในการป้องกนัและรักษาโรค

ปลา 

3. บอกสาเหตกุารเกิดโรคปลาไดถู้กตอ้ง 

4. วนิิจฉยัโรคปลาไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายชนิดของโรคปลาไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายวธีิการใชย้าและสารเคมีในการรักษาโรค

ไดถู้กตอ้ง 

7. อธิบายการป้องกนัและรักษาโรคไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองสาเหตุการเกิด 

โรคปลา การวนิิจฉยัโรคปลาชนิดของ 

โรคปลา วธีิการใชย้าและสารเคมี ในการ

รักษาโรคและการป้องกนัและรักษาโรค 

5. ผลผลิตปลาไดถู้กจบั

รวบรวม  บรรจุ และ

ลาํเลียงขนส่งไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการและ

กระบวนการ 

1. เตรียมและใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการ

จดัการผลผลิตปลา 

2. คดัขนาดปลาก่อนจาํหน่ายไดต้ามวธีิการ 

3. อธิบายวธีิการจบัและลาํเลียงขนส่งปลา 

ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายการลาํเลียงขนส่งปลาไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายขั้นตอนการลาํเลียงขนส่งผลผลิตปลาได้

ถูกตอ้ง 

 

1  ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองวธีิการจบัและ

ลาํเลียงขนส่งปลาชนิดของโรคปลาการ

ลาํเลียงขนส่งปลาและขั้นตอนการลาํเลียง

ขนส่งผลผลิตปลา 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเพาะและอนุบาลลูกกุ้ง 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. โรงเพาะฟักมีความ

พร้อมในการเพาะและ 

อนุบาลลูกกุง้ 

1. เตรียมและติดตั้งเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ 

2. เตรียมนํ้ าไดต้ามท่ีกาํหนด 

3. อธิบายชนิด หนา้ท่ีและ ขอ้ควรระวงัของ

เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในโรงเพาะฟักและอนุบาล

ลูกกุง้ไดถู้กตอ้ง 

4. คาํนวณความเคม็ของนํ้ าไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองชนิด หนา้ท่ีและ ขอ้

ควรระวงัของเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในโรง

เพาะฟักและอนุบาลลูกกุง้และการคาํนวณ

ความเคม็ของนํ้ า 

2. กุง้ไดรั้บการเพาะพนัธ์ุ 

ถูกตอ้งตามหลกัการและ

กระบวนการ 

1. เพาะพนัธ์ุกุง้ท่ี มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจการ

เล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ 

2. อธิบายการเพาะพนัธ์ุกุง้ท่ีมีความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายพฒันาการของรังไข่และไข่กุง้ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายวธีิการผสมพนัธ์ุกุง้ท่ีมีความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองการเพาะพนัธ์ุกุง้ท่ีมี

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจและพฒันา 

การของรังไข่และไข่กุง้ และวธีิการผสม

พนัธ์ุกุง้ 

3. อาหารมีชีวติผลิตได้

ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

1. เพาะขยายไดอะตอมไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

2. ฟักไข่อาร์ทีเมียไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3. บอกชนิดของไดอะตอมท่ีใชอ้นุบาลลูกกุง้วยั

อ่อนไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายหลกัการเพาะขยายไดอะตอมไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายชีววทิยาของอาร์ทีเมียไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายขั้นตอนการฟักไข่อาร์ทีเมียไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการฟักไข่อาร์

ทีเมีย 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองชนิดของไดอะตอม

ท่ีใชอ้นุบาลลูกกุง้ขั้นตอนการเพาะขยายได

อะตอมชีววทิยาของอาร์ทีเมีย  และขั้นตอน

การฟักไข่อาร์ทีเมีย 

4. ลูกกุง้ท่ีผา่น การอนุบาล

ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

1. อนุบาลลูกกุง้ท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

2. อธิบายพฒันาการลูกกุง้วยัอ่อนไดลู้กตอ้ง 

3. อธิบายอาหารและการใหอ้าหารลูกกุง้ 

วยัอ่อนไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองพฒันาการลูกกุง้วยั

อ่อนและอาหารและการใหอ้าหารลูกกุง้ 

วยัอ่อน 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเพาะและอนุบาลลูกกุ้ง 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

5. คุณภาพนํ้ ามีการวเิคราะห์

และปรับปรุงไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. ตรวจวดัและวเิคราะห์ควบคุมคุณภาพนํ้ าท่ีสาํคญั

ในการเพาะและอนุบาลลูกกุง้ 

2. ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าไดต้ามหลกัการ 

3. อธิบายคุณภาพนํ้ าท่ีเหมาะสมในการเพาะและ

อนุบาลลูกกุง้ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายเคร่ืองมือและ การใชเ้คร่ืองมือสาํหรับ

การวเิคราะห์คุณภาพนํ้ าในหอ้งปฏิบติัการได้

ถูกตอ้ง 

5. อธิบายการควบคุมและแกปั้ญหาคุณภาพนํ้ าใน

การเพาะและอนุบาลลูกกุง้ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการตรวจวดั

และวเิคราะห์ควบคุมคุณภาพนํ้ าและ การ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้ า 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองคุณภาพนํ้ าท่ี

เหมาะสมในการเพาะและอนุบาลลูกกุง้

เคร่ืองมือและการใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการ

วเิคราะห์คุณภาพนํ้ าในหอ้งปฏิบติัการและ

การควบคุมและแกปั้ญหาคุณภาพนํ้ าใน

การเพาะและอนุบาลลูกกุง้ 

6. ลูกกุง้วยัอ่อนแขง็แรงมี

อตัรารอดสูง 

1. ป้องกนัและรักษาโรคกุง้วยัอ่อนไดต้ามหลกัการ 

2. อธิบายโรคกุง้วยัอ่อนไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายการป้องกนัและรักษาโรคกุง้วยัอ่อนได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองโรคกุง้วยัอ่อนและ

การป้องกนัและรักษาโรคกุง้วยัอ่อน 

7. การบรรจุลาํเลียงขนส่ง

ลูกกุง้วยัอ่อนไดถู้กขั้นตอน 

1. รวบรวมลูกกุง้วยัอ่อนไดถู้กวธีิ 

2. บรรจุและลาํเลียงขนส่งลูกกุง้วยัอ่อนไดถู้ก

ขั้นตอน 

3. อธิบายการเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ใน

การรวบรวมลูกกุง้ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายการสุ่มนบัและบรรจุลูกกุง้ไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายการลาํเลียงขนส่งลูกกุง้ไดถู้กตอ้ง 

1.  ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ืองการเตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุและอุปกรณ์ในการรวบรวมลูกกุง้ 

การสุ่มนบัและบรรจุลูกกุง้  และ 

การลาํเลียงขนส่งลูกกุง้ 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเลีย้งกุ้ง 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. บ่อเล้ียงกุง้เตรียมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. ลอกเลนบ่อเล้ียงกุง้ไดถู้กวธีิ 

2. ใส่ปูนขาวไดต้ามท่ีกาํหนด 

3. ติดตั้งเคร่ืองใหอ้ากาศไดต้ามหลกัการ 

4. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัศตัรูและพาหะนาํโรคได้

ตามท่ีกาํหนด 

5. อธิบายขั้นตอนการเตรียมบ่อเล้ียงกุง้ไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายสุขอนามยัและความปลอดภยัทางชีวภาพ

ในการเล้ียงกุง้ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ือง ขั้นตอนการเตรียม

บ่อเล้ียงกุง้สุขอนามยัและความปลอดภยั

ทางชีวภาพ 

2. คุณภาพนํ้ าจดัการ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. เตรียมและใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าได้

ตามคู่มือการใช ้

2. ตรวจวดัคุณภาพนํ้ าไดถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนด 

3. วเิคราะห์คุณภาพนํ้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 

4. อธิบายคุณภาพของนํ้ าท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงกุง้

ไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน 

การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายแนวทางการจดัการคุณภาพนํ้ าไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินการเตรียม

และใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าได้

ตามคู่มือการใชก้ารตรวจวดัคุณภาพนํ้ าได้

ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด และการวเิคราะห์

คุณภาพนํ้ าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ือง คุณลกัษณะของนํ้ า

ท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงกุง้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าและ

แนวทางการจดัการคุณภาพนํ้ า 

3. การใหอ้าหารกุง้ถูกตอ้ง

ตามความตอ้งการ 

1. เช็คยอไดถู้กวธีิ 

2. คาํนวณปริมาณการใหอ้าหารกุง้ไดต้ามหลกัการ 

3. ใหอ้าหารกุง้ไดต้ามหลกัการ 

4. อธิบายการตรวจสอบปริมาณการกินอาหารของ

กุง้ไดถู้กตอ้ง 

5. อธิบายการคาํนวณปริมาณการใหอ้าหารกุง้ได้

ถูกตอ้ง 

6. อธิบายอาหารและการใหอ้าหารกุง้ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ือง การตรวจสอบ

ปริมาณการกินอาหารของกุง้การคาํนวณ

ปริมาณการใหอ้าหารกุง้และอาหารและ

การใหอ้าหารกุง้ 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานงานเลีย้งกุ้ง 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

4. กุง้ไดผ้า่นการ

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการ 

1. วนิิจฉยักุง้ตามอาการท่ีผิดปกติ 

2. ใชย้าและสารเคมีในการป้องกนัและรักษาโรคกุง้ 

3. บอกสาเหตกุารเกิดโรคกุง้ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายหลกัการวนิิจฉยัโรคกุง้ไดถู้กตอ้ง 

5. บอกชนิดของโรคกุง้ท่ีสาํคญัไดถู้กตอ้ง 

6. อธิบายยาและสารเคมีในการรักษาโรคกุง้ได้

ถูกตอ้ง 

7. อธิบายการป้องกนัและรักษาโรคกุง้ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ือง สาเหตุการเกิดโรค

กุง้ หลกัการวนิิจฉยัโรคกุง้ ชนิดของโรคกุง้

ท่ีสาํคญัยาและสารเคมีในการรักษาโรคกุง้ 

และการป้องกนัและรักษาโรคกุง้ 

5. ผลผลิตกุง้ไดถู้กจบั

รวบรวม  บรรจุ และ

ลาํเลียงขนส่งไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการและ

กระบวนการ 

1. เตรียมและใชว้สัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการ

จดัการผลผลิตกุง้ 

2. คดัขนาดกุง้ก่อนจาํหน่าย 

3. อธิบายวธีิการจบักุง้ไดถู้กตอ้ง 

4. อธิบายการลาํเลียงขนส่งผลผลิตกุง้ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือก ประเมิน เร่ือง วธีิการจบักุง้และ

ขั้นตอนการลาํเลียงขนส่งผลผลิตกุง้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้     สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สมรรถนะงานที่1 งานวางแผนการผลติสัตว์นํา้ 

จุดประสงค์ที ่ 1.1 อธิบายวธีิการเกบ็ข้อมูลได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  1. ถา้ตอ้งการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัชนิดและปริมาณของสัตวน์ํ้าในทอ้งถ่ิน ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือใด 

 ก. แบบบนัทึก 

 ข. แบบสังเกต 

 ค. แบบทดสอบ 

ง. ง. แบบสาํรวจ 

 จ. แบบสอบถาม 

จุดประสงค์ที่1.2 วเิคราะห์ข้อมูลตลาดสัตว์นํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 2. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีใชว้เิคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตสัตวน์ํ้า 

 ก. รายได ้   ความน่าสนใจ   วธีิการผลิต 

 ข. การสังเกต   การสาํรวจ    การวางแผน 

ค. ค. รายได ้   เป้าหมายผูบ้ริโภค    ทิศทางการตลาด 

 ง. ตลาดเป้าหมาย    ส่วนแบ่งการตลาด   ทิศทางการตลาด 

 จ. วธีิการผลิต   เป้าหมายผูบ้ริโภค    วตัถุประสงคก์ารผลิต 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิา เพาะเลีย้งสัตว์นํา้     สาขางาน เพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สมรรถนะงานที่ 2  งานเพาะและอนุบาลปลา 

จุดประสงค์ที่ 1.2 อธิบายการคัดเลอืกพ่อแม่พันธ์ุปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  3. แม่พนัธ์ุปลาท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุมีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. มีอายตุั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 

 ข. สมบูรณ์ แขง็แรง ไม่เป็นโรคพยาธิ 

ค. ค. ทอ้งอูมน่ิม อวยัวะเพศเป็นสีชมพแูดง 

 ง. แม่ปลาท่ีอยูใ่นฤดูฝนหรือฤดูผสมพนัธ์ุ 

 จ. แม่ปลาท่ีเคยไดรั้บการฉีดฮอร์โมนเพาะพนัธ์ุมาก่อน 

จุดประสงค์ที่ 1.2 อธิบายการคัดเลอืกพ่อแม่พันธ์ุปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 4. พอ่พนัธ์ุปลาตะเพยีนขาวท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุมีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. ขนาดลาํตวัใหญ่ อว้น ไม่พิการ 

 ข. มีลกัษณะตรงตามสายพนัธ์ุ 

 ค. แขง็แรง  ปราดเปรียว  ไม่เป็นโรคพยาธิ 

 ง. อยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุ 

จ. จ. มีนํ้าเช้ือไหลออกมาทางช่องเพศ เม่ือบีบทอ้ง 

จุดประสงค์ที่ 2.6 อธิบายชนิด หน้าที ่และข้อควรระวงัของวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุปลา

โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้5. ฮอร์โมนสังเคราะห์มีหนา้ท่ีอยา่งไร 

 ก. กระตุน้ใหไ้ข่ปลามีการพฒันาเร็วข้ึน 

 ข. กระตุน้ใหไ้ข่ปลาผสมกบันํ้าเช้ือไดดี้ 

 ค. กระตุน้ใหไ้ข่ปลาเพิ่มจาํนวนมากข้ึน 

 ง. กระตุน้ใหไ้ข่ปลาสะสมอาหารไดม้ากข้ึน 

จ. จ. กระตุน้การเจริญของไข่ปลาในขั้นสุดทา้ยและตกไข่สามารถรีดไข่ได ้

จุดประสงค์ที่ 2.6 อธิบายชนิด หน้าที ่และข้อควรระวงัของวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุปลา

โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้6. การใชส้ารเสริมฤทธ์ิร่วมกบัฮอร์โมนสังเคราะห์มีจุดประสงคเ์พื่ออะไร 

 ก. เพื่อให้รีดไข่ไดง่้ายและมากข้ึน 

 ข. กระตุน้ใหไ้ข่ปลามีการพฒันาเร็วข้ึน 

 ค. ช่วยเสริมฤทธ์ิฮอร์โมนสังเคราะห์ 

 ง. รักษาประสิทธิภาพของฮอร์โมนสังเคราะห์ใหน้านข้ึน 

จ จ. กาํจดัสารต่อตา้นในตวัปลาและเสริมฤทธ์ิฮอร์โมนสังเคราะห์ 
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จุดประสงค์ที่ 2.6 อธิบายชนิด หน้าที ่และข้อควรระวงัของวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุปลา

โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้7. หลอดและเขม็ฉีดยาท่ีเหมาะในการฉีดฮอร์โมนพ่อแม่ปลาขนาด 0.5-5.0 กิโลกรัม         

ควรมีขนาดเท่าไร 

ก. ก. หลอดขนาด 1-5 ซีซี  และเขม็เบอร์  24-25 

 ข. หลอดขนาด 2-5 ซีซี  และเขม็เบอร์  22-24 

 ค. หลอดขนาด 3-5 ซีซี  และเขม็เบอร์  18-22 

 ง. หลอดขนาด 3-10 ซีซี  และเขม็เบอร์  16-18 

 จ. หลอดขนาด 3-10 ซีซี  และเขม็เบอร์  14-16 

จุดประสงค์ที่ 2.7 การคํานวณปริมาณการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการเพาะพนัธ์ุปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้8. แม่ปลาดุกนํ้าหนกั 1 กิโลกรัมควรใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ปริมารเท่าใด 

ก. ก. 20-40  ไมโครกรัม 

 ข. 40-60  ไมโครกรัม 

 ค. 60-80  ไมโครกรัม 

 ง. 80-100  ไมโครกรัม 

 จ. 100-120  ไมโครกรัม 

จุดประสงค์ที่ 2.7 คํานวณปริมาณการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการเพาะพนัธ์ุปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้9. ควรใชส้ารเสริมฤทธ์ิปริมารเท่าใดในการฉีดแม่ปลาดุกหนกั 1 กิโลกรัม 

ก. ก. 5-10  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

 ข. 10-15  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

 ค. 15-20  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

 ง. 20-25  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

 จ. 25-30  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

จุดประสงค์ที่ 2.8 บอกตําแหน่งทีใ่ช้ในการฉีดฮอร์โมนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้10. ควรฉีดฮอร์โมนแก่ปลาดุกในตาํแหน่งใด 

 ก. ช่องทอ้ง 

 ข. กลา้มเน้ือโคนครีบหู 

 ค. กลา้มเน้ือโคนครีบหาง 

 ง. กลา้มเน้ือโคนครีบหลงั 

จ. จ. กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงัเหนือเส้นขา้งลาํตวั 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 



28 
 

จุดประสงค์ที่ 2.9 อธิบายวธีิการผสมพนัธ์ุปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้11. การผสมไข่กบันํ้าเช้ือปลาดุกควรผสมวธีิใด 

 ก. แบบแหง้ 

 ข. แบบเปียก 

ค. ค. แบบแหง้ดดัแปลง 

 ง. แบบแหง้ผสมโคลน 

 จ. ทุกแบบไดผ้ลไม่ต่างกนั 

จุดประสงค์ที่ 2.10 อธิบายวธีิการฟักไข่ปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้12. กรวยฟักไข่เหมาะกบัการฟักไข่ปลาชนิดใด 

 ก. ปลานิล   ปลาดุก 

 ข. ปลาสวาย   ปลาไน 

 ค. ปลาดุก   ปลาหมอ 

 ง. ปลาช่อน    ปลาแรด 

จ. จ. ปลาตะเพียนขาว  ปลายีส่กเทศ 

จุดประสงค์ที่ 3.2 บอกข้ันตอนในการเตรียมบ่ออนุบาลปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  13. การใส่ปูนขาวในขั้นตอนการเตรียมบ่ออนุบาลลูกปลาเพื่อจุดประสงคใ์ด 

 ก. ลดความกระดา้งของนํ้าภายในบ่อ 

 ข. ลดความเป็นด่างของนํ้าภายในบ่อ 

 ค. ช่วยใหอ้อกซิเจนละลายลงสู่นํ้าไดดี้ข้ึน 

 ง. กาํจดัศตัรูปลาประเภทปลากินเน้ือภายในบ่อ 

จ. จ. ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้าในบ่อ 

จุดประสงค์ที่ 3.2 บอกข้ันตอนในการเตรียมบ่ออนุบาลปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  14. บ่ออนุบาลท่ีมีความเป็นกรดเป็นด่างระหวา่ง6-7  ควรใส่ปูนขาวในขั้นตอน 

การเตรียมบ่อเท่าไร 

 ก. ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปูนขาว 

 ข. 10-20  กิโลกรัม / ไร่ 

ค. ค. 60-80กิโลกรัม / ไร่ 

 ง. 120-140กิโลกรัม / ไร่ 

 จ. 180-200กิโลกรัม / ไร่ 
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จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายชีววทิยาของไรแดงได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  15. วงจรชีวิตของไรแดงมีชีวติก่ีวนั 

 ก. 1 วนั 

ข. ข. 5 วนั 

 ค. 10 วนั 

 ง. 15 วนั 

 จ. 20 วนั 

เฉลย ขอ้  16. ไรแดงมีการสืบพนัธ์ุแบบใด 

 ก. แบบกระเทย 

 ข. แบบอาศยัเพศ 

 ค. แบบไม่อาศยัเพศ 

 ง. แบบกระเทยและแบบอาศยัเพศ 

จ. จ. แบบอาศยัเพศและแบบไม่อาศยัเพศ 

จุดประสงค์ที่ 4.3 อธิบายวธีิการผลติไรแดงได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้17. การเพาะไรแดงใหไ้ดผ้ลผลิตสูงควรใชเ้ทคนิคใด 

 ก. ควบคุมอุณหภูมิใหต้ํ่า 

 ข. เพาะในช่วงท่ีมีแสงแดดอ่อน 

ค. ค. ควบคุมนํ้าท่ีใชเ้ล้ียงใหเ้ป็นด่าง 

 ง. ใชมู้ลสัตวห์รืออาหารเมด็เท่านั้น 

 จ. กรองนํ้าเขียวท่ีเติมลงบ่อเพาะดว้ยถุงกรองแพลงกต์อน 

จุดประสงค์ที่ 5.3 อธิบายหลกัการตรวจวดัคุณภาพนํา้ในบ่ออนุบาลสัตว์นํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  18. ควรเก็บตวัอยา่งนํ้าในระดบัใด เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า  

 ก. ผวินํ้า 

ข. ข. ตํ่ากวา่ผวินํ้า  10-30  เซนติเมตร 

 ค. ตํ่ากวา่ผวินํ้า  40-60  เซนติเมตร 

 ง. ตํ่ากวา่ผวินํ้า  70-90  เซนติเมตร 

 จ. ผวิดินพื้นบ่อ 

จุดประสงค์ที่ 5.4 อธิบายข้ันตอนการวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้19. ในการเล้ียงปลานํ้ากร่อย ถา้ตอ้งการค่าความเป็นด่างของนํ้า80-100 mg /lควรจดัการอยา่งไร 

 ก. เติมปุ๋ยเรีย 

 ข. เติมปุ๋ยแมกนีเซียม 
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 ค. เติมปุ๋ยแคลเซียมออกไซด ์

 ง. เติมปุ๋ยแคลเซียมไฮดรอกไซด ์

จ. จ. เติมปุ๋ยแคลเซียมไบคาร์บอเนต 

จุดประสงค์ที่6.4 อธิบายสาเหตุการเกดิโรคปลาวยัอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้20. ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ลาเป็นโรคมากท่ีสุด 

 ก. คุณภาพนํ้า 

ข. ข. ความบอบซํ้ าของปลา 

 ค. อาหารปลา 

 ง. พนัธุกรรม 

 จ. ปริมาณออกซิเจนในนํ้า 

จุดประสงค์ที่6.5 อธิบายวิธีการวินิจฉัยโรคปลาวยัอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  21. การผา่ซากเพื่อการตรวจวินิจฉยัโรคมีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ขดูเมือก  ตดัเหงือก  ตดัครีบ  เปิดช่องทอ้ง 

ข. ข. ขดูเมือก  ตดัครีบ  ตดัเหงือก  เปิดช่องทอ้ง 

 ค. ตดัครีบ  ตดัเหงือก  ขดูเมือก  เปิดช่องทอ้ง 

 ง. เปิดช่องทอ้ง  ขดูเมือก  ตดัครีบ  ตดัเหงือก 

 จ. เปิดช่องทอ้ง  ขดูเมือก  ตดัเหงือก  ตดัครีบ 

จุดประสงค์ที่6.6 อธิบายวิธีการใช้ยาและสารเคมีในป้องกนัและรักษาโรคปลาวยัอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้22. ขอ้ใดเป็นขอ้ควรระวงัในการรักษาโรคปลาโดยการใชฟ้อร์มาลีน 

ก. ก. อุณหภมิูของนํ้าลดลง 

 ข. อุณหภมิูในตวัปลาเพิ่มข้ึน 

 ค. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าลดลง 

 ง. ความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้าเพิ่มข้ึน 

 จ. ปริมาณออกซิเจนในเลือดปลาเพิ่มข้ึน 

จุดประสงค์ที่ 7.2 อธิบายชนิด หน้าที่ และข้อควรระวงัของวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการรวบรวม 

ลูกปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  23. อวนท่ีใชใ้นการรวบรวมลูกปลามีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. แขง็แรง ทนทาน 

 ข. สามารถยดืหยุน่ไดดี้ 

 ค. ป้องกนัการซึมซบัของนํ้าไดดี้ 

 ง. มีขนาดเหมาะสมกบัตวัปลาท่ีรวบรวม 

จ. จ. ขนาดตาอวนเลก็กว่าตวัปลาท่ีรวบรวม 
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จุดประสงค์ที่8.2 อธิบายวธีิการรวบรวมลูกปลาเพือ่จําหน่ายได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้24. วธีิการรวบรวมลูกปลาดุกท่ีมีอาย ุ2 วนัเพื่อเตรียมจาํหน่าย ขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. ใชส้วงิตกั 

 ข. ปล่อยนํ้าออก 

 ค. ใชก้ระชงัผา้มุง้ไนล่อนลากจบั 

 ง. ใชก้ระชงัผา้โอล่อนแกว้ลากจบั 

จ. จ. ใชส้ายยางดูดลูกปลาโดยวธีิกาลกันํ้า 

จุดประสงค์ที่9.2 อธิบายหลกัการคํานวณต้นทุนการผลติได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้25. ขอ้ใดกล่าวถึงตน้ทุนไดถู้กตอ้ง 

ก. ก. การจดัซ้ือวตัถุดิบเป็นตน้ทุนผนัแปร 

 ข. ค่าซ้ือเคร่ืองจกัรกลเป็นตน้ทุนผนัแปร 

 ค. ค่าแรงงานของบุคลากรเป็นตน้ทุนคงท่ี 

 ง. ค่าดาํเนินการของผูป้ระกอบการไม่นาํมาเป็นตน้ทุน 

 จ. ท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบการมีอยูก่่อนทาํการผลิตไม่คิดเป็นตน้ทุน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้     สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สมรรถนะงานที่3 งานเลีย้งปลา 

จุดประสงค์ที่ 1.2 อธิบายข้ันตอนการเตรียมบ่อเลีย้งปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้26 . ขั้นตอนใดของการเตรียมบ่อท่ีเช้ือโรคถูกทาํลาย 

ก. ก. ตากบ่อ   ใส่ปูนขาว 

 ข. ลอกเลน  ใส่ยาเบ่ือปลา 

 ค. ใส่ปูนขาว   กาํจดัวชัพืช 

 ง. สูบนํ้าออก   ใส่ปุ๋ยคอก 

 จ. ใส่ยาเบ่ือปลา  ใส่ปูนขาว 

จุดประสงค์ที่2.6 อธิบายสารอาหารทีป่ลาต้องการได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้27. การผลิตอาหารเล้ียงปลากินเน้ือตอ้งมีเปอร์เซ็นตโ์ปรตีนอยา่งนอ้ยเท่าไร 

 ก. 10-15 % 

 ข. 15-20 % 

ค. ค. 25-30 % 

 ง. 40-45 % 

 จ. 45-50 % 

จุดประสงค์ที่2.7 จําแนกประเภทวตัถุดิบอาหารสัตว์นํา้ ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้28. ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบอาหารสตัวน์ํ้าประเภทโปรตีนทั้งหมด 

 ก. มนัเส้น  ปลาป่น 

 ข. ขา้วโพดป่น  ปลาป่น 

 ค. รําขา้ว  กากถัว่เหลือง 

ง. ง. กากถัว่เหลือง  เลือดป่น 

 จ. กระดูกป่น  ใบกระถินป่น 

จุดประสงค์ที่2.8 อธิบายการสร้างสูตรอาหาร ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้29. วธีิการคาํนวณสูตรอาหารแบบส่ีเหล่ียมตวัเลขท่ีเขียนตรงกลางรูปส่ีเหล่ียมคืออะไร 

ก. ก. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนท่ีตอ้งการ 

 ข. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบทั้งหมด 

 ค. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนสูงสุดของวตัถุดิบอาหาร 

 ง. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนตํ่าท่ีสุดของวตัถุดิบอาหาร 

 จ. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบแหล่งโปรตีน 

 

 

A4 
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จุดประสงค์ที่2.9 อธิบายข้ันตอนการผลติอาหารปลา ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้30. ขั้นตอนการผลิตอาหารปลาใหล้อยนํ้าขั้นตอนใดสาํคญัท่ีสุด 

 ก. เลือกวสัดุทุกชนิดท่ีมีนํ้าหนกัเบา 

 ข. ใชม้นัสาํปะหลงัเป็นแหล่งพลงังาน 

ค. ค. อบดว้ยความร้อนสูงหลงัการอดัเม็ด 

 ง. ผสมวตัถุดิบบางชนิดลงไปในอาหาร 

 จ. นาํวตัถุดิบทุกชนิดอบดว้ยความร้อนก่อนผลิต 

จุดประสงค์ที่2.10 อธิบายหลกัการให้อาหารปลา ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้31. ขอ้ใดเป็นหลกัการใหอ้าหารปลาท่ีถูกตอ้ง 

 ก. หวา่นอาหารใหก้ระจายทัว่บ่อ 

ข. ข. ใหอ้าหารท่ีเดิม เวลาเดิมทุกวนั 

 ค. ใหอ้าหารในปริมาณมาก 

 ง. ใหอ้าหารนอ้ยแต่บ่อยคร้ัง  

 จ. เปล่ียนชนิดของอาหารบ่อยคร้ัง 

จุดประสงค์ที่2.10 อธิบายหลกัการให้อาหารปลา ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้32. นายขาวใชอ้าหารปลาเล้ียงปลาดุกทั้งหมด 585 กิโลกรัม  เม่ือปลาโตไดน้ํ้าหนกัเน้ือ            

ปลาดุกทั้งหมด 450 กิโลกรัม อตัราการแลกเน้ือ(FCR)ท่ีถูกตอ้ง คือ ขอ้ใด 

ก ก. 1.3 

 ข. 1.5 

 ค. 1.7 

 ง. 1.9 

 จ. 2.1 

จุดประสงค์ที่2.11 อธิบายการวดัการเจริญเติบโตของปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้33. การวดัการเจริญเติบโตของปลาควรวดัจากขอ้ใด 

 ก. จาํนวนปลาต่อพื้นท่ี 

 ข. ปริมาณอาหารท่ีปลากิน 

ค. ค. นํ้าหนกัและความยาวเฉล่ียของตวัปลา 

 ง. ขนาดของตวัปลา 

 จ. ความกวา้งของปลา 
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จุดประสงค์ที่3.4 อธิบายคุณลกัษณะของนํา้ทีเ่หมาะสมกบัการเลีย้งปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้34. ความโปร่งแสงท่ีเหมาะสมของนํ้าในบ่อเล้ียงปลา คือขอ้ใด 

 ก. 120 – 150 ซม. 

 ข. 90 – 120ซม. 

 ค. 60 – 90 ซม. 

ง. ง. 30 – 60 ซม. 

 จ. 1 – 30 ซม. 

จุดประสงค์ที่3.5 บอกชนิด หน้าที่และข้อควรระวงัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพนํา้ 

ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้35. หากพบวา่ปลาท่ีเล้ียงลอยหวัท่ีผวินํ้าจากสาเหตุขาดออกซิเจนมีวธีิการแกปั้ญหาโดย

เร่งด่วนควรทาํอยา่งไร 

 ก. จดัแยกปลาบางส่วนออกจากบ่อ 

ข. ข. ใส่เคร่ืองตีนํ้าหรือพน่นํ้าใหอ้ากาศ 

 ค. โรยปูนขาวกาํจดัจุลินทรียท่ี์แยง่ออกซิเจน 

 ง. โรยเกลือแกงเพื่อเพิ่มความแขง็แรงแก่ปลา 

 จ. ระบายนํ้าออกแลว้เปล่ียนนํ้าใหม่ประมาณ 30% 

จุดประสงค์ที่3.6 อธิบายแนวทางการจัดการคุณภาพนํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้36. ถา้พบวา่นํ้าในบ่อเล้ียงปลามีปริมาณออกซิเจนตํ่ามีวธีิการเปล่ียนถ่ายนํ้าอยา่งไร จึงทาํให้

นํ้ามีคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงปลา 

 ก. เปล่ียนถ่ายนํ้าออกคร่ึงหน่ึงของบ่อ 

 ข. ใชเ้คร่ืองตีนํ้าแทนการระบายนํ้าในช่วงเชา้ทุกวนั 

ค. ค. ระบายนํ้าเก่าออกใหม้ากท่ีสุดแลว้เติมนํ้าใหม่เท่าระดบัเดิม 

 ง. ระบายนํ้าออกให้เหลือ 1 ใน 3 แลว้เติมนํ้าใหม่เท่าระดบัเดิม 

 จ. ระบายนํ้าออกประมาณ 1 ใน 3  แลว้เติมนํ้าใหม่เท่าระดบัเดิม 

จุดประสงค์ที่4.4 อธิบายการวนิิจฉัยโรคปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้37. การวนิิจฉยัโรคปลาขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

 ก. ปลามีอาการหนวดกุด  เกล็ดพอง แสดงวา่ปลาติดเช้ือโปรโตซวั 

 ข. ปลามีอาการตาโปน  ตวัด่าง แสดงวา่วา่ปลาถูกปรสิตภายนอกรบกวน 

 ค. ปลาไม่กินอาหารเป็นอาการเบ้ืองตน้ของการติดเช้ือแบคทีเรีย 

 ง. ปลาวา่ยนํ้าเอาลาํตวัสัมผสักบัวสัดุในนํ้าแสดงวา่ปลาถูกปรสิตภายนอกมาเกาะ 

จ. จ. ปลาปิดเปิดเหงือกเร็วกวา่ปกติในเวลาเชา้แสดงวา่ปลาถูกปรสิตเกาะท่ีเหงือก 
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จุดประสงค์ที่4.5 อธิบายชนิดของโรคปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้38. เม่ือพบวา่ปลาท่ีเล้ียงมีลกัษณะอาการตกเลือดในช่องทอ้ง และมีแผลชํ้าเลือดท่ีผวิหนงั

แสดงวา่ปลาติดเช้ือใด 

 ก. เช้ือรา 

 ข. เช้ือไวรัส 

ค. ค. เช้ือแบคทีเรีย 

 ง. เช้ือโปรโตซวั 

 จ. นํ้ามีค่าความเป็นด่างสูงกวา่ปกติ 

จุดประสงค์ที่4.6 อธิบายวธีิการใช้ยาและสารเคมีในการรักษาโรคได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้39. จะมีวธีิการรักษาปลานิลท่ีเล้ียงในบ่อดินขนาด 2 ไร่ ท่ีติดเช้ือแบคทีเรียอยา่งไร 

 ก. การฉีดยา 

 ข. การจุ่มยา 

 ค. การแช่ระยะสั้น 

 ง. การแช่ระยะยาว 

จ. จ. การผสมยาในอาหาร 

จุดประสงค์ที่4.7 อธิบายการป้องกันและรักษาโรคได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้40. ขอ้ใดกล่าวถึงการป้องกนัโรคสัตวน์ํ้าไม่ถูกตอ้ง 

 ก. ลูกปลาท่ีนาํมาเล้ียงควรท่ีสมบูรณ์ 

 ข. การใส่ปุ๋ยคอกในบ่อ 

 ค. การกาํจดัเช้ือโรคในบ่อเล้ียงก่อนเล้ียงปลา 

 ง. การใหอ้าหารปลาตในปริมาณมาก 

จ. จ. กาํจดัปรสิตและเช้ือโรคท่ีติดมากบัลูกปลาก่อนปล่อยลงเล้ียง 

จุดประสงค์ที่5.4 อธิบายการลาํเลยีงขนส่งปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้41. วธีิการการลาํเลียงขนส่งปลาขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก. ใชน้ํ้าประปาท่ีกรองแลว้ในการบรรจุปลา 

 ข. การลาํเลียงขนส่งปลาควรทาํในเวลาเชา้เท่านั้น 

 ค. ถงัลาํเลียงปลาควรบรรจุนํ้าท่ีมีสัดส่วนของนํ้าต่อนํ้าหนกัปลา 2:1 

 ง. การเติมออกซิเจนในถุงบรรจุลูกปลาตอ้งเติมปริมาตร  ¼ของความจุถุง 

จ. จ. การวางถุงบรรจุลูกปลาควรวางตามแนวนอนเพือ่เพิ่มพื้นท่ี 

ส่วนสัมผสัอากาศ 
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จุดประสงค์ที่5.5 อธิบายข้ันตอนการลาํเลยีงขนส่งผลผลติปลาได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้42. ขั้นตอนในการลาํเลียงขนส่งปลาท่ีมีชีวติท่ีถูกตอ้ง คือขอ้ใด 

 ก. งดอาหาร   จบัปลา   คดัขนาด  ลาํเลียงขนส่ง 

 ข. จบัปลา   ขงัปลา   คดัขนาด  ลาํเลียงขนส่ง 

 ค. จบัปลา  คดัขนาด  พกัปลา  ลาํเลียงขนส่ง 

 ง. งดอาหาร  พกัปลา  คดัขนาด  ลาํเลียงขนส่ง 

จ. จ. งดอาหาร  คดัขนาด  พกัปลา  ลาํเลียงขนส่ง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้     สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สมรรถนะงานที่4 งานเพาะและอนุบาลลูกกุ้ง 

จุดประสงค์ที่ 1.3 อธิบายชนิด หน้าที่และ ข้อควรระวงัของเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในโรงเพาะฟักและอนุบาลลูก

กุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้43. ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ใดฆ่าเช้ือในนํ้า 

 ก. Heater 

 ข. ชุดกรอง Cuno 

 ค. Sand Pressure 

ง ง. เคร่ืองทาํOzone 

 จ. Protein Skimmer 

จุดประสงค์ที่ 1.4 การคาํนวณความเค็มของนํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้44. ถา้ตอ้งการเตรียมนํ้าสาํหรับเพาะพนัธ์ุกุง้กา้มกรามจาํนวน 2 ตนั ความเคม็ 15 พีพีที  จากนํ้ า

ทะเลในบ่อพกัท่ีมีความเคม็ 25 พีพีที  จะตอ้งผสมนํ้าจืดปริมาณเท่าใด 

 ก. 0.6 ตนั 

ข. ข. 0.8 ตนั 

 ค. 1.0 ตนั 

 ง. 1.2ตนั 

 จ. 1.4ตนั 

จุดประสงค์ที่2.2 อธิบายการเพาะพนัธ์ุกุ้งที่มีความสําคญัทางเศรษฐกจิได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้45. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคก์ารตดัตาแม่พนัธ์ุกุง้ทะเล 

 ก. เพื่อใหแ้ม่กุง้กินอาหารนอ้ยลง 

 ข. เพื่อป้องกนัการกินไข่ของแม่กุง้ 

ค ค. เพื่อทาํลายฮอร์โมนท่ียบัย ั้งการเจริญของไข่กุง้ 

 ง. เพื่อลดความเครียดของแม่กุง้ท่ีเกิดจากการขนยา้ย 

 จ. เพื่อลดการมองเห็นของแม่กุง้ทาํใหกุ้ง้ไม่กินกนัเอง 

จุดประสงค์ที่2.3 อธิบายพฒันาการของรังไข่และไข่กุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้46. รังไข่ของแม่กุง้ท่ีอยูใ่นระยะ Ripe มีลกัษณะอยา่งไร 

 ก. แบนลีบ มีสีขุ่นเขม้ 

 ข. แบนใสมองเห็นเป็นเส้นทึบ 

 ค. เป็นเส้นทึบ มีสีเขม้มองเห็นไดช้ดั มีสีเทา 

 ง. เป็นเส้นทึบ หนากวา้ง คลา้ยผเีส้ือกางปีก 

จ จ. ขยายเป็นลอน เป็นแถบยาวตลอดลาํตวั มีสีเขม้ 

A4 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 



38 
 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายวธีิการผสมพนัธ์ุกุ้งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้47. ขอ้ใดเป็นเป็นวธีิการผสมพนัธ์ุของกุง้ 

 ก. ตวัผูก้ระตุน้ใหต้วัเมียปล่อยไข่ออกมา 

  ข. ตวัผูป้ล่อยนํ้าเช้ือเขา้ผสมกบัไข่ในตวัเมีย 

ค. ค. ตวัผูป้ล่อยถุงนํ้าเช้ือไวใ้นช่องเพศของตวัเมีย 

 ง. ตวัผูก้ระตุน้ใหต้วัเมียลอกคราบเพื่อผสมพนัธ์ุ 

 จ. ตวัผูป้ล่อยนํ้าเช้ือเขา้ผสมกบัไข่ท่ีตวัเมียปล่อยออกมา 

จุดประสงค์ที่3.3 บอกชนิดของไดอะตอมทีใ่ช้อนุบาลลูกกุ้งวยัอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้48. ขอ้ใดเป็นไดอะตอมท่ีนิยมใชใ้นการอนุบาลลูกกุง้ 

 ก. Brachionus,Artemia 

  ข. Chlorella,Isochrysis 

 ค. Thalassiosira,Moina 

 ง. Tetraselmis,Spirulina 

จ จ. Chaetoceros,Skeletonema 

จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายหลกัการเพาะขยายไดอะตอมได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้49. การเพาะเล้ียงไดอะตอมในหอ้งปฏิบติัการนิยมใชสู้ตรอาหารในขอ้ใด 

 ก. TMRC 

 ข. Zarrouk  

 ค. EMB Agar 

 ง. TCBS Agar 

จ. จ. Conway  Medium 

จุดประสงค์ที่ 3.5 อธิบายชีววทิยาของอาร์ทเีมียได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้50. วธีิการขอ้ใดทาํให้อาร์ทีเมียออกลูกเป็นไข่ (cyst) 

 ก. เพิ่มระดบันํ้าในบ่อเล้ียงอาร์ทีเมีย 

 ข. เพิ่มปริมาณแสงในบ่อเล้ียง 

 ค. กระตุน้ให้อาร์ทีเมียลอกคราบ 

ง. ง. ลดอุณหภูมิลงตํ่ากะทนัหนั 

 จ. ใหป้ริมาณอาหารอยา่งเพียงพอ 
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จุดประสงค์ที่ 4.2 อธิบายพฒันาการลูกกุ้งวยัอ่อนได้ลูกต้อง 

เฉลย ขอ้51. ระยะท่ีลูกกุง้กุลาดาํกบักุง้ขาวแวนนาไมแตกต่างกนั 

 ก. Egg 

 ข. Mysis  

ค. ค. Nauplius 

 ง. Post larva 

 จ. Protozoea 

จุดประสงค์ที่ 4.3 อธิบายอาหารและการให้อาหารลูกกุ้งวยัอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้52. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการลวกอาร์ทีเมียดว้ยนํ้าอุ่นเพื่ออนุบาลลูกกุง้ 

 ก. ทาํใหอ้าร์ทีเมียสุก 

 ข. ฆ่าเช้ือโรคท่ีติดมากบัอาร์ทีเมีย 

ค ค. ทาํใหอ้าร์ทีเมียเคล่ือนไหวชา้ลง 

 ง. เป็นการปรับอุณหภูมิของอาร์ทีเมีย 

 จ. เป็นการกระตุน้ใหอ้าร์ทีเมียเจริญเติบโต 

จุดประสงค์ที่ 5.3 อธิบายคุณภาพนํา้ที่เหมาะสมในการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้53. คุณภาพนํ้าในขอ้ใดท่ีมีผลต่อการเร่งการลอกคราบของกุง้กา้มกรามในระยะฟักไข่จนเป็นลูก

กุง้คว ํ่า 

ก. ก. อุณหภมิูของนํ้า 

 ข. ไนเตรทของนํ้า 

 ค. ความเคม็ของนํ้า 

 ง. ความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้า 

 จ. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า 

จุดประสงค์ที่ 5.4 อธิบายเคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือสําหรับการวเิคราะห์คุณภาพนํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้54. “Salinometer”  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัคุณภาพนํ้าขอ้ใด 

ก. ก. ความเคม็ 

 ข. อลัคาไลนิต้ี 

 ค. ความเป็นด่าง 

 ง. ความกระดา้ง 

 จ. ความเป็นกรดเป็นด่าง 
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จุดประสงค์ที่ 5.5 อธิบายการควบคุมและแก้ปัญหาคุณภาพนํา้ในการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้55. สารชนิดใดท่ีใชใ้นการจบัตะกอนโลหะหนกัในนํ้า 

 ก. KI 

 ข. CaO 

 ค. NaCl 

ง. ง. EDTA 

 จ. CaCO3 

จุดประสงค์ที่ 6.2 อธิบายโรคกุ้งวัยอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้56. สาเหตุใดท่ีทาํใหลู้กกุง้ท่ีเป็นโรคเรืองแสงตาย 

 ก. ไม่สามารถวา่ยนํ้า 

 ข. เมด็เลือดแดงถูกทาํลาย 

 ค. ไม่สามารถกินอาหารได ้

ง ง. ตบัและตบัอ่อนถูกทาํลาย 

 จ. เหงือกและระบบหายใจถูกทาํลาย 

จุดประสงค์ที่6.3 อธิบายการป้องกันและรักษาโรคกุ้งวยัอ่อนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 57. เม่ือพบวา่ลูกกุง้เร่ิมเป็นโรคเรืองแสงขอ้ใดเป็นวธีิการป้องกนัและรักษาลูกกุง้ระยะ  Post  

Larva   

 ก. ใชย้าปฏิชีวนะผสมอาหารใหลู้กกุง้กิน 

ข ข. ลดความเคม็ของนํ้าในบ่ออนุบาล 

 ค. ลดปริมาณการให้อาหารลง 

 ง. ลดความหนาแน่นในการอนุบาล 

 จ. ลดอุณหภูมิของนํ้าในบ่ออนุบาล 

จุดประสงค์ที่7.3 อธิบายการเตรียมเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการรวบรวมลูกกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้58. เพื่อลดความเครียดของลูกกุง้ทะเลควรใชส้ารใดเติมลงนํ้าในถงัพกั 

 ก. วติามิน A 

 ข. วติามิน B 

ค. ค. วติามิน C 

 ง. วติามิน D 

 จ. วติามิน E 

 

 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 



41 
 

จุดประสงค์ที่ 7.4 อธิบายการสุ่มนับและบรรจุลูกกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้59. “การเรทลูกกุง้” หมายถึงอะไร 

ก. ก. การสุ่มจาํนวนลูกกุง้ก่อนการบรรจุ 

 ข. การใหค้ะแนนความสมบูรณ์ของลูกกุง้ 

 ค. การคาํนวณปริมาณอาหารท่ีจะใหลู้กกุง้ 

 ง. การสุ่มตวัอยา่งลูกกุง้เพื่อดูการกินอาหาร 

 จ. การคาํนวณปริมาณลูกกุง้ท่ีปล่อยลงบ่ออนุบาล 

จุดประสงค์ที่7.5 อธิบายการลาํเลยีงขนส่งลูกกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้60. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการใส่ผงคาร์บอนลงในภาชนะบรรจุลาํเลียงลูกกุง้ 

 ก. เพื่อเพิ่มความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้า 

 ข. เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 

 ค. เพื่อเป็นอาหารของลูกกุง้ระหวา่งการลาํเลียง 

ง ง. เพื่อช่วยในการดูดซบัของเสียท่ีลูกกุง้ขบัถ่ายออกมา 

 จ. เพื่อเพิ่มปริมาณของธาตุคาร์บอนในนํ้าใหก้บัลูกกุง้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้     สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สมรรถนะงานที ่5 งานเลีย้งกุ้ง 

จุดประสงค์ที่1.5 อธิบายข้ันตอนการเตรียมบ่อเลีย้งกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้61. เพราะเหตุใดการเตรียมบ่อเล้ียงกุง้จึงนิยมใชว้สัดุปูนกลุ่มโดโลไมทเ์ป็นหลกั 

 ก. เพื่อช่วยในการกาํจดัศตัรูกุง้ 

ข ข. เพื่อช่วยเพิ่มค่าอลัคาไลนิต้ีของนํ้า 

 ค. เพื่อช่วยเพิ่มค่าความกระดา้งของนํ้า 

 ง. เพื่อช่วยใหสี้ของนํ้าเหมาะสมต่อการเล้ียงกุง้ 

 จ. เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในนํ้า 

จุดประสงค์ที่1.6 อธิบายสุขอนามัยและความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลีย้งกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้62. ขอ้ใดกล่าวถึง ไบโอซีเคียว (Biosecurity)ไดถู้กตอ้ง 

ก. ก. การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

 ข. การป้องกนัโรคโดยใชส้ารเคมีเท่านั้น 

 ค. การกาํจดัเช้ือโรคโดยใชส้ารชีวภาพเท่านั้น 

 ง. การแกปั้ญหาและการรักษาโรคทัว่ไป 

 จ. การควบคุมโรคโดยนํ้าสัตวป่์วยไปทิ้งใหไ้กลฟาร์ม 

จุดประสงค์ที่2.4 อธิบายคุณภาพของนํา้ที่เหมาะสมกบัการเลีย้งกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้63. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของนํ้าท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกุง้กา้มกราม 

 ก. ความโปร่งแสงมีค่า 10-20 เซนติเมตร 

 ข. อลัคาไลนิต้ีมีค่านอ้ยกวา่  80พีพีเอม็ 

 ค. ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่า  6.0-6.8 

 ง. แอมโมเนียและไนไตรท ์มีค่ามากกวา่  0.5  พีพีเอม็ 

จ. จ. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ามีค่า5-10  พีพีเอม็ 

จุดประสงค์ที่2.5 อธิบายเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพนํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้64. นาย ก. ตอ้งการวดัค่าของนํ้าในบ่อเล้ียงกุง้ขาว ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือชนิดใด 

 ก. Thermometer 

ข. ข. Salinometer  

 ค. Secchi disc 

 ง. DO meter  

 จ. pH meter 

 

A4 
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จุดประสงค์ที่2.6 อธิบายแนวทางการจัดการคุณภาพนํา้ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้65. สารในกลุ่มใดเหมาะท่ีจะใชส้าํหรับฆ่าเช้ือโรคในนํ้าก่อนท่ีจะปล่อยลูกกุง้ลงเล้ียง 

 ก. คลอรีน 

 ข. วสัดุปูน 

ค. ค. ไอโอดีน 

 ง. ฟอร์มาดิไฮต ์

 จ. กลูตารอลดีไฮต ์

จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายการตรวจสอบปริมาณการกนิอาหารของกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้66. การเช็คยอเพื่อดูการกินของกุง้ท่ีเล้ียงควรตรวจทาํหลงัจากการใหอ้าหารก่ีชัว่โมง 

 ก. 1 ชัว่โมง 

ข ข. 2 ชัว่โมง 

 ค. 3 ชัว่โมง 

 ง. 4 ชัว่โมง 

 จ. 5 ชัว่โมง 

จุดประสงค์ที่3.5 อธิบายการคํานวณปริมาณการให้อาหารกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้67. ลกัษณะขอ้ใดแสดงวา่การให้อาหารกุง้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

 ก. นํ้ามีสีเขม้ มี pH สูง 

ข. ข. ลาํไส้มีสีตะกอนดิน 

 ค. เกิดแอมโมเนียสะสมในบ่อ 

 ง. เลนในบ่อมีมาก  พื้นบ่อเน่า 

 จ. อตัราการแลกเปล่ียนเป็นเน้ือตํ่า 

จุดประสงค์ที่ 3.6 อธิบายอาหารและการให้อาหารกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้68. เม่ือพบวา่อาหารในยอหมดมีข้ีกุง้ ยาวปกติ และมีจาํนวนมากแสดงวา่การใหอ้าหารกุง้เป็น

อยา่งไร 

 ก. อาหารขาดเล็กนอ้ย 

 ข. อาหารไม่พอ  อาหารปลิว 

ค. ค. ใหอ้าหารในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 ง. ใหอ้าหารมากเกินความตอ้งการ 

 จ. คุณภาพนํ้าและสุขภาพของกุง้ไม่ดี 
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จุดประสงค์ที่ 4.3 บอกสาเหตุการเกดิโรคกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้69. เช้ือ Vibrio harveyiเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดโรคใดในกุง้ 

 ก. โรคหลงัขาว 

ข. ข. โรคเรืองแสง                                           

 ค. โรคตายด่วน 

 ง. โรคตวัแดงดวงขาว 

 จ. โรคลอกคราบไม่ออก 

จุดประสงค์ที่4.4 อธิบายการวนิิจฉัยโรคกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้70. เม่ือพบวา่ส่วนของบริเวณตบักุง้ขาวแวนนาไมเซลลต์ายหรือถูกทาํลายอยา่งรุนแรงเป็น

ลกัษณะอาการของโรคใด 

 ก. BP 

 ข. MBV 

ค. ค. EMS 

 ง. SMV 

 จ. BNN 

จุดประสงค์ที่ 4.5 บอกชนิดของโรคกุ้งทีสํ่าคัญได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้71. ถา้กุง้กุลาดาํในบ่อกินอาหารลดลง  ลอยหวั มีอตัราการตายอยา่งรวดเร็ว  เปลือกเป็นจุดขาว

ชดัเจนเป็นอาการโรคชนิดใด 

 ก. Fusariosis 

 ข. Opal Disease 

 ค. Yellow Head  Disease 

ง. ง. White  Spot  Syndrome 

 จ. Taura  Syndrome  Virus 

จุดประสงค์ที่4.6 อธิบายยาและสารเคมีในการรักษาโรคกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้72. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคท่ีเกิดจากสาเหตุใด 

 ก. ราและพยาธิ 

 ข. ไวรัสและรา 

 ค. โปรโตซวัและไวรัส 

 ง. พยาธิและแบคทีเรีย 

จ. จ. โปรโตซวัและแบคทีเรีย 
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จุดประสงค์ที่4.7 อธิบายการป้องกันและรักษาโรคกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้73. ขอ้ใดป็นหลกัการป้องกนัและรักษาโรคกุง้ 

 ก. นํ้าท่ีใชใ้นการเล้ียงกุง้ทะเลควรมีความเคม็มากกวา่ 30 พีพีที 

 ข. การปล่อยลูกกุง้ลงเล้ียงควรปล่อยลูกกุง้ขนาดโพสลาวา 5 ข้ึนไป 

ค. ค. ควรกาํจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะของโรคกุง้ 

 ง. ไม่ตอ้งเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือในบ่อเม่ือตากบ่อทิ้งไว ้1.5 เดือน 

. จ. ควรเปิดเคร่ืองตีนํ้าในบ่อเล้ียงกุง้ 

จุดประสงค์ที่5.3 อธิบายวธีิการจับกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้74. ขอ้ใดเป็นวธีิการจบักุง้ขาวท่ีถูกตอ้ง 

 ก. ขณะจบักุง้ควรงดการใหอ้าหาร 

 ข. การจบักุง้ควรลดระดบันํ้าในบ่อใหเ้หลือนอ้ยกวา่ 0.5 เมตร 

 ค. การจบักุง้ ปริมาณไม่มากควรจบัโดยใชอ้วนลาก 

 ง. การสุ่มตวัอยา่งกุง้เพื่อประเมินราคาควรจะใชว้ธีิการทอดแหบริเวณกลางบ่อ 

จ. จ. กุง้ท่ีจบัมาแลว้ควรรีบนาํมาแช่ในถงัท่ีมีนํ้าแขง็ 

จุดประสงค์ที่ 5.4 อธิบายข้ันตอนการลาํเลยีงขนส่งผลผลติกุ้งได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้75. หลกัการลาํเลียงขนส่งผลผลิตกุง้ท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

 ก. ลาํเลียงขนส่งโดยวธีิการแช่แขง็ 

ข. ข. ลาํเลียงขนส่งตอ้งทาํใหเ้ร็วท่ีสุดไม่ควรเกิน 10 ชัว่โมง 

 ค. ระหวา่งการลาํเลียงขนส่งควรเติมคลอรีนผสมในถงัขนส่งกุง้ 

 ง. ลาํเลียงขนส่งดว้ยรถขนาดใหญ่ไม่ตอ้งใชค้วามเยน็ 

 จ. ลาํเลียงขนส่งกุง้ในประเทศไม่ตอ้งขอหนงัสือกาํกบัการขนยา้ย 
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(ชุดกรรมการ) 

 

คาํช้ีแจง 

การใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้   สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว ์สาขางาน

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

1.  ภาคทฤษฎ ี (หลกัฐานด้านความรู้) 

1.1  วธีิการเก็บขอ้มูล 

1.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลตลาดสัตวน์ํ้า 

1.3  การเขียนโครงการผลิตสัตวน์ํ้า 

1.4  การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ 

1.5  การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลา 

1.6  ชนิด หนา้ท่ี และขอ้ควรระวงัของวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุปลาโดยการใช้

ฮอร์โมนสังเคราะห์ 

1.7  การคาํนวณปริมาณฮอร์โมนการใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ในการเพาะพนัธ์ุปลา 

1.8  ตาํแหน่งท่ีใชใ้นการฉีดฮอร์โมน 

1.9  วธีิการผสมพนัธ์ุปลา 

1.10  วธีิการฟักไข่ปลา 

1.11  การเตรียมบ่ออนุบาลปลา 

1.12  ชีววทิยาของไรแดง 

1.13  วธีิการผลิตไรแดง 

1.14  หลกัการตรวจวดัคุณภาพนํ้าใน บ่ออนุบาลสัตวน์ํ้า 

1.15  การวเิคราะห์และควบคุมคุณภาพนํ้า 

1.16  สาเหตุการเกิดโรคปลาวยัอ่อน 

1.17  วธีิการวนิิจฉยัโรคปลาวยัอ่อน 
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1.18  วธีิการใชย้าและสารเคมีในป้องกนัและรักษาโรคปลาวยัอ่อน 

1.19  ชนิด หนา้ท่ี และขอ้ควรระวงัของวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการรวบรวมลูกปลา 

1.20  วธีิการรวบรวม  ลูกปลาเพื่อจาํหน่าย 

1.21  หลกัการคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

1.22  ขั้นตอนการเตรียมบ่อเล้ียงปลา 

1.23  สารอาหารท่ีปลาตอ้งการ 

1.24  ประเภทวตัถุดิบอาหารสัตวน์ํ้า 

1.25  การคาํนวณการสร้างสูตรอาหาร 

1.26  ขั้นตอนการผลิตอาหารปลา 

1.27  หลกัการใหอ้าหารปลา 

1.28  การวดัการเจริญเติบโตของปลา 

1.29  คุณลกัษณะของนํ้าท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงปลา 

1.30  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

1.31  แนวทางการจดัการคุณภาพนํ้า 

1.32  สาเหตุการเกิดโรคปลา 

1.33  การวนิิจฉยัโรคปลา 

1.34  ชนิดของโรคปลา 

1.35  ยาและสารเคมีในการรักษาโรค 

1.36  การป้องกนัและรักษาโรค 

1.37  วธีิการจบัและลาํเลียงขนส่งปลา 

1.38  การคดัขนาดปลา 

1.39  ขั้นตอนการลาํเลียงขนส่งผลผลิตปลา 

1.40  ชนิด หนา้ท่ีและขอ้ควรระวงัของเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุง้ 

1.41  การคาํนวณความเคม็ของนํ้า 

1.42  การเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ 

1.43  การเพาะพนัธ์ุกุง้ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

1.44  พฒันาการของรังไข่และไข่กุง้  

1.45  วธีิการผสมพนัธ์ุกุง้ 

1.46  ชนิดของไดอะตอมท่ีใชอ้นุบาลลูกกุง้วยัอ่อน 

1.47  การเพาะขยายไดอะตอม 

1.48  หลกัการเพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย 

1.49  ขั้นตอนการฟักไข่อาร์ทีเมีย 

1.50  พฒันาการของลูกกุง้วยัอ่อน 
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1.51  อาหารและการใหอ้าหารลูกกุง้วยัอ่อน 

1.52  คุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมในการเพาะและอนุบาลลูกกุง้ 

1.53  เคร่ืองมือและ การใชเ้คร่ืองมือสาํหรับการวเิคราะห์คุณภาพนํ้าในห้องปฏิบติัการ 

1.54  การควบคุมและแกปั้ญหาคุณภาพนํ้าในการเพาะและอนุบาลลูกกุง้ 

1.55  โรคกุง้วยัอ่อน 

1.56  การป้องกนัและรักษาโรคกุง้วยัอ่อน 

1.57  การจดัเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ในการรวบรวมลูกกุง้ 

1.58  การสุ่มนบัและบรรจุลูกกุง้ 

1.59  การลาํเลียงขนส่งลูกกุง้ 

1.60  ขั้นตอนการเตรียมบ่อเล้ียงกุง้ 

1.61  สุขอนามยัและความปลอดภยัทางชีวภาพ 

1.62  คุณลกัษณะของนํ้าท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงกุง้ 

1.63  ชนิด หนา้ท่ีและขอ้ควรระวงัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพนํ้า 

1.64  แนวทางการจดัการคุณภาพนํ้า 

1.65  การตรวจสอบปริมาณการกินอาหารของกุง้ 

1.66  การคาํนวณปริมาณการใหอ้าหารกุง้ 

1.67  อาหารและการใหอ้าหารกุง้ 

1.68  สาเหตุการเกิดโรคกุง้ 

1.69  ขั้นตอนการวินิจฉยัโรคกุง้ 

1.70  ชนิดของโรคกุง้ท่ีสาํคญั 

1.71  ยาและสารเคมีท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นการรักษาโรคกุง้ 

1.72  การป้องกนัและรักษาโรคกุง้ 

1.73  วธีิการจบักุง้ 

1.74  ขั้นตอนการลาํเลียงขนส่งผลผลิตกุง้ 

 

2.  ภาคปฏิบัติ (การสอบปฏิบัติ) 

2.1  การผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ 

2.2  การวเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าโดยวธีิการไตเตรท 

2.3  การเพาะไรแดง 

2.4  การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย 
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ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

1.  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี จาํนวน 1 ชุด  คะแนนเตม็90คะแนน ไดแ้ก่ 

1.1  แบบประเมินแบบเลือกตอบ  จาํนวน 75 ขอ้  คะแนนเตม็  75  คะแนน 

1.2  แบบประเมินแบบอตันยัเขียนตอบ จาํนวน 1 ขอ้  คะแนนเตม็  15  คะแนน 

2.  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเร่ือง/งาน จาํนวน 4 ชุด      คะแนนเตม็ 130 คะแนน 

2.1  การผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์   คะแนนเตม็ 50  คะแนน 

2.2  การวเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าโดยวธีิการไตเตรท คะแนนเตม็  40  คะแนน 

2.3  การเพาะไรแดง       คะแนนเตม็  20  คะแนน 

2.4  การเพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย      คะแนนเตม็  20  คะแนน 

 

วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม เช่น วสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

 

วธีิดําเนินการประเมิน 

1.  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยป์ระเมิน 

สมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาเป็นประธาน   ผูใ้ช้ผลผลิตหรือผูแ้ทนสถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ เป็น

กรรมการ   ครูผูส้อนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการประเมิน  พร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

ในการประเมิน  โดยในบางกรณีหรือบางรายการอาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 

3.  การประเมินภาคทฤษฎีจดัประเมินเป็นรายบุคคล 

4.  การประเมินภาคปฏิบติัใหจ้ดัประเมินเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 2 คน 

5.  เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 

 5.1  ภาคทฤษฎี  2  ชัว่โมง 

 5.2  ภาคปฏิบติั  7  วนั 

6.  กรณีตอ้งการประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยใหป้ระเมินควบคู่ไปกบัการประเมินภาคปฏิบติั 
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สรุปผลการประเมิน 

   1.  ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเด็นคาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี

กาํหนดในแบบประเมิน 

   2.  ใหค้ณะกรรมการใหค้ะแนนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

   3.  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมิน     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

        3.1  ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

        3.2  ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

  4. ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

      4.1  ภาคทฤษฎี 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ให ้ไม่ผา่น 

                              4.2  ภาคปฏิบติั 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ให ้ไม่ผา่น 

 

----------------- 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557     

ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

คะแนนเต็ม 90 คะแนน    เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

คําส่ัง ข้อสอบประกอบด้วย 2 ตอน  ดังนี ้

ตอนที ่1  - ข้อสอบแบบเลอืกตอบ จํานวน 75 ข้อ   

   - ให้เลอืกคําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงบนกระดาษคําตอบ 

ตอนที ่2    ข้อสอบแบบอตันัยเขียนตอบ  จํานวน 1  ข้อ  15 คะแนน 
 

ตอนที ่1  
 

1. ถา้ตอ้งการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัชนิดและปริมาณของสัตวน์ํ้าในทอ้งถ่ิน  

ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือใด 

ก. แบบบนัทึก 

ข. แบบสังเกต 

ค. แบบทดสอบ 

ง. แบบสาํรวจ 

จ. แบบสอบถาม 

2. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีใชว้เิคราะห์เพื่อวางแผนการผลิตสัตวน์ํ้า 

ก. รายได ้   ความน่าสนใจ   วธีิการผลิต 

ข. การสังเกต   การสาํรวจ    การวางแผน 

ค. รายได ้   เป้าหมายผูบ้ริโภค    ทิศทางการตลาด 

ง. ตลาดเป้าหมาย    ส่วนแบ่งการตลาด   ทิศทางการตลาด 

จ. วธีิการผลิต   เป้าหมายผูบ้ริโภค    วตัถุประสงคก์ารผลิต 

3. แม่พนัธ์ุปลาท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. มีอายตุั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 

ข. สมบูรณ์ แขง็แรง ไม่เป็นโรคพยาธิ 

ค. ทอ้งอูมน่ิม อวยัวะเพศเป็นสีชมพแูดง 

ง. แม่ปลาท่ีอยูใ่นฤดูฝนหรือฤดูผสมพนัธ์ุ 

จ. แม่ปลาท่ีเคยไดรั้บการฉีดฮอร์โมนเพาะพนัธ์ุมาก่อน 
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4. พอ่พนัธ์ุปลาตะเพยีนขาวท่ีพร้อมผสมพนัธ์ุมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. ขนาดลาํตวัใหญ่ อว้น ไม่พิการ 

ข. มีลกัษณะตรงตามสายพนัธ์ุ 

ค. แขง็แรง  ปราดเปรียว  ไม่เป็นโรคพยาธิ 

ง. อยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุ 

จ. มีนํ้าเช้ือไหลออกมาทางช่องเพศ เม่ือบีบทอ้ง 

5. ฮอร์โมนสังเคราะห์มีหนา้ท่ีอยา่งไร 

ก. กระตุน้ใหไ้ข่ปลามีการพฒันาเร็วข้ึน 

ข. กระตุน้ใหไ้ข่ปลาผสมกบันํ้าเช้ือไดดี้ 

ค. กระตุน้ใหไ้ข่ปลาเพิ่มจาํนวนมากข้ึน 

ง. กระตุน้ใหไ้ข่ปลาสะสมอาหารไดม้ากข้ึน 

จ. กระตุน้การเจริญของไข่ปลาในขั้นสุดทา้ยและตกไข่สามารถรีดไข่ได ้

6. การใชส้ารเสริมฤทธ์ิร่วมกบัฮอร์โมนสังเคราะห์มีจุดประสงคเ์พื่ออะไร 

ก. เพื่อให้รีดไข่ไดง่้ายและมากข้ึน 

ข. กระตุน้ใหไ้ข่ปลามีการพฒันาเร็วข้ึน 

ค. ช่วยเสริมฤทธ์ิฮอร์โมนสังเคราะห์ 

ง. รักษาประสิทธิภาพของฮอร์โมนสังเคราะห์ใหน้านข้ึน 

จ. กาํจดัสารต่อตา้นในตวัปลาและเสริมฤทธ์ิฮอร์โมนสังเคราะห์ 

7. หลอดและเขม็ฉีดยาท่ีเหมาะในการฉีดฮอร์โมนพ่อแม่ปลาขนาด 0.5-5.0 กิโลกรัมควรมีขนาดเท่าไร 

ก. หลอดขนาด 1-5 ซีซี  และเขม็เบอร์  24-25 

ข. หลอดขนาด 2-5 ซีซี  และเขม็เบอร์  22-24 

ค. หลอดขนาด 3-5 ซีซี  และเขม็เบอร์  18-22 

ง. หลอดขนาด 3-10 ซีซี  และเขม็เบอร์  16-18 

จ. หลอดขนาด 3-10 ซีซี  และเขม็เบอร์  14-16 

8. แม่ปลาดุกนํ้าหนกั 1 กิโลกรัมควรใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ปริมารเท่าใด 

ก. 20-40  ไมโครกรัม 

ข. 40-60  ไมโครกรัม 

ค. 60-80  ไมโครกรัม 

ง. 80-100  ไมโครกรัม 

จ. 100-120  ไมโครกรัม 
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9. ควรใชส้ารเสริมฤทธ์ิปริมารเท่าใดในการฉีดแม่ปลาดุกหนกั 1 กิโลกรัม 

ก. 5-10  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

ข. 10-15  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

ค. 15-20  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

ง. 20-25  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

จ. 25-30  มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม 

10. ควรฉีดฮอร์โมนแก่ปลาดุกในตาํแหน่งใด 

ก. ช่องทอ้ง 

ข. กลา้มเน้ือโคนครีบหู 

ค. กลา้มเน้ือโคนครีบหาง 

ง. กลา้มเน้ือโคนครีบหลงั 

จ. กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงัเหนือเส้นขา้งลาํตวั 

11. การผสมไข่กบันํ้าเช้ือปลาดุกควรผสมวธีิใด 

ก. แบบแหง้ 

ข. แบบเปียก 

ค. แบบแหง้ดดัแปลง 

ง. แบบแหง้ผสมโคลน 

จ. ทุกแบบไดผ้ลไม่ต่างกนั 

12. กรวยฟักไข่เหมาะกบัการฟักไข่ปลาชนิดใด 

ก. ปลานิล   ปลาดุก 

ข. ปลาสวาย   ปลาไน 

ค. ปลาดุก   ปลาหมอ 

ง. ปลาช่อน    ปลาแรด 

จ. ปลาตะเพียนขาว  ปลายีส่กเทศ 

13. การใส่ปูนขาวในขั้นตอนการเตรียมบ่ออนุบาลลูกปลาเพื่อจุดประสงคใ์ด 

ก. ลดความกระดา้งของนํ้าภายในบ่อ 

ข. ลดความเป็นด่างของนํ้าภายในบ่อ 

ค. ช่วยใหอ้อกซิเจนละลายลงสู่นํ้าไดดี้ข้ึน 

ง. กาํจดัศตัรูปลาประเภทปลากินเน้ือภายในบ่อ 

จ. ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้าในบ่อ 
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14. บ่ออนุบาลท่ีมีความเป็นกรดเป็นด่างระหวา่ง6-7  ควรใส่ปูนขาวในขั้นตอน 

การเตรียมบ่อเท่าไร 

ก. ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปูนขาว 

ข. 10-20  กิโลกรัม / ไร่ 

ค. 60-80กิโลกรัม / ไร่ 

ง. 120-140กิโลกรัม / ไร่ 

จ. 180-200กิโลกรัม / ไร่ 

15. วงจรชีวิตของไรแดงมีชีวติก่ีวนั 

ก. 1 วนั 

ข. 5 วนั 

ค. 10 วนั 

ง. 15 วนั 

จ. 20 วนั 

16. ไรแดงมีการสืบพนัธ์ุแบบใด 

ก. แบบกระเทย 

ข. แบบอาศยัเพศ 

ค. แบบไม่อาศยัเพศ 

ง. แบบกระเทยและแบบอาศยัเพศ 

จ. แบบอาศยัเพศและแบบไม่อาศยัเพศ 

17. การเพาะไรแดงใหไ้ดผ้ลผลิตสูงควรใชเ้ทคนิคใด 

ก. ควบคุมอุณหภูมิใหต้ํ่า 

ข. เพาะในช่วงท่ีมีแสงแดดอ่อน 

ค. ควบคุมนํ้าท่ีใชเ้ล้ียงใหเ้ป็นด่าง 

ง. ใชมู้ลสัตวห์รืออาหารเมด็เท่านั้น 

จ. กรองนํ้าเขียวท่ีเติมลงบ่อเพาะดว้ยถุงกรองแพลงกต์อน 

18. ควรเก็บตวัอยา่งนํ้าในระดบัใด เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า  

ก. ผวินํ้า 

ข. ตํ่ากวา่ผวินํ้า  10-30  เซนติเมตร 

ค. ตํ่ากวา่ผวินํ้า  40-60  เซนติเมตร 

ง. ตํ่ากวา่ผวินํ้า  70-90  เซนติเมตร 

จ. ผวิดินพื้นบ่อ 
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19. ในการเล้ียงปลานํ้ากร่อย ถา้ตอ้งการค่าความเป็นด่างของนํ้ า80-100 mg /lควรจดัการอยา่งไร 

ก. เติมปุ๋ยเรีย 

ข. เติมปุ๋ยแมกนีเซียม 

ค. เติมปุ๋ยแคลเซียมออกไซด์ 

ง. เติมปุ๋ยแคลเซียมไฮดรอกไซด ์

จ. เติมปุ๋ยแคลเซียมไบคาร์บอเนต 

20. ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ลาเป็นโรคมากท่ีสุด 

ก. คุณภาพนํ้า 

ข. ความบอบซํ้ าของปลา 

ค. อาหารปลา 

ง. พนัธุกรรม 

จ. ปริมาณออกซิเจนในนํ้า 

21. การผา่ซากเพื่อการตรวจวนิิจฉยัโรคมีขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ขดูเมือก  ตดัเหงือก  ตดัครีบ  เปิดช่องทอ้ง 

ข. ขดูเมือก  ตดัครีบ  ตดัเหงือก  เปิดช่องทอ้ง 

ค. ตดัครีบ  ตดัเหงือก  ขดูเมือก  เปิดช่องทอ้ง 

ง. เปิดช่องทอ้ง  ขดูเมือก  ตดัครีบ  ตดัเหงือก 

จ. เปิดช่องทอ้ง  ขดูเมือก  ตดัเหงือก  ตดัครีบ 

22. ขอ้ใดเป็นขอ้ควรระวงัในการรักษาโรคปลาโดยการใชฟ้อร์มาลีน 

ก. อุณหภูมิของนํ้าลดลง 

ข. อุณหภูมิในตวัปลาเพิ่มข้ึน 

ค. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าลดลง 

ง. ความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้าเพิ่มข้ึน 

จ. ปริมาณออกซิเจนในเลือดปลาเพิ่มข้ึน 

23. อวนท่ีใชใ้นการรวบรวมลูกปลามีลกัษณะอยา่งไร 

ก. แขง็แรง ทนทาน 

ข. สามารถยดืหยุน่ไดดี้ 

ค. ป้องกนัการซึมซบัของนํ้าไดดี้ 

ง. มีขนาดเหมาะสมกบัตวัปลาท่ีรวบรวม 

จ. ขนาดตาอวนเล็กกวา่ตวัปลาท่ีรวบรวม 
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24. วธีิการรวบรวมลูกปลาดุกท่ีมีอาย ุ2 วนัเพื่อเตรียมจาํหน่าย ขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 

ก. ใชส้วงิตกั 

ข. ปล่อยนํ้าออก 

ค. ใชก้ระชงัผา้มุง้ไนล่อนลากจบั 

ง. ใชก้ระชงัผา้โอล่อนแกว้ลากจบั 

จ. ใชส้ายยางดูดลูกปลาโดยวธีิกาลกันํ้า 

25. ขอ้ใดกล่าวถึงตน้ทุนไดถู้กตอ้ง 

ก. การจดัซ้ือวตัถุดิบเป็นตน้ทุนผนัแปร 

ข. ค่าซ้ือเคร่ืองจกัรกลเป็นตน้ทุนผนัแปร 

ค. ค่าแรงงานของบุคลากรเป็นตน้ทุนคงท่ี 

ง. ค่าดาํเนินการของผูป้ระกอบการไม่นาํมาเป็นตน้ทุน 

จ. ท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบการมีอยูก่่อนทาํการผลิตไม่คิดเป็นตน้ทุน 

26 . ขั้นตอนใดของการเตรียมบ่อท่ีเช้ือโรคถูกทาํลาย 

ก. ตากบ่อ   ใส่ปูนขาว 

ข. ลอกเลน  ใส่ยาเบ่ือปลา 

ค. ใส่ปูนขาว   กาํจดัวชัพืช 

ง. สูบนํ้าออก   ใส่ปุ๋ยคอก 

จ. ใส่ยาเบ่ือปลา  ใส่ปูนขาว 

27. การผลิตอาหารเล้ียงปลากินเน้ือตอ้งมีเปอร์เซ็นตโ์ปรตีนอยา่งนอ้ยเท่าไร 

ก. 10-15 % 

ข. 15-20 % 

ค. 25-30 % 

ง. 40-45 % 

จ. 45-50 % 

28. ขอ้ใดเป็นวตัถุดิบอาหารสตัวน์ํ้าประเภทโปรตีนทั้งหมด 

ก. มนัเส้น  ปลาป่น 

ข. ขา้วโพดป่น  ปลาป่น 

ค. รําขา้ว  กากถัว่เหลือง 

ง. กากถัว่เหลือง  เลือดป่น 

จ. กระดูกป่น  ใบกระถินป่น 
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29. วธีิการคาํนวณสูตรอาหารแบบส่ีเหล่ียมตวัเลขท่ีเขียนตรงกลางรูปส่ีเหล่ียมคืออะไร 

ก. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนท่ีตอ้งการ 

ข. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบทั้งหมด 

ค. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนสูงสุดของวตัถุดิบอาหาร 

ง. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนตํ่าท่ีสุดของวตัถุดิบอาหาร 

จ. เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนเฉล่ียของวตัถุดิบแหล่งโปรตีน 

30. ขั้นตอนการผลิตอาหารปลาใหล้อยนํ้าขั้นตอนใดสาํคญัท่ีสุด 

ก. เลือกวสัดุทุกชนิดท่ีมีนํ้าหนกัเบา 

ข. ใชม้นัสาํปะหลงัเป็นแหล่งพลงังาน 

ค. อบดว้ยความร้อนสูงหลงัการอดัเม็ด 

ง. ผสมวตัถุดิบบางชนิดลงไปในอาหาร 

จ. นาํวตัถุดิบทุกชนิดอบดว้ยความร้อนก่อนผลิต 

31. ขอ้ใดเป็นหลกัการใหอ้าหารปลาท่ีถูกตอ้ง 

ก. หวา่นอาหารใหก้ระจายทัว่บ่อ 

ข. ใหอ้าหารท่ีเดิม เวลาเดิมทุกวนั 

ค. ใหอ้าหารในปริมาณมาก 

ง. ใหอ้าหารนอ้ยแต่บ่อยคร้ัง  

จ. เปล่ียนชนิดของอาหารบ่อยคร้ัง 

32. นายขาวใชอ้าหารปลาเล้ียงปลาดุกทั้งหมด 585 กิโลกรัม  เม่ือปลาโตไดน้ํ้าหนกัเน้ือปลาดุกทั้งหมด 

450 กิโลกรัม อตัราการแลกเน้ือ(FCR)ท่ีถูกตอ้ง คือขอ้ใด 

ก. 1.3 

ข. 1.5 

ค. 1.7 

ง. 1.9 

จ. 2.1 

33. การวดัการเจริญเติบโตของปลาควรวดัจากขอ้ใด 

ก. จาํนวนปลาต่อพื้นท่ี 

ข. ปริมาณอาหารท่ีปลากิน 

ค. นํ้าหนกัและความยาวเฉล่ียของตวัปลา 

ง. ขนาดของตวัปลา 

จ. ความกวา้งของปลา 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 



58 
 

 

34. ความโปร่งแสงท่ีเหมาะสมของนํ้าในบ่อเล้ียงปลา คือขอ้ใด 

ก. 120 – 150 ซม. 

ข. 90 – 120ซม. 

ค. 60 – 90 ซม. 

ง. 30 – 60 ซม. 

จ. 1 – 30 ซม. 

35. หากพบวา่ปลาท่ีเล้ียงลอยหวัท่ีผวินํ้าจากสาเหตุขาดออกซิเจนมีวธีิการแกปั้ญหาโดยเร่งด่วนควรทาํอยา่งไร 

ก. จดัแยกปลาบางส่วนออกจากบ่อ 

ข. ใส่เคร่ืองตีนํ้าหรือพน่นํ้าใหอ้ากาศ 

ค. โรยปูนขาวกาํจดัจุลินทรียท่ี์แยง่ออกซิเจน 

ง. โรยเกลือแกงเพื่อเพิ่มความแขง็แรงแก่ปลา 

จ. ระบายนํ้าออกแลว้เปล่ียนนํ้าใหม่ประมาณ 30% 

36. ถา้พบวา่นํ้าในบ่อเล้ียงปลามีปริมาณออกซิเจนตํ่ามีวธีิการเปล่ียนถ่ายนํ้าอยา่งไร จึงทาํใหน้ํ้ามีคุณภาพ 

ท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงปลา 

ก. เปล่ียนถ่ายนํ้าออกคร่ึงหน่ึงของบ่อ 

ข. ใชเ้คร่ืองตีนํ้าแทนการระบายนํ้าในช่วงเชา้ทุกวนั 

ค. ระบายนํ้าเก่าออกใหม้ากท่ีสุดแลว้เติมนํ้าใหม่เท่าระดบัเดิม 

ง. ระบายนํ้าออกให้เหลือ 1 ใน 3 แลว้เติมนํ้าใหม่เท่าระดบัเดิม 

จ. ระบายนํ้าออกประมาณ 1 ใน 3  แลว้เติมนํ้าใหม่เท่าระดบัเดิม 

37. การวนิิจฉยัโรคปลาขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. ปลามีอาการหนวดกุด  เกล็ดพอง แสดงวา่ปลาติดเช้ือโปรโตซวั 

ข. ปลามีอาการตาโปน  ตวัด่าง แสดงวา่วา่ปลาถูกปรสิตภายนอกรบกวน 

ค. ปลาไม่กินอาหารเป็นอาการเบ้ืองตน้ของการติดเช้ือแบคทีเรีย 

ง. ปลาวา่ยนํ้าเอาลาํตวัสัมผสักบัวสัดุในนํ้าแสดงวา่ปลาถูกปรสิตภายนอกมาเกาะ 

จ. ปลาปิดเปิดเหงือกเร็วกวา่ปกติในเวลาเชา้แสดงวา่ปลาถูกปรสิตเกาะท่ีเหงือก 

38. เม่ือพบวา่ปลาท่ีเล้ียงมีลกัษณะอาการตกเลือดในช่องทอ้ง และมีแผลชํ้าเลือดท่ีผวิหนงัแสดงวา่ปลาติดเช้ือใด 

ก. เช้ือรา 

ข. เช้ือไวรัส 

ค. เช้ือแบคทีเรีย 

ง. เช้ือโปรโตซวั 

จ. นํ้ามีค่าความเป็นด่างสูงกวา่ปกติ 
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39. จะมีวธีิการรักษาปลานิลท่ีเล้ียงในบ่อดินขนาด 2 ไร่ ท่ีติดเช้ือแบคทีเรียอยา่งไร 

ก. การฉีดยา 

ข. การจุ่มยา 

ค. การแช่ระยะสั้น 

ง. การแช่ระยะยาว 

จ. การผสมยาในอาหาร 

40. ขอ้ใดกล่าวถึงการป้องกนัโรคสัตวน์ํ้าไม่ถูกตอ้ง 

ก. ลูกปลาท่ีนาํมาเล้ียงควรท่ีสมบูรณ์ 

ข. การใส่ปุ๋ยคอกในบ่อ 

ค. การกาํจดัเช้ือโรคในบ่อเล้ียงก่อนเล้ียงปลา 

ง. การใหอ้าหารปลาตในปริมาณมาก 

จ. กาํจดัปรสิตและเช้ือโรคท่ีติดมากบัลูกปลาก่อนปล่อยลงเล้ียง 

41. วธีิการการลาํเลียงขนส่งปลาขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ใชน้ํ้าประปาท่ีกรองแลว้ในการบรรจุปลา 

ข. การลาํเลียงขนส่งปลาควรทาํในเวลาเชา้เท่านั้น 

ค. ถงัลาํเลียงปลาควรบรรจุนํ้าท่ีมีสัดส่วนของนํ้าต่อนํ้าหนกัปลา 2:1 

ง. การเติมออกซิเจนในถุงบรรจุลูกปลาตอ้งเติมปริมาตร  ¼ของความจุถุง 

จ. การวางถุงบรรจุลูกปลาควรวางตามแนวนอนเพือ่เพิ่มพื้นท่ีส่วนสัมผสัอากาศ 

42. ขั้นตอนในการลาํเลียงขนส่งปลาท่ีมีชีวติท่ีถูกตอ้ง คือขอ้ใด 

ก. งดอาหาร   จบัปลา   คดัขนาด  ลาํเลียงขนส่ง 

ข. จบัปลา   ขงัปลา   คดัขนาด  ลาํเลียงขนส่ง 

ค. จบัปลา  คดัขนาด  พกัปลา  ลาํเลียงขนส่ง 

ง. งดอาหาร  พกัปลา  คดัขนาด  ลาํเลียงขนส่ง 

จ. งดอาหาร  คดัขนาด  พกัปลา  ลาํเลียงขนส่ง 

43. ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ใดฆ่าเช้ือในนํ้า 

ก. Heater 

ข. ชุดกรอง Cuno 

ค. Sand Pressure 

ง. เคร่ืองทาํOzone 

จ. Protein Skimmer 
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44. ถา้ตอ้งการเตรียมนํ้าสาํหรับเพาะพนัธ์ุกุง้กา้มกรามจาํนวน 2 ตนั ความเคม็ 15 พีพีที  จากนํ้าทะเลในบ่อ

พกัท่ีมีความเคม็ 25 พีพีที  จะตอ้งผสมนํ้าจืดปริมาณเท่าใด 

ก. 0.6 ตนั 

ข. 0.8 ตนั 

ค. 1.0 ตนั 

ง. 1.2ตนั 

จ. 1.4ตนั 

45. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคก์ารตดัตาแม่พนัธ์ุกุง้ทะเล 

ก. เพื่อใหแ้ม่กุง้กินอาหารนอ้ยลง 

ข. เพื่อป้องกนัการกินไข่ของแม่กุง้ 

ค. เพื่อทาํลายฮอร์โมนท่ียบัย ั้งการเจริญของไข่กุง้ 

ง. เพื่อลดความเครียดของแม่กุง้ท่ีเกิดจากการขนยา้ย 

จ. เพื่อลดการมองเห็นของแม่กุง้ทาํใหกุ้ง้ไม่กินกนัเอง 

46. รังไข่ของแม่กุง้ท่ีอยูใ่นระยะ Ripe มีลกัษณะอยา่งไร 

ก. แบนลีบ มีสีขุ่นเขม้ 

ข. แบนใสมองเห็นเป็นเส้นทึบ 

ค. เป็นเส้นทึบ มีสีเขม้มองเห็นไดช้ดั มีสีเทา 

ง. เป็นเส้นทึบ หนากวา้ง คลา้ยผเีส้ือกางปีก 

จ. ขยายเป็นลอน เป็นแถบยาวตลอดลาํตวั มีสีเขม้ 

47. ขอ้ใดเป็นเป็นวธีิการผสมพนัธ์ุของกุง้ 

ก. ตวัผูก้ระตุน้ใหต้วัเมียปล่อยไข่ออกมา 

ข. ตวัผูป้ล่อยนํ้าเช้ือเขา้ผสมกบัไข่ในตวัเมีย 

ค. ตวัผูป้ล่อยถุงนํ้าเช้ือไวใ้นช่องเพศของตวัเมีย 

ง. ตวัผูก้ระตุน้ใหต้วัเมียลอกคราบเพื่อผสมพนัธ์ุ 

จ. ตวัผูป้ล่อยนํ้าเช้ือเขา้ผสมกบัไข่ท่ีตวัเมียปล่อยออกมา 

48. ขอ้ใดเป็นไดอะตอมท่ีนิยมใชใ้นการอนุบาลลูกกุง้ 

ก. Brachionus,Artemia 

ข. Chlorella,Isochrysis 

ค. Thalassiosira,Moina 

ง. Tetraselmis,Spirulina 

จ. Chaetoceros,Skeletonema 
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49. การเพาะเล้ียงไดอะตอมในหอ้งปฏิบติัการนิยมใชสู้ตรอาหารในขอ้ใด 

ก. TMRC 

ข. Zarrouk  

ค. EMB Agar 

ง. TCBS Agar 

จ. Conway  Medium 

50. วธีิการขอ้ใดทาํให้อาร์ทีเมียออกลูกเป็นไข่ (cyst) 

ก. เพิ่มระดบันํ้าในบ่อเล้ียงอาร์ทีเมีย 

ข. เพิ่มปริมาณแสงในบ่อเล้ียง 

ค. กระตุน้ให้อาร์ทีเมียลอกคราบ 

ง. ลดอุณหภูมิลงตํ่ากะทนัหนั 

จ. ใหป้ริมาณอาหารอยา่งเพียงพอ 

51. ระยะท่ีลูกกุง้กุลาดาํกบักุง้ขาวแวนนาไมแตกต่างกนั 

ก. Egg 

ข. Mysis  

ค. Nauplius 

ง. Post larva 

จ. Protozoea 

52. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการลวกอาร์ทีเมียดว้ยนํ้าอุ่นเพื่ออนุบาลลูกกุง้ 

ก. ทาํใหอ้าร์ทีเมียสุก 

ข. ฆ่าเช้ือโรคท่ีติดมากบัอาร์ทีเมีย 

ค. ทาํใหอ้าร์ทีเมียเคล่ือนไหวชา้ลง 

ง. เป็นการปรับอุณหภูมิของอาร์ทีเมีย 

จ. เป็นการกระตุน้ให้อาร์ทีเมียเจริญเติบโต 

53. คุณภาพนํ้าในขอ้ใดท่ีมีผลต่อการเร่งการลอกคราบของกุง้กา้มกรามในระยะฟักไข่จนเป็นลูกกุง้คว ํ่า 

ก. อุณหภูมิของนํ้า 

ข. ไนเตรทของนํ้า 

ค. ความเคม็ของนํ้า 

ง. ความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้า 

จ. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า 
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54. “Salinometer”  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัคุณภาพนํ้าขอ้ใด 

ก. ความเคม็ 

ข. อลัคาไลนิต้ี 

ค. ความเป็นด่าง 

ง. ความกระดา้ง 

จ. ความเป็นกรดเป็นด่าง 

55. สารชนิดใดท่ีใชใ้นการจบัตะกอนโลหะหนกัในนํ้า 

ก. KI 

ข. CaO 

ค. NaCl 

ง. EDTA 

จ. CaCO3 

56. สาเหตุใดท่ีทาํใหลู้กกุง้ท่ีเป็นโรคเรืองแสงตาย 

ก. ไม่สามารถวา่ยนํ้า 

ข. เมด็เลือดแดงถูกทาํลาย 

ค. ไม่สามารถกินอาหารได ้

ง. ตบัและตบัอ่อนถูกทาํลาย 

จ. เหงือกและระบบหายใจถูกทาํลาย 

57. เม่ือพบวา่ลูกกุง้เร่ิมเป็นโรคเรืองแสงขอ้ใดเป็นวธีิการป้องกนัและรักษาลูกกุง้ระยะ  Post  Larva   

ก. ใชย้าปฏิชีวนะผสมอาหารใหลู้กกุง้กิน 

ข. ลดความเคม็ของนํ้าในบ่ออนุบาล 

ค. ลดปริมาณการให้อาหารลง 

ง. ลดความหนาแน่นในการอนุบาล 

จ. ลดอุณหภูมิของนํ้าในบ่ออนุบาล 

58. เพื่อลดความเครียดของลูกกุง้ทะเลควรใชส้ารใดเติมลงนํ้าในถงัพกั 

ก. วติามิน A 

ข. วติามิน B 

ค. วติามิน C 

ง. วติามิน D 

จ. วติามิน E 
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59. “การเรทลูกกุง้” หมายถึงอะไร 

ก. การสุ่มจาํนวนลูกกุง้ก่อนการบรรจุ 

ข. การใหค้ะแนนความสมบูรณ์ของลูกกุง้ 

ค. การคาํนวณปริมาณอาหารท่ีจะใหลู้กกุง้ 

ง. การสุ่มตวัอยา่งลูกกุง้เพื่อดูการกินอาหาร 

จ. การคาํนวณปริมาณลูกกุง้ท่ีปล่อยลงบ่ออนุบาล 

60. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคใ์นการใส่ผงคาร์บอนลงในภาชนะบรรจุลาํเลียงลูกกุง้ 

ก. เพื่อเพิ่มความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้า 

ข. เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 

ค. เพื่อเป็นอาหารของลูกกุง้ระหวา่งการลาํเลียง 

ง. เพื่อช่วยในการดูดซบัของเสียท่ีลูกกุง้ขบัถ่ายออกมา 

จ. เพื่อเพิ่มปริมาณของธาตุคาร์บอนในนํ้าใหก้บัลูกกุง้ 

61. เพราะเหตุใดการเตรียมบ่อเล้ียงกุง้จึงนิยมใชว้สัดุปูนกลุ่มโดโลไมทเ์ป็นหลกั 

ก. เพื่อช่วยในการกาํจดัศตัรูกุง้ 

ข. เพื่อช่วยเพิ่มค่าอลัคาไลนิต้ีของนํ้า 

ค. เพื่อช่วยเพิ่มค่าความกระดา้งของนํ้า 

ง. เพื่อช่วยใหสี้ของนํ้าเหมาะสมต่อการเล้ียงกุง้ 

จ. เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในนํ้า 

62. ขอ้ใดกล่าวถึง ไบโอซีเคียว (Biosecurity)ไดถู้กตอ้ง 

ก. การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

ข. การป้องกนัโรคโดยใชส้ารเคมีเท่านั้น 

ค. การกาํจดัเช้ือโรคโดยใชส้ารชีวภาพเท่านั้น 

ง. การแกปั้ญหาและการรักษาโรคทัว่ไป 

จ. การควบคุมโรคโดยนํ้าสัตวป่์วยไปทิ้งใหไ้กลฟาร์ม 

63. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของนํ้าท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกุง้กา้มกราม 

ก. ความโปร่งแสงมีค่า 10-20 เซนติเมตร 

ข. อลัคาไลนิต้ีมีค่านอ้ยกวา่  80พีพีเอม็ 

ค. ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่า  6.0-6.8 

ง. แอมโมเนียและไนไตรท ์มีค่ามากกวา่  0.5  พีพีเอม็ 

จ. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ามีค่า5-10  พีพีเอม็ 
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64. นาย ก. ตอ้งการวดัค่าของนํ้าในบ่อเล้ียงกุง้ขาว ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือชนิดใด 

ก. Thermometer 

ข. Salinometer  

ค. Secchi disc 

ง. DO meter  

จ. pH meter 

65. สารในกลุ่มใดเหมาะท่ีจะใชส้าํหรับฆ่าเช้ือโรคในนํ้าก่อนท่ีจะปล่อยลูกกุง้ลงเล้ียง 

ก. คลอรีน 

ข. วสัดุปูน 

ค. ไอโอดีน 

ง. ฟอร์มาดิไฮต ์

จ. กลูตารอลดีไฮต ์

66. การเช็คยอเพื่อดูการกินของกุง้ท่ีเล้ียงควรตรวจทาํหลงัจากการใหอ้าหารก่ีชัว่โมง 

ก. 1 ชัว่โมง 

ข. 2 ชัว่โมง 

ค. 3 ชัว่โมง 

ง. 4 ชัว่โมง 

จ. 5 ชัว่โมง 

67. ลกัษณะขอ้ใดแสดงวา่การให้อาหารกุง้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

ก. นํ้ามีสีเขม้ มี pH สูง 

ข. ลาํไส้มีสีตะกอนดิน 

ค. เกิดแอมโมเนียสะสมในบ่อ 

ง. เลนในบ่อมีมาก  พื้นบ่อเน่า 

จ. อตัราการแลกเปล่ียนเป็นเน้ือตํ่า 

68. เม่ือพบวา่อาหารในยอหมดมีข้ีกุง้ ยาวปกติ และมีจาํนวนมากแสดงวา่การใหอ้าหารกุง้เป็นอยา่งไร 

ก. อาหารขาดเล็กนอ้ย 

ข. อาหารไม่พอ  อาหารปลิว 

ค. ใหอ้าหารในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ง. ใหอ้าหารมากเกินความตอ้งการ 

จ. คุณภาพนํ้าและสุขภาพของกุง้ไม่ดี 
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69. เช้ือ Vibrio harveyiเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดโรคใดในกุง้ 

ก. โรคหลงัขาว 

ข. โรคเรืองแสง  

ค. โรคตายด่วน 

ง. โรคตวัแดงดวงขาว 

จ. โรคลอกคราบไม่ออก 

70. เม่ือพบวา่ส่วนของบริเวณตบักุง้ขาวแวนนาไมเซลลต์ายหรือถูกทาํลายอยา่งรุนแรงเป็นลกัษณะอาการ

ของโรคใด 

ก. BP 

ข. MBV 

ค. EMS 

ง. SMV 

จ. BNN 

71. ถา้กุง้กุลาดาํในบ่อกินอาหารลดลง  ลอยหวั มีอตัราการตายอยา่งรวดเร็ว  เปลือกเป็นจุดขาวชดัเจนเป็น

อาการโรคชนิดใด 

ก. Fusariosis 

ข. Opal Disease 

ค. Yellow Head  Disease 

ง. White  Spot  Syndrome 

จ. Taura  Syndrome  Virus 

72. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์ชใ้นการป้องกนัและรักษาโรคท่ีเกิดจากสาเหตุใด 

ก. ราและพยาธิ 

ข. ไวรัสและรา 

ค. โปรโตซวัและไวรัส 

ง. พยาธิและแบคทีเรีย 

จ. โปรโตซวัและแบคทีเรีย 

73. ขอ้ใดป็นหลกัการป้องกนัและรักษาโรคกุง้ 

ก. นํ้าท่ีใชใ้นการเล้ียงกุง้ทะเลควรมีความเคม็มากกวา่ 30 พีพีที 

ข. การปล่อยลูกกุง้ลงเล้ียงควรปล่อยลูกกุง้ขนาดโพสลาวา 5 ข้ึนไป 

ค. ควรกาํจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะของโรคกุง้ 

ง. ไม่ตอ้งเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือในบ่อเม่ือตากบ่อทิ้งไว ้1.5 เดือน 

จ. ควรเปิดเคร่ืองตีนํ้าในบ่อเล้ียงกุง้ 
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74. ขอ้ใดเป็นวธีิการจบักุง้ขาวท่ีถูกตอ้ง 

ก. ขณะจบักุง้ควรงดการใหอ้าหาร 

ข. การจบักุง้ควรลดระดบันํ้าในบ่อใหเ้หลือนอ้ยกวา่ 0.5 เมตร 

ค. การจบักุง้ ปริมาณไม่มากควรจบัโดยใชอ้วนลาก 

ง. การสุ่มตวัอยา่งกุง้เพื่อประเมินราคาควรจะใชว้ธีิการทอดแหบริเวณกลางบ่อ 

จ. กุง้ท่ีจบัมาแลว้ควรรีบนาํมาแช่ในถงัท่ีมีนํ้าแขง็ 

75. หลกัการลาํเลียงขนส่งผลผลิตกุง้ท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

ก. ลาํเลียงขนส่งโดยวธีิการแช่แขง็ 

ข. ลาํเลียงขนส่งตอ้งทาํใหเ้ร็วท่ีสุดไม่ควรเกิน 10 ชัว่โมง 

ค. ระหวา่งการลาํเลียงขนส่งควรเติมคลอรีนผสมในถงัขนส่งกุง้ 

ง. ลาํเลียงขนส่งดว้ยรถขนาดใหญ่ไม่ตอ้งใชค้วามเยน็ 

จ. ลาํเลียงขนส่งกุง้ในประเทศไม่ตอ้งขอหนงัสือกาํกบัการขนยา้ย 

 

 

------------------------------------- 
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ตอนที ่2     ข้อสอบแบบอตันัยเขียนตอบ (15 คะแนน) 

1.  เขียนโครงการเก่ียวกบัการเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าหรือการเล้ียงสัตวน์ํ้า  มา  1  โครงการ  ประกอบดว้ย

รายละเอียดท่ีมีหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงการ 

2. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

3. ท่ีปรึกษา 

4. ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินโครงการ 

5. หลกัการและเหตุผล 

6. วตัถุประสงค ์

7. เป้าหมาย 

- เชิงปริมาณ 

- เชิงคุณภาพ 

8.  วธีิดาํเนินงานพร้อมแสดงผงัขั้นตอนการดาํเนินงาน 

9.  งบประมาณ/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

10.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

11.  การประเมินผล 
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เฉลยภาคทฤษฎ ี

ตอนที ่1 

ข้อที ่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 

1 ง 26 ก 51 ค 

2 ค 27 ค 52 ค 

3 ค 28 ง 53 ก 

4 จ 29 ก 54 ก 

5 จ 30 ค 55 ง 

6 จ 31 ข 56 ง 

7 ก 32 ก 57 ข 

8 ก 33 ค 58 ค 

9 ก 34 ง 59 ก 

10 จ 35 ข 60 ง 

11 ค 36 ค 61 ข 

12 จ 37 ง 62 ก 

13 จ 38 ค 63 จ 

14 ค 39 จ 64 ข 

15 ข 40 จ 65 ค 

16 จ 41 จ 66 ข 

17 ค 42 จ 67 ข 

18 ข 43 ง 68 ค 

19 จ 44 ข 69 ข 

20 ข 45 ค 70 ค 

21 ข 46 จ 71 ง 

22 ก 47 ค 72 จ 

23 จ 48 จ 73 ค 

24 จ 49 จ 74 จ 

25 ก 50 ง 75 ข 
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขยีนโครงการ 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1.1 ช่ือโครงการ 

- มีความชดัเจนและส่ือความหมาย 

- ไม่ชดัเจนไม่ส่ือความหมาย 

 

1 

0 

1.2 ช่ือผู้รับผดิชอบโครงการ 

- ระบุช่ือผูรั้บผชิอบโครงการ 

- ไม่ระบุ 

 

0.5 

0 

1.3 ช่ือทีป่รึกษาโครงการ 

- ระบุช่ือท่ีปรึกษาโครงการ 

- ไม่ระบุ 

 

0.5 

0 

1.4  ระยะเวลาและสถานทีด่ําเนินการ 

- กาํหนดระยะเวลาและสถานท่ี 

- ไม่กาํหนดระยะเวลาและสถานท่ี 

 

1 

0 

1.5 หลกัการและเหตุผล 

- มีความสมเหตุสมผล 

- ไม่สมเหตุสมผล 

- ไม่ระบุ 

 

2 

1 

0 

1.6 วตัถุประสงค์ 

- มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีทาํ 

- มีความชดัเจนแต่ไม่สอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีทาํ 

- ไม่ชดัเจนและไม่สอดคลอ้ง 

 

1 

0.5 

0 

1.7 เป้าหมาย 

- มีเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- มีเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

- ไม่มีเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

2 

1 

0 

1.8 วธีิดําเนินงาน 

- มีขั้นตอนการดาํเนินงานพร้อมแสดงปฏิทินการปฏิบติังาน 

- ไม่มีขั้นตอนการดาํเนินงานแต่แสดงปฏิทินการปฏิบติังาน 

- มีขั้นตอนการดาํเนินงานแต่ไม่แสดงปฏิทินการปฏิบติังาน 

 

3 

2 

1 
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- ไม่มีขั้นตอนการดาํเนินงานและไม่แสดงปฏิทินการปฏิบติังาน 0 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1.9 งบประมาณ/ รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

- มีการประมาณงบประมาณ/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

- ไม่มีการประมาณงบประมาณ/รายละเอียดค่าใชจ่้าย 

 

1 

0 

1.10 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

- มีการประมาณผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

- ไม่มีการประมาณผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

1 

0 

1.11 การประเมินผล 

- มีการประเมินผลโครงการ 

-ไม่มีการประเมินผลโครงการ 

 

1 

0 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557     

ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้     สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน                                        เวลา  2  วนั 

 

1.  ช่ืองาน เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้า : การผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ 

 

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1  การคดัพอ่แม่พนัธ์ุ 

 2.2  การเตรียมและการใชฮ้อร์โมน 

 2.3  การผสมไข่กบันํ้าเช้ือ 

 2.4  การฟักไข่ 

 

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะการผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์โดยมีลกัษณะงาน

ดงัน้ี 

3.1  การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลา  ให้คณะกรรมการจดัเตรียมปลาเพศผูแ้ละเพศเมียอยา่งละ 5 ตวั ให้กลุ่ม

ท่ีเขา้รับการประเมินคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะดีท่ีสุดเพศละ  1  ตวั  เพื่อใชใ้นการผสมเทียม 

3.2  การเตรียมและการใชฮ้อร์โมน  ให้คณะกรรมการจดัเตรียมฮอร์โมนและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นโดย

ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินดาํเนินการจดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ให้ถูกตอ้งและเหมาะสม

ตามขั้นตอน 

3.2.1  การเตรียมฮอร์โมน ให้ผูรั้บการประเมินชัง่นํ้ าหนกัปลาพร้อมจดบนัทึกนํ้ าหนกั  คาํนวณหา

ปริมาณการใชฮ้อร์โมน  โดมเพอริโดน  และนํ้ากลัน่ 

3.2.2  การฉีดฮอร์โมนใหใ้ชก้ระบอกฉีดยาดูดฮอร์โมนท่ีผสมแลว้มาใช ้ จบัแม่ปลาให้ถูกวิธี  เลือก

ตาํแหน่งท่ีจะฉีด  และใชก้ระบอกฉีดยาใหเ้หมาะสม 

3.3  การผสมไข่กบันํ้าเช้ือ  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 

3.3.1  การรีดไข่และรีดนํ้ าเช้ือ  ให้ผูรั้บการประเมินรีดไข่และนํ้ าเช้ือในกะละมงัโดยดาํเนินการ

จดัเตรียมอุปกรณ์และดาํเนินการใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

3.3.2  การผสมไข่กบันํ้าเช้ือใหผู้รั้บการประเมินใชข้นไก่คนผสมไข่กบันํ้าเช้ืออยา่งนอ้ย  2-3  นาที 
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3.4 การฟักไข่ ให้ผูเ้ข้ารับการประเมินเตรียมสถานท่ีฟักไข่ และนาํไข่ท่ีผสมแล้วไปฟักจากนั้ น

คณะกรรมการจึงตรวจสอบการกระจายของไข่  ประเมินปริมาณไข่ดีและไข่เสีย  ปริมาณการฟักเป็นตวั  และ

ความแขง็แรงของลูกปลา  ตามขั้นตอนในแบบประเมิน 

 

4.  วธีิการประเมิน 

4.1  ประเมินเป็นรายกลุ่ม จาํนวนสมาชิก2-3 คน ข้ึนกบัความพร้อมของสถานศึกษา  ผูเ้ขา้รับการ

ประเมินแต่ละกลุ่มจะตอ้งปฏิบติัการผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ ใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

4.2  เง่ือนไขสาํคญั 

4.2.1 คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุผดิใหย้ติุการประเมิน 

4.2.2  ในระหวา่งขั้นตอนการรีดไข่และรีดนํ้ าเช้ือ หากผูเ้ขา้รับการประเมินรีดไข่ปลาไม่ออกให้ยุติ 

การประเมิน 

4.3  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประเมิน  ข้ึนกบัชนิดของปลา 

4.4  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเพื่อตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

บริเวณโรงเพาะฟัก  คณะวชิาประมง หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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6.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 

รายการ จํานวน 

1.   สวงิ 

2.   ถงัเปล 

3.   พอ่พนัธ์ุปลา (ตะเพียน  ไน  จีน  ดุก  หรืออ่ืน ๆ) อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4.   พอ่แม่พนัธ์ุปลา (ตะเพียน  ไน  จีน  ดุก  หรืออ่ืน ๆ) อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5.   ฮอร์โมนสังเคราะห์ซูพรีแฟกซ์ 

6.   โดมเพอริโดน 

7.   นํ้ากลัน่  หลอดละ  5  ซีซี  พร้อมใบเล่ือยขนาดเล็ก 

8.   หลอดฉีดยาและเขม็ฉีดยา  ขนาด  1  ซีซี 

9.   เคร่ืองคิดเลข 

10.   ครกบดยา 

11.   ผา้ขนหนู 

12.   เคร่ืองชัง่ 

13.   แม่ปลาสาํหรับฉีด 

14.   กะละมงัรีดไข่ 

15.   วสัดุขนไข่   

16.   เคร่ืองมือผา่ตดั 

17.   ตาข่ายไนลอน หรือกระชงัโอลอนแกว้ 

18.   แกว้ใส 

19.   นาฬิกาจบัเวลา 

           1   อนั 

           3   ใบ 

           5   ตวั 

           5   ตวั 

       200  ไมโครกรัม 

         10   เมด็ 

           2   ชุด 

           1   ชุด 

           1   เคร่ือง 

           1   ชุด 

           1   ผนื 

           1   เคร่ือง 

           1   ตวั 

           1   ใบ 

           1   ชุด 

           1   ชุด 

           1   ชุด 

           1   ใบ 

           1   เรือน 

 

หมายเหตุ  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน แต่บางรายการอาจแจง้

ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเองก็ได ้
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7. แบบประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

1)  การคัดเลอืกพ่อแม่พันธ์ุปลา 

- จบัพอ่แม่พนัธ์ุปลาโดยไม่หลุดจากมือ   

 

1 

  

- คดัเลือกแม่พนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์  แขง็แรง 1   

- คดัเลือกพ่อพนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ ไม่มีบาดแผล 1   

2)  การเตรียมและการใช้ฮอร์โมน 

1.  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 

- ทาํความสะอาดหลอดฉีดยาและประกอบเขม็ฉีดยาพร้อมใชง้าน 

 

 

1 

  

- ทาํความสะอาดครกและสากบดยา แลว้วางไวเ้ป็นระเบียบ 1   

- เตรียมนํ้ากลัน่ โดมเพอริโดน  มาวางเตรียมไวพ้ร้อมใชง้าน 1   

2.  การเตรียมฮอร์โมน  

2.1 คาํนวณปริมาณฮอร์โมน 

- ชัง่นํ้าหนกัปลาแลว้จดบนัทึกไว ้

 

 

1 

  

- คาํนวณหาปริมาณของฮอร์โมนสังเคราะห์   1   

- หาปริมาตรของสารละลายฮอร์โมนท่ีจะดูดออกมา 1   

2.2  คาํนวณปริมาณโดมเพอริโดน 

- คาํนวณหานํ้าหนกัของโดมเพอริโดน  

 

1 

  

- คาํนวณโดมเพอริโดนท่ีนาํมาใช ้ 1   

2.3  คาํนวณปริมาตรของนํ้ากลัน่ท่ีใช ้

- คาํนวณหาปริมาตรของนํ้ากลัน่  

 

1 

  

- หาปริมาตรของนํ้าท่ีจะตอ้งใชจ้ริงในการฉีดฮอร์โมน 1   

2.4  การบดโดมเพอริโดน 

- แกะโดมเพอริโดนตามจาํนวนท่ีตอ้งใชใ้ส่ในครกบดยาท่ี

เตรียมไว ้

 

1 

  

- ทาํการบดโดมเพอริโดนให้ละเอียด 1   
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รายการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

2.5  การละลายส่วนผสมของฮอร์โมน 

- หกัคอขวดนํ้ากลัน่ 

 

1 

  

- ดูดนํ้ากลัน่ตามปริมาตรท่ีตอ้งการใช ้ 1   

- ดูดสารละลายฮอร์โมนสังเคราะห์ตามปริมาตรท่ีคาํนวณ 1   

- คนสารละลายฮอร์โมน โดมเพอริโดนและนํ้ากลัน่ใหเ้ขา้กนั 1   

3)  การฉีดฮอร์โมน 

3.1 การใชห้ลอดฉีดยา 

- นาํหลอดฉีดยามาทาํความสะอาด 

 

 

1 

  

- นาํหลอดฉีดยาดูดสารละลายฮอร์โมนท่ีเตรียมไวต้าม

ปริมาตรท่ีคาํนวณไว ้

1   

- ไล่ฟองอากาศออกจากหลอดฉีดยาก่อนการฉีดปลา 1   

3.2 การจบัแม่ปลาเพื่อฉีดฮอร์โมน 

- จบัแม่ปลาโดยท่ีไม่หลุดจากมือและพร้อมท่ีจะฉีดฮอร์โมน  

 

1 

  

- ฉีดใหก้บัแม่ปลา โดยท่ีหลอดฉีดยามีความเอียงประมาณ30-

45 องศา 

1   

- ฉีดฮอร์โมนบริเวณกลา้มเน้ือโคนครีบหลงั เหนือเส้นขา้ง

ลาํตวั  หรือช่องทอ้งก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม 

1 

 

  

4)  การผสมไข่กบันํา้เช้ือ 

1. การรีดไข่ 

1.1 เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ชาม  กะละมงั ผา้เช็ดตวัปลาไวค้รบถว้น 

 

 

1 

  

1.2 จบัแม่ปลาโดยไม่หลุดจากมือ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใน  

การรีดไข่ 

1   

1.3 เช็ดตวัปลาก่อนการรีดไข่  1   

1.4 เร่ิมตน้รีดไข่จากบริเวณใกลช่้องเพศแลว้ขยบัข้ึนดา้นบน

จนกระทัง่หมด 

 

1 
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รายการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

2. การรีดนํ้าเช้ือ 

2.1 เตรียมอุปกรณ์ในการรีดนํ้าเช้ือเช่น ผา้เช็ดตวัปลา กรณีปลาดุก 

จะตอ้งมีกรรไกรผา่ตดั  คีมคีบ  นํ้ากลัน่ 

 

 

1 

  

2.2 เช็ดตวัปลาก่อนการรีดนํ้าเช้ือ 1   

2.3 รีดนํ้าเช้ือลงบนไข่ กรณีปลาดุก นาํพอ่ปลามาผา่ทอ้ง คีบถุง

นํ้าเช้ือออกมา แลว้ตดัเป็นช้ินเล็กๆบนผา้มุง้ไนล่อนเขียว  แลว้ทาํการขยี้

เอานํ้าเช้ือออกมา จากนั้นใชน้ํ้ากลัน่เพียงเล็กนอ้ยลา้งนํ้าเช้ือลงบนไข่ท่ี

เตรียมไว ้ 

 

 

1 

  

3. การผสมไข่กบันํ้าเช้ือ 

3.1 ใชว้สัดุคนไข่กบันํ้าเช้ือใหเ้ขา้กนัอยา่งทัว่ถึงประมาณ1-2 นาที   

 

1 

  

3.2  ลา้งไข่ปลาก่อนนาํไปฟัก  1   

5) การฟักไข่ 

1. เตรียมอุปกรณ์ฟักไข่ไดถู้กตอ้งกบัชนิดของปลาท่ีฉีดฮอร์โมน 

 

1 

  

2. นาํไข่ท่ีไดม้าฟักในอุปกรณ์ฟักไข่ โดยท่ีไม่ใหห้นาแน่นเกินไป 

กรณีปลาดุกจะตอ้งนาํไข่ไปโรยบนแผงฟักไข่ ใหมี้การกระจายของไข่

อยา่งสมํ่าเสมอไม่แน่นกนัเป็นกระจุก 

1 

 

 

  

3. ระหวา่งการฟักไข่มีการถ่ายเท-เปล่ียนนํ้า ให้อากาศ  1   

6)  ปริมาณของไข่ดีและไข่เสีย ( เลือกเพียงระดบัเดียว ท่ีตรงกบัผลงาน ) 

- ปริมาณไข่ดีมากกวา่  76  เปอร์เซ็นต ์

 

4 

  

- ปริมาณไข่ดีประมาณ  51 -75 เปอร์เซ็นต ์ 3   

- ปริมาณไข่ดีประมาณ  26 – 50 เปอร์เซ็นต ์ 2   

- ปริมาณไข่ดีนอ้ยกวา่  25 เปอร์เซ็นต ์ 1   
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รายการประเมิน 
ระดับ 

คะแนน 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

7)  ปริมาณการฟักเป็นตัว  ( เลือกเพียง ระดบัเดียว ท่ีตรงกบัผลงาน ) 

- ฟักเป็นตวัมากกวา่  76  เปอร์เซ็นต ์

 

4 

  

- ฟักเป็นตวัประมาณ  51 – 75  เปอร์เซ็นต ์ 3   

- ฟักเป็นตวั  26 – 50   เปอร์เซ็นต ์ 2   

- ฟักเป็นตวันอ้ยกวา่  25  เปอร์เซ็นต ์ 1   

8)  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

- รักษาความสะอาดในการทาํงาน 

 

1 

  

- คาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํงาน 1   

- มีความตรงต่อเวลา 1   

- สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 1   

- ปฏิบติังานเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด 1   

รวมคะแนนทีไ่ด้ทั้งหมด (50 คะแนน)    
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8.  เกณฑ์การประเมิน 

สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน 

1.  การคดัเลือกพ่อ

แม่พนัธ์ุ 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาดงัน้ี 

- จบัแม่พนัธ์ุปลาโดยไม่หลุดจากมือ  คดัเลือกแม่พนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์  แขง็แรง

ไม่มีบาดแผล และมีไข่เหมาะต่อการเพาะพนัธ์ุ 

- จบัพอ่พนัธ์ุปลาโดยไม่หลุดจากมือ  คดัเลือกพอ่พนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ ไม่มี

บาดแผล  มีนํ้าเช้ือ  

2.  การเตรียมและ

การใชฮ้อร์โมน 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการการเตรียมและการใชฮ้อร์โมน ดงัน้ี 

1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 

-ทาํความสะอาดหลอดฉีดยาและประกอบเขม็ฉีดยาพร้อมใชง้าน 

-ทาํความสะอาดครกและสากบดยาแลว้วางไวเ้ป็นระเบียบ 

- หยบินํ้ากลัน่ โดมเพอริโดน  มาวางเตรียมไวพ้ร้อมใชง้าน 

2. การเตรียมฮอร์โมน  

2.1) คาํนวณปริมาณฮอร์โมน 

- ชัง่นํ้าหนกัปลาแลว้จดบนัทึกไวเ้พื่อนาํใชใ้นการคาํนวณฮอร์โมน 

- คาํนวณหาปริมาณของฮอร์โมนสังเคราะห์  โดยการนาํอตัราการใชฮ้อร์โมนมาคูณ

กบันํ้าหนกัแม่ปลาท่ีจะฉีดฮอร์โมน 

- เม่ือไดป้ริมาณของฮอร์โมนท่ีจะใช ้แลว้ตอ้งนาํมาหาปริมาตรของสารละลาย

ฮอร์โมนท่ีจะดูดออกมาเพื่อผสมกบันํ้ากลัน่โดยการคิดเทียบกบัความเขม้ขน้ของ

สารละลายฮอร์โมนท่ีเตรียมไว ้

2.2 )คาํนวณปริมาณโดมเพอริโดน 

-  คาํนวณหานํ้าหนกัของโดมเพอริโดน โดยการนาํอตัราการใชม้าคูณกบันํ้าหนกัแม่

ปลาท่ีจะฉีดฮอร์โมน 

- เม่ือไดน้ํ้าหนกัของโดมเพอริโดนท่ีจะใชแ้ลว้ จะตอ้งนาํมาคิดวา่จะตอ้งนาํโดมเพอริ

โดนมาใชจ้าํนวนก่ีเม็ด  

2.3)  คาํนวณปริมาตรของนํ้ากลัน่ท่ีใช ้

-  คาํนวณหาปริมาตรของนํ้ากลัน่ โดยการนาํอตัราการใชม้าคูณกบันํ้าหนกัแม่ปลาท่ี

จะฉีดฮอร์โมน 
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สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน 

 - เม่ือไดป้ริมาตรของนํ้ากลัน่ท่ีจะใชใ้นการฉีดแม่ปลาแลว้ จะตอ้งนาํเอา

ปริมาตรของฮอร์โมนท่ีจะใชม้าลบปริมาตรการใชน้ํ้าทั้งหมดจะไดป้ริมาตรของ

นํ้าท่ีจะตอ้งใชจ้ริงในการฉีดฮอร์โมน 

2.4)  บดโดมเพอริโดน 

- แกะโดมเพอริโดนจากแผงยาท่ีเตรียมไว ้มาตามจาํนวนเมด็ตอ้งใชจ้ากการ

คาํนวณมาใส่ในครกบดยาท่ีเตรียมไว ้

- ใชส้ากบดโดมเพอริโดนจนละเอียด 

2.5)  การละลายส่วนผสมของฮอร์โมน 

- นาํขวดนํ้ากลัน่ท่ีเตรียมไวม้าหกัคอขวดออก  แลว้ดูดนาํกลัน่ตามปริมาตรท่ี

จะใช ้ซ่ึงไดจ้ากการคาํนวณมาเติมลงครกบดยาท่ีบดโดมเพอริโดนจนละเอียด

แลว้ 

- ดูดสารละลายฮอร์โมนสงัเคราะห์ตามปริมาตรท่ีคาํนวณได ้มาเติมลงในครก

บดยา  จากนั้นใชค้รกบดยาคนสารละลายฮอร์โมน โดมเพอริโดนและนํ้ากลัน่ให้

เขา้กนั 

3. การฉีดฮอร์โมน 

3.1) การใชห้ลอดฉีดยา 

- นาํหลอดฉีดยาท่ีเตรียมไวม้าทาํความสะอาดไล่อากาศในหลอดฉีดยาออกเขา้

เพื่อลดความหนืดของหลอดฉีดยา 

- นาํหลอดฉีดยาดูดสารละลายฮอร์โมนท่ีเตรียมไวส้าํหรับฉีดปลาตามปริมาตร

ท่ีคาํนวณไว ้

- ทาํการไล่อากาศออกจากหลอดฉีดยา โดยการดึงกา้นหลอดฉีดยาลงก่อนแลว้

ค่อยๆไล่อากาศออกจนหมดจากหลอดฉีดยา 

3.2)  การจบัแม่ปลาเพื่อฉีดฮอร์โมน 

- จบัแม่ปลาจากท่ีขงัพกัไวโ้ดยไม่จากหลุดจากมือและพร้อมท่ีจะฉีดฮอร์โมน  

- นาํหลอดฉีดยาฉีดแม่ปลา เอียงประมาณ 30-45 องศา 

- ตาํแหน่งท่ีใชฉี้ดฮอร์โมนอาจเป็นบริเวณกลา้มเน้ือโคนครีบหลงั เหนือเส้น

ขา้งลาํตวั  หรือช่องทอ้งก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม 
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สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน 

3.  การผสมไข่กบั

นํ้าเช้ือ 

1  การรีดไข่ 

1.1 เตรียมอุปกรณ์เช่น ชาม  กะละมงั ผา้เช็ดตวัปลาไวค้รบถว้นพร้อมท่ีจะจบั

แม่ปลารีดไข่ 

1.2 จบัแม่ปลาข้ึนมาตรวจสอบโดยแม่ปลาไม่หลุดจากมือ และสามารถบอกได้

วา่สามารถรีดไข่ไดห้รือไม่หากยงัไม่สามารถรีดไข่ไดใ้หพ้กัแม่ปลาไวก่้อนแลว้

ทาํการตรวจสอบความพร้อมใหม่อีกคร้ัง 

1.3 เม่ือแม่ปลามีความพร้อมสามารถรีดไข่ได ้ใหจ้บัแม่ปลามาเช็ดตวัใหแ้หง้  

1.4 รีดไข่จากแม่ปลาโดยค่อยๆรีดจากปลายฝัก คือบริเวณ 

ทอ้งใกลช่้องเพศก่อนแลว้ค่อยๆเล่ือนข้ึนไปยงับริเวณทอ้งดา้นบน รีดไข่จาก

กระทัง่ไข่หมดจากทอ้งปลาหรือรีดไข่ปลาเม่ือเลือดไหลปนออกมาให้หยดุรีดไข่

ทนัที   

2. การรีดนํ้าเช้ือ 

2.1 เตรียมอุปกรณ์ในการรีดนํ้าเช้ือเช่น ผา้เช็ดตวัปลา ในกรณีท่ีเป็นปลาดุก 

จะตอ้งมีกรรไกรผา่ตดั  คีมคีบ  นํ้ากลัน่ ดว้ยเน่ืองจากจะตอ้งผา่ทอ้งปลาเพศผู ้

เพื่อคีบอณัฑะออกมา 

2.2 จบัพอ่ปลามาเช็ดตวัใหแ้หง้ แลว้ทาํการรีดนํ้าเช้ือลงบนไข่ท่ีรีดไว ้

กรณีปลาดุก นาํพอ่ปลามาผา่ทอ้งโดยกรีดจากรูกน้ข้ึนมาบริเวณอก จากนั้นคีบ

อณัฑะออกมา แลว้ตดัเป็นช้ินเล็กๆบนผา้มุง้ไนล่อนเขียว  แลว้ทาํการขยี้เอา

นํ้าเช้ือออกมา จากนั้นใชน้ํ้ากลัน่เพียงเล็กนอ้ยลา้งนํ้าเช้ือลงบนไข่ท่ีเตรียมไว ้

3. การผสมไข่กบันํ้าเช้ือหลงัจากท่ีรีดนํ้าเช้ือลงบนไข่แลว้ ใชว้สัดุคนไข่กบั

นํ้าเช้ือให้เขา้กนัอยา่งทัว่ถึงประมาณ1-2 นาที  จากนั้นทาํการลา้งไข่ปลานาํไปฟัก 

กรณีปลาดุกเม่ือทาํความสะอาดแลว้ใหน้าํไข่ไปโรยบนแผงฟักไข่ 
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สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน 

4.  การฟักไข ่

 

1. การเตรียมอุปกรณ์ฟักไข่  

เตรียมอุปกรณ์ฟักไข่ไดถู้กตอ้งกบัชนิดของปลาท่ีฉีดฮอร์โมนเช่น กรวยฟัก

ไข่  บ่อฟักไข่ แผงฟักไข่  และการเตรียมนํ้าและระบบอากาศไวอ้ยา่งเหมาะสม

กบัชนิดของไข่ปลา 

2. การฟักไข่ 

นาํไข่ท่ีไดจ้ากการผสมกบันํ้าเช้ือมาฟักในอุปกรณ์ฟักไข่ โดยท่ีไม่ให้

หนาแน่นเกินไป กรณีท่ีเป็นปลาดุกจะตอ้งนาํไข่ไปโรยบนแผงฟักไข่ ใหมี้การ

กระจายของไข่อยา่งงสมํ่าเสมอไม่แน่นกนัเป็นกระจุก 

3. การดูแลระหวา่งการฟัก 

ระหวา่งการฟักไข่มีการถ่ายเทเปล่ียนนํ้า ใหอ้ากาศ เพื่อให้ไข่ปลาไดรั้บ

ออกซิเจนอยา่งเพียงพอ  ไม่ใหน้ํ้าในบ่อฟักไข่เน่าเสีย 

4. ปริมาณของไข่ดีและไข่เสีย 

- ปริมาณไข่ดีมากกวา่  76  เปอร์เซ็นต ์

 - ปริมาณไข่ดีประมาณ  51 -75 เปอร์เซ็นต ์

- ปริมาณไข่ดีประมาณ  26 – 50 เปอร์เซ็นต ์

- ปริมาณไข่ดีนอ้ยกวา่  25 เปอร์เซ็นต ์

5.  ปริมาณการฟัก

เป็นตวั 

 

 

- ฟักเป็นตวัมากกวา่  76  เปอร์เซ็นต ์

- ฟักเป็นตวัประมาณ  51 – 75  เปอร์เซ็นต ์

- ฟักเป็นตวั  26 – 50   เปอร์เซ็นต ์

- ฟักเป็นตวันอ้ยกวา่  25  เปอร์เซ็นต ์
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้         สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน                                        เวลา 30 นาท ี
 

1.  ช่ืองานวเิคราะห์คุณภาพนํ้ า 

 

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

- วเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าโดยวธีิการไตเตรท 

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

การเก็บตวัอยา่งนํ้าโดยการใชข้วดบีโอดี ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด ไดแ้ก่ การใชว้ิธีกาลกันํ้ า 

ซ่ึงตอ้งปล่อยนํ้ าให้ลน้พน้คอขวดออกมาสักพกัระวงัอยา่ให้มีฟองอากาศสําหรับตวัอยา่งนํ้ าซ่ึงเก็บจากแหล่งนํ้ า

ตามธรรมชาติถา้เก็บบริเวณผิวนํ้ าให้ใชว้ิธีแบบจว้งตกัโดยคว ํ่าขวดบีโอดีแลว้กดให้จมลงใตน้ํ้ าค่อยๆเอียงขวด

ข้ึนให้นํ้ าไหลเขา้ขวดแทนท่ีอากาศจนนํ้ าเต็มขวดยกข้ึนเหนือผิวนํ้ าให้คณะกรรมการเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บ

ตวัอยา่งนํ้ าให้ผูเ้ขา้รับการประเมินใชเ้ก็บตวัอยา่งนํ้ าและให้ผูเ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะ การวิเคราะห์

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าโดยวธีิการไตเตรท โดยมีลกัษณะงานดงัน้ี 

3.1  การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการวเิคราะห์คุณภาพ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัเตรียมตามจาํนวน 

ผูเ้ขา้รับการประเมิน   

3.2  การเตรียมสารละลาย  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัเตรียม  ดงัน้ี 

3.2.1  สารละลายแมงกานีสซลัเฟต 

ละลายแมงกานีสซลัเฟตเตตราไฮเดรต (MnSO4.4H2O) 480 กรัม หรือแมงกานีสซลัเฟต

ไดไฮเดรต (MnSO4.H2O) 400 กรัม หรือแมงกานีสซลัเฟตโมโนไฮเดรต (MnSO4.2H2O) 364 กรัม ในนํ้ากลัน่

นาํมากรองแลว้เจือจางเป็น1ลิตร 

3.2.2  สารละลายอลัคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ 

ละลายโซเดียมโฮดรอกไซด์ (NaOH) 500 กรัม (หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ์700 กรัม) 

และโซเดียมไอโอไดด์ (Nal) 135 กรัม (หรือโปแตสเซียมไอโอไดด ์150 กรัม) ในนํ้ากลัน่เจือจางใหเ้ป็น 1 ลิตร

และสารละลายโซเดียมเอไซด ์(NaN3) 10 กรัมในนํ้ากลัน่ 40 มล. แลว้เติมลงในสารละลายขา้งตน้ 

3.2.3  กรดซลัฟุริคเขม้ขน้  (36 นอร์มลั) 

3.2.4  นํ้าแป้ง 

ละลายแป้งมนัสาํปะหลงั5 กรัมในนํ้าตม้ 800 มล. เติมนํ้าใหไ้ด ้1 ลิตรตม้ให้เดือด 2-3 นาที

ตั้งคา้งคืนใชแ้ต่นํ้าใสเติมกรดซาลิไซลิค (Salicylic Acid) 1.25 กรัมต่อนํ้าแป้ง 1 ลิตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาประมง สาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 



83 
 

3.2.5  สารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต 0.1 นอร์มลั 

ละลายโซเดียมไธโอซลัเฟตเพนตะไฮเดรต  (Na2S2O3.5H2O)  จาํนวน 24.82 กรัมในนํ้าตม้

ท่ีเยน็แลว้เติมจนไดป้ริมาตร 1 ลิตรเก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอร์ม 5 มล. หรือโซเดียม  ไฮดรอกไซด์ 1 กรัม

ต่อสารละลาย1ลิตร 

3.2.6  สารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซลัเฟล 0.0250 นอร์มลั 

เตรียมโดยเจือจางสารละลายไซเดียมไธโอซลัเฟต 0.1 นอร์มลั  จาํนวน 250 มล. ดว้ยนํ้า

กลัน่ใหเ้ป็น 1 ลิตร เก็บรักษาโดยการเติมคลอโรฟอร์ม 5มล. หรือใชโ้ซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 กรัม ต่อ

สารละลาย 1 ลิตร  สารละลายน้ีตอ้งนาํมาหาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอน (Standardization) ดว้ยสารละลายมาตรฐาน

โปแตสเซียมไดโครเมต 

3.2.7  สารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.0250 นอร์มลั 

ละลายโปแตสเซียมไดโครเมตท่ีอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 103๐ ซ. เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จาํนวน 

1.226  กรัม ต่อนํ้ากลัน่ 1 ลิตร 

3.2.8  การหาความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนของสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต 

โดยละลายโปแตสเซียม ไอโอไดด์ (KI)  ประมาณ 2 กรัม ในนํ้ ากลัน่ 150 มล. ใส่ขวดรูป

ชมพู ่เติมกรดซลัฟุริค (1 + 9) 10 มิลลิลิตร  แลว้เติมสารละลายมาตรฐานโปแตสเซียมไดโครเมต 0.0250 นอร์มลั 

จาํนวน 20 มิลลิลิตร ทิ้งไวใ้นทีมืด 5 นาที เติมนํ้ ากลัน่จนไดป้ริมาตร 200 มิลลิลิตร แลว้ไตเตรตดว้ยสารละลาย

โซเดียมไธโอซลัเฟต โดยใชน้ํ้ าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ (จากสีนํ้ าเงินจนไม่มีสี) ซ่ึงปกติจะปรับความเขม้ขน้ของ

สารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต เท่ากบั 0.0250 นอร์มลั พอดี เพื่อสะดวกในการคาํนวณ ถา้สารละลายโซเดียม

ไธโอซลัเฟต  มีความเขม้ขน้ 0.0250 นอร์มลั พอดี  ปริมาตรท่ีใชใ้นการไตเตรตจะเท่ากบั  20.0 มล. พอดี 

 

ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต (นอร์มลัลิต้ี)  N = 
A

๒๐๐๒๕๐๐ ×.
 

ในเม่ือ  A = ปริมาตรสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟตท่ีใชไ้ตเตรต  (มล.) 

ตวัอยา่งสูตรในการคาํนวณหาค่า  D.O. 

ปริมาณค่า  D.O.  =  
ตัวอยางปริมาตรน้ํา

๐๐๐๑๘BN ,×××
   มก./ลิตร 

=  
๒๐๐

๐๐๐๑๘ที่ใชOSปริมาตรNa๐๒๕๐๐ ,××)(×. 322
  มก./ลิตร 

= …………………………?…………………….  มก./ลิตร 
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 3. 3  การวดัปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ าโดยวิธีการไตเตรทให้ผูเ้ขา้รับการประเมินวิเคราะห์

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ าอ่านค่าท่ีไดจ้ากการไตเตรทบนัทึกลงในแบบประเมินวิเคราะห์ จาํนวน 2 ซํ้ า 

และหาค่าเฉล่ียตามขั้นตอนการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

3.3.1 กาํหนดความลึกและเก็บตวัอยา่งนํ้าท่ีจะวเิคราะห์ลงในขวดบีโอดีใหเ้ตม็โดยใชว้ธีิท่ี 

คณะกรรมการกาํหนดเช่นใชว้ิธีกาลกันํ้ าซ่ึงตอ้งปล่อยนํ้ าให้ลน้พน้คอขวดออกมาสัก

พกัระวงัอยา่ใหมี้ฟองอากาศสาํหรับตวัอยา่งนํ้าซ่ึงเก็บจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติเช่นจากแม่นํ้ าทะเลสาบเป็นตน้

นั้นถา้เก็บบริเวณผิวนํ้ าให้ใช้วิธีแบบจว้งตกัโดยคว ํ่าขวดบีโอดีแลว้กดให้จมลงใตน้ํ้ าค่อยๆเอียงขวดข้ึนให้นํ้ า

ไหลเขา้ขวดแทนท่ีอากาศจนนํ้าเตม็ขวดยกข้ึนเหนือผวินํ้าถา้เก็บบริเวณใตน้ํ้าลึกๆจะตอ้งใชเ้คร่ืองเก็บตวัอยา่งนํ้ า

พิเศษสาํหรับดีโอโดยเฉพาะ 

3.3.2 เติมสารละลายแมงกานีสซลัเฟต1มล. และสารละลายอลัคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด ์1 มล.  

โดยใหป้ลายปิเปตตอ์ยูใ่ตผ้วินํ้าในขวดบีโอดี 

3.3.3 ปิดจุกขวดระวงัอยา่ให้มีฟองอากาศเขยา่แรงโดยการกลบัขวดไปมาประมาณ15คร้ังจะ

เกิดตะกอนสีนํ้าตาลปล่อยใหต้กตะกอน (ถา้เกิดตะกอนสีขาวแสดงวา่ตวัอยา่งนํ้าไม่มีออกซิเจนละลาย) 

3.3.4 เปิดจุกออกแลว้เติมกรดซลัฟุริคเขม้ขน้  2.0  มล.   โดยปล่อยให้กรดค่อยๆไหลลงไป

ตามขา้งๆคอขวดโดยให้ปลายปิเปตต์อยูเ่หนือผิวนํ้ าปิดจุกเขย่าโดยการกลบัขวดไปมาจนกระทัง่ตะกอนละลาย

หมดตั้งทิ้งไว ้ 5  นาทีก่อนนาํไปไตเตรตสารละลายน้ีจะเก็บไวไ้ด ้ 2  ชัว่โมง 

3.3.5 คาํนวณปริมาตรของสารละลายตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการไตเตรตโดยยึดถือปริมาตรเร่ิมตน้

ของนํ้ าตวัอย่าง 200 มล. เป็นหลักนั้ นคือถ้าขวดบีโอดีขนาด 300 มล. และเติมแมงกานีสซัลเฟตและ

สารละลายอลัคาไล-ไอโอไดด-์เอไซดอ์ยา่งละ1มล.  รวมเป็น 2 มล.  

ปริมาตรท่ีจะตอ้งนาํมาไตเตรตจะเป็น )2300(
)300200(

−
X

 =  201มล. 

ดงันั้นจึงตอ้งตวงสารละลายตวัอยา่ง 201 มล.  ใส่ขวดรูปกรวยเพื่อนาํไปไตเตรต 

3.3.6ไตเตรตสารละลายตวัอยา่งดว้ยโซเดียมไธโอซลัเฟต 0.0250 นอร์มลัจนกระทัง่สีเหลือง

เร่ิมจากลง  (สีฟางขา้ว) เติมนํ้ าแป้ง 1 มล. จะไดสี้นํ้ าเงินไตเตรตต่อไปจนกระทัง่สีนํ้ าเงินหายไป (ถึงจุด  end 

point  พอดี) 

3.3.7  ตั้งสารละลายตวัอย่างนํ้ าท่ีไตเตรตได้ไวป้ระมาณ 7 – 10 นาทีเพื่อรอดูปฏิกิริยา

ยอ้นกลบัการคํานวณ 

เน่ืองจาก 1 มล  ของโซเดียมไธโอซลัเฟต 0.0250 นอร์มลัสมมูลยก์บัออกซิเจนละลาย 1 มก./

ลิตรเม่ือปริมาตรของตวัอยา่งเร่ิมตน้ 200 มล. ดงันั้นเม่ือใชส้ารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟตในการไตเตรตไป 5.0 

มล.ตวัอยา่งนํ้าจะมีออกซิเจนละลายอยู ่5.0 มก./ลิตร 
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4.  วธีิการประเมิน 

 4.1 ประเมินเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 2 คนผูเ้ข้ารับการประเมินแต่ละคนจะต้องปฏิบติัการวิเคราะห์     

คุณภาพนํ้าใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดกลุ่มละ  30 นาที 

 4.2 เง่ือนไขสําคญัหากผูเ้ขา้รับการประเมินไม่ทาํการวิเคราะห์ประมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ าตาม

ขั้นตอน ใหค้ณะกรรมการยติุการประเมินในรายการประเมินนั้น 

 4.3 นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเพื่อตดัสินผลการประเมินตามเกณฑท่ี์

กาํหนด 

 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

บริเวณห้องปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ า  โรงเพาะฟัก /บ่อเล้ียงปลาคณะวิชาประมงหรือสถานท่ี 

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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6.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ 

1. สารเคมีต่างๆตามรายละเอียดในหวัขอ้สารเคมี 

2.  ตวัอยา่งนํ้าท่ีใชว้ิเคราะห์ 

3.  ขวดบีโอดีขนาด๓๐๐มล. 

4.  กระบอกตวงขนาด๒๕๐มล. 

5.  ขวดรูปชมพูข่นาด๒๕๐มล.  หรือ๕๐๐มล. 

6.  บิวเรตทข์นาด๕๐มล.  พร้อมขาตั้งและท่ีจบั 

7. ไปเปตตข์นาด๑มล.  ,  ๒มล. 

8.  นํ้ากลัน่ 

9.  กระดาษชาํระ 

10.  หลอดหยด 

11.  ลูกยาง 

12.  ตะกร้า/ถาด ใส่อุปกรณ์ 

 

6.2 วสัดุอุปกรณ์ท่ีผูป้ระเมินจะตอ้งจดัเตรียมเฉพาะกลุ่ม 

 6.2.1ขวดรูปชมพูข่นาด250 มล.  หรือ500มล.       จาํนวน 2  ใบ 

 6.2.2 ขวดบีโอดีขนาด300 มล.   จาํนวน 2  ใบ 

 6.2.3  ไปเปตตข์นาด1มล.      จาํนวน 4  อนั 

 6.2.4 ไปเปตตข์นาด2มล.    จาํนวน 1  อนั 

 6.2.5 ลูกยาง     จาํนวน 1  ลูก 

 6.2.6   เคร่ืองคาํนวณ    จาํนวน 1  เคร่ือง 

หมายเหตุ  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน 
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7. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับ

คะแนน 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ (3)   

1. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือครบถว้นตามท่ีกาํหนด 1   

2. เช็คสภาพความสมบูรณ์ของวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 1   

3. จดัวางวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือไดส้ะดวกต่อการใชง้าน 1   

การเกบ็ตัวอย่างนํา้ (4)   

4. ลา้งขวดบีโอดีดว้ยนํ้าตวัอยา่งก่อนการเก็บตวัอยา่ง 1   

5.  เก็บตวัอยา่งนํ้าเตม็ขวด 1   

6. รอตวัอยา่งนํ้าลน้ขวดก่อนปิดฝา 1   

7. ภายในขวดตวัอยา่งบีโอดีท่ีเก็บตวัอยา่งนํ้าไม่มีฟองอากาศเกิดข้ึน 1   

การวเิคราะห์ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายนํา้ 

8. ผูเ้ขา้ประเมินสวมชุดปฏิบติังาน (เส้ือกาวน์) 

(26) 

1 

  

9. ผูเ้ขา้ประเมินสวมถุงมือ 1   

10. ผูเ้ขา้ประเมินสวมหนา้กากอนามยั 1   

11. ลา้งบิวเรตดว้ยนํ้ากลัน่ก่อนใชง้าน 1   

12. จดัวางตวัอยา่งนํ้าใหส้ะดวกต่อการปฏิบติังาน 1   

13. เติมสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต 0.025 N. ปรับค่าใหไ้ดร้ะดบั 0 1   

14. เติมสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต 0.025 N ลงในบิวเรตและไม่มี

ฟองอากาศ 

1   

15. ใชปิ้เปตถูกวธีิ (ใชน้ิ้วช้ีปิดอ่านค่า) 1   

16. ใชปิ้เปตดูดสารละลายข้ึนลงไม่เกิน 2 คร้ัง 1   

17. เติมสารละลายแมกนีเซียมซลัเฟต จาํนวน 1 มิลลิลิตร 1   

18. ขณะเติมสารละลายแมกนีเซียมซลัเฟต ปลายปิเปตตอ้งอยูใ่ตผ้วินํ้า 

ในขวดบีโอดี 

1   

19. เติมสารละลายอลัคาไล-ไอโอไดด-์เอไซดจ์าํนวน 1 มิลลิลิตร 1   

20. ขณะเติมสารละลายอลัคาไล-ไอโอไดด-์เอไซดป์ลายปิเปตตอ้งอยู ่

ใตผ้วินํ้าในขวดบีโอดี 

1   
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รายการประเมิน 
ระดบั

คะแนน 

การปฏิบติั 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

21.  ปิดจุกขวดบีโอดีเขยา่โดยการกลบัขวดไปมา 15 คร้ัง 1   

22.  ปล่อยใหต้วัอยา่งนํ้าตกตะกอนก่อนเติมกรดซลัฟูริค 1   

23.  เติมกรดซลัฟูริคเขม้ขน้ จาํนวน 2 มิลลิลิตร 1   

24. ขณะเติมกรดซลัฟูริคใหป้ลายปิเปตอยูเ่หนือผวินํ้า 1   

25. หยดสารละลายตามลาํดบัขั้นท่ีถูกตอ้ง 1   

26. เขยา่ขวดบีโอดีโดยการกลบัขวดไปมา 15 คร้ัง 1   

27. ตั้งตวัอยา่งทิ้งไว ้15 นาที 1   

28. ตวงนํ้าตวัอยา่งจากขวดบีโอดี จาํนวน 201 มิลลิลิตรดว้ยกระบอกตวง

ใส่ลงในขวดชมพูท่ี่เตรียม 

1   

29. ลา้งกระบอกตวงดว้ยนํ้าตวัอยา่งก่อนใช ้ 1   

30. เทนํ้าตวัอยา่งลงในกระบอกตวงเขา้ออกไม่เกิน 2 คร้ัง 1   

31. ลา้งขวดชมพูด่ว้ยนํ้าตวัอยา่ง 1   

32. จบับิวเรตในการไตเตรทถูกวธีิ (จบับิวเรตดว้ยมือซา้ยและจบัขวด

ชมพูด่ว้ยมือขวา ปรับการไหลของสารละลายโดยใชน้ิ้วหวัแม่มือ น้ิวช้ี 

และน้ิวกลาง ขณะไตเตรทปลายบิวเรตตอ้งจุ่มในปากขวดชมพู)่ 

1   

33. เติมนํ้าแป้ง 1 มิลลิลิตรให้ปลายปิเปตอยูเ่หนือผวินํ้า 1   

การอ่านค่าและแปลผล (4)   

34. อ่านค่าในบิวเรตถูกตอ้ง 1   

35. เขียนสูตรคาํนวณถูกตอ้ง 1   

36. คาํนวณค่าถูกตอ้งพร้อมระบุหน่วย (ppm หรือ mg/l) 1   

37. แปลผลค่าท่ีคาํนวณถูกตอ้ง 1   

ข้ันตอนการทาํความสะอาด บํารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

38.  สารเคมีไม่หกเลอะเทอะขณะปฏิบติังาน 

(3) 

1 

  

39.  ทาํความสะอาดวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือหลงัการปฏิบติังาน 1   

40.  เก็บวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือหลงัการปฏิบติังาน 1   

รวมคะแนนทีไ่ด้  40 คะแนน   
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้       สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน                    เวลา 7 วนั 

 

1. ช่ืองานการผลิตอาหารมีชีวติ 

 

2. ทกัษะการปฏิบัติทีต้่องการประเมิน 

การเพาะไรแดง 
 

 

3. ขอบข่ายการประเมิน 

3.1 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

ประเภทวชิาประมงสาขาวชิาเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

3.2 ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินดาํเนินการเพาะไรแดงใหไ้ดคุ้ณภาพและปริมาณตามท่ีตอ้งการ 

 

4. วธีิการประเมิน 

4.1 ประเมินเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มๆละ 2-5 คน 

4.2 เคร่ืองมือประเมินใหผู้เ้ขา้รับการประเมินดาํเนินการเพาะไรแดงใหไ้ดคุ้ณภาพและปริมาณตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดโดยปฏิบติัดงัน้ี 

4.2.1 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเพาะไรแดง 

4.2.2 ดาํเนินการเพาะไรแดงตามขั้นตอน 

4.2.3 ปฏิบติัการดูแลการเพาะไรแดงตลอดระยะเวลาการเพาะฟัก 

4.2.4 รับการประเมินผลการเพาะไรแดง 

 

5. สถานทีป่ระเมิน 

บริเวณโรงเพาะฟัก/บ่อเล้ียงสัตวน์ํ้าหรือสถานท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
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6. วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. บ่อซีเมนต ์

2. ไมค้นนํ้า 

3. วสัดุสาํหรับผลิตนํ้าเขียว (เช่นรําปลาป่นปูนขาวปุ๋ยคอก 

กากผงชูรสเป็นตน้) 

4. หวัเช้ือไรแดง 

5. สวงิตาถ่ี 

6. เคร่ืองชัง่ 

1 บ่อ 

1 อนั 

1 ชุด 

 

1 ชุด 

1 อนั 

1 เคร่ือง 

 

หมายเหตุ 1. ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมินแต่บางรายการ

อาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเองก็ได ้

2. วสัดุสาํหรับผลิตนํ้าเขียวข้ึนอยูก่บัความพร้อมของสถานศึกษา 
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7. แบบประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 

เต็ม 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไม่ทาํ/ไม่ถูก 

1. การเตรียมบ่อและวสัดุอุปกรณ์ 

1.1 ทาํความสะอาดบ่อเล้ียง 

1.2 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเพาะเล้ียง 

( 2 ) 

1 

1 

  

2. การเตรียมนํ้าเขียวสาํหรับเพาะไรแดง 

2.1 กรองนํ้าสาํหรับเล้ียงไรแดง 

2.2 เตรียมปุ๋ยสาํหรับเล้ียงนํ้าเขียว 

2.3 เติมหวัเช้ือนํ้าเขียว 

( 3 ) 

1 

1 

1 

  

3. การหมกันํ้าเขียว 

3.1 คนนํ้าในบ่อเล้ียงไรแดง 

3.2 หมกันํ้าไม่นอ้ยกวา่ 2-3 วนั 

3.3 สีของนํ้ามีสีเขียว 

( 3 ) 

1 

1 

1 

  

4. การเตรียมพอ่แม่พนัธ์ุไรแดง 

4.1 คดัแยกไรแดง ออกจากแพลงตอนชนิดอ่ืน 

4.2 ชัง่นํ้าหนกัพอ่แม่พนัธ์ุไรแดงก่อนปล่อย 

( 2 ) 

1 

1 

  

5. การเก็บเก่ียวผลผลิต 

5.1 เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเก่ียว 

5.2 ช่วงเวลาในการเก็บเก่ียวเหมาะสม 

5.3 เก็บเก่ียวผลิตไดถู้กตอ้ง 

 ( 3 ) 

1 

1 

1 

  

6. ผลผลิตท่ีได ้

6.1  ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 0 - 50 เปอร์เซ็นต ์

6.2  ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 51 - 100 เปอร์เซ็นต ์

6.3  ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 101 - 150 เปอร์เซ็นต ์

6.4  ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 151 - 200 เปอร์เซ็นต ์

6.5  ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 201 - 250 เปอร์เซ็นต ์

( 5 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

  

7. การเก็บวสัดุอุปกรณ์ 

7.1 ทาํความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

7.2 เก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบ 

 

( 2 ) 

1 

1 

  

รวม 20   
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8. เกณฑ์ในการประเมิน 

สมรรถนะ เกณฑ์ 

1. การเตรียมบ่อและ

วสัดุอุปกรณ์ 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเตรียมบ่อและวสัดุอุปกรณ์ดงัน้ี 

1.1 ทาํความสะอาดบ่อเล้ียงใหส้ะอาด แลว้ตากบ่อใหแ้หง้   

1.2 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเพาะเล้ียงใหค้รบถว้น เช่น  สวงิ ไมค้นนํ้า ถงั

ผสมปุ๋ย ถุงกรอง 

2. การเตรียมนํ้าเขียว

สาํหรับเพาะไรแดง 

 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเตรียมนํ้าเขียวดงัน้ี 

2.1 มีการกรองนํ้าสาํหรับเล้ียงไรแดงเพื่อดกัเอาแมลงและส่ิงปนเป้ือนออก 

2.2 เตรียมปุ๋ยสาํหรับเล้ียงนํ้าเขียว  โดยใชป้ริมาณตามสูตรท่ีจะใชไ้ดถู้กตอ้ง 

2.3 เติมหวัเช้ือนํ้าเขียวลงในบ่อท่ีเตรียมไวแ้ลว้คนนํ้าใหเ้ขา้กนั 

3. การหมกันํ้าเขียว 

 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการหมกันํ้าเขียวดงัน้ี 

3.1 คนนํ้าในบ่อเล้ียงนํ้าเขียว เพื่อไม่ใหน้ํ้าเขียวตกตะกอนโดยจะตอ้งคนทั้งช่วงเชา้

และบ่าย อยา่งนอ้ยวนัละ 2คร้ัง 

3.2 หมกันํ้าไม่นอ้ยกวา่ 2-3 วนั เพื่อให้นํ้าเขียวขยายพนัธ์ุเต็มท่ี 

3.3 สีของนํ้ามีสีเขียวเขม้  ไม่เป็นสีใส 

4. การเตรียมพอ่แม่

พนัธ์ุไรแดง 

 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเตรียมพอ่แม่พนัธ์ุไรแดงดงัน้ี 

4.1 คดัแยกไรแดง ออกจากแพลงตอนชนิดอ่ืน โดยใชก้ระชอนมุง้ไนล่อนตาถ่ีสีฟ้า 

เพื่อแยกไรแดงออกจากโคพีพอด และลูกนํ้า  

4.2 ชัง่นํ้าหนกัพอ่แม่พนัธ์ุไรแดงก่อนปล่อยตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

5. การเก็บเก่ียว

ผลผลิต 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเก็บเก่ียวผลผลิตดงัน้ี 

5.1 เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเก่ียวเช่น สวงิ สายยางลกันํ้า ถงันํ้า 

5.2 ช่วงเวลาในการเก็บเก่ียวเหมาะสมควรจะเก็บเก่ียวไรแดงในช่วงตอนเชา้ 

5.3 เก็บเก่ียวผลิตไดถู้กตอ้งตามสภาพของบ่อท่ีเล้ียง 

6. ผลผลิตท่ีได ้

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเตรียมบ่อและวสัดุอุปกรณ์ดงัน้ี 

6.1 ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 0 - 50 เปอร์เซ็นต ์

6.2 ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 51 - 100 เปอร์เซ็นต ์

6.3 ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 101 - 150 เปอร์เซ็นต ์

6.4 ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 151 - 200 เปอร์เซ็นต ์

6.5 ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 201 - 250 เปอร์เซ็นต ์

7. การเก็บวสัดุ

อุปกรณ์ 

 

ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเก็บวสัดุอุปกรณ์  ดงัน้ี 

7.1 ทาํความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  

7.2 เก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบ 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาประมง 

สาขาวชิาเพาะเลีย้งสัตว์นํา้    สาขางานเพาะเลีย้งสัตว์นํา้ 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน                                     เวลา 2 วนั 

 

1. ช่ืองานการผลิตอาหารมีชีวติ 

 

2. ทกัษะการปฏิบัติทีต้่องการประเมิน 

การเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาล 

 

3. ขอบข่ายการประเมิน 

3.1  ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2557

ประเภทวชิาประมงสาขาวชิาเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

3.2 ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินดาํเนินการเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาลใหไ้ดคุ้ณภาพและปริมาณ 

ตามท่ีตอ้งการ 

 

4. วธีิการประเมิน 

4.1  ประเมินเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มๆละ 2-5 คน 

4.2  เคร่ืองมือประเมินใหผู้เ้ขา้รับการประเมินดาํเนินการเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาลใหไ้ดคุ้ณภาพและ

ปริมาณตามเกณฑท่ี์กาํหนดโดยปฏิบติัดงัน้ี 

4.1.1 เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาล 

4.1.2 ดาํเนินการเพาะฟักไรนํ้ าสีนํ้าตาลตามขั้นตอน 

4.1.3 ปฏิบติัการดูแลการเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาลตลอดระยะเวลาการเพาะฟัก 

4.1.4 รับการประเมินผลการเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาล 

 

5. สถานทีป่ระเมิน 

บริเวณโรงเพาะฟัก/บ่อเล้ียงสัตวน์ํ้าหรือสถานท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
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6. วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. โถแกว้หรือโหลแกว้ 

2. เคร่ืองใหฟ้องอากาศ 

3. เกลือทะเล 

4. เคร่ืองวดัความเคม็แบบหกัเหแสง 

5. ไรนํ้าสีนํ้าตาล 

6. สวงิกรองไรนํ้าสีนํ้าตาล 

7. เคร่ืองชัง่ 

          1 โถ 

          1 เคร่ือง 

          1 กระสอบ 

          1 เคร่ือง 

          1 กระป๋อง 

          1 อนั 

         1 เคร่ือง 

 

 

หมายเหตุใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมินแต่บาง 

รายการอาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเองก็ได ้
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7. แบบประเมิน 

รายการประเมิน 

 

คะแนน 

เต็ม 

การปฏิบัติ 

ทาํ/ถูก ไมทาํ/ไม่ถูก 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

1.1 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชค้รบถว้น 

1.2  ทาํความสะอาดโถแกว้หรือโหลแกว้ 

( 2 ) 

1 

1 

  

2. การเตรียมนํ้าเคม็สาํหรับเพาะฟัก 

2.1 คาํนวณปริมาณการใชเ้กลือ 

2.2 ชัง่เกลือตามท่ีคาํนวณได ้

2.3 นาํเกลือไปละลายในนํ้าท่ีเตรียมไว ้

2.4 วดัความเคม็ของนํ้าดว้ยเคร่ืองวดัความเคม็ 

2.5  เตรียมนํ้าไดร้ะดบัความเคม็ 28-30 ppt 

( 5 )  

1 

1 

1 

1 

1 

  

3. วธีิการเพาะฟัก 

3.1 ชัง่ไข่ไรนํ้าสีนํ้าตาลตามท่ีกาํหนด 

3.2  ทาํความสะอาดไข่ไรนํ้าสีนํ้าตาล 

3.3  ใหฟ้องอากาศระหวา่งการฟัก 

( 3 ) 

1 

1 

1 

  

4. การเก็บเก่ียวผลผลิต 

4.1  เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเก่ียวไดค้รบถว้น 

4.2  มีการบงัแสงใหลู้กกุง้ลงสู่กน้โหลแกว้ 

4.3 ใชส้ายยางดูดตวัอ่อนไรนํ้ าสีนํ้าตาลจากบริเวณ 

กน้โหลแกว้ 

( 3 ) 

1 

1 

1 

  

5. ผลผลิต 

-อตัราการฟักไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน (90 %)  

-อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน (80-89 %) 

- อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (70-79 %)  

- อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (60 -69%)  

-อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน (60 %)  

- ไม่มีผลผลิต 

( 5 ) 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

  

6. การเก็บวสัดุอุปกรณ์ 

6.1 ทาํความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

6.2 เก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบ 

( 2 ) 

1 

1 

  

รวม 20   
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8. เกณฑ์ในการประเมิน 

สมรรถนะ เกณฑ์ 

1. การเตรียมวสัดุ

อุปกรณ์ 

 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ดงัน้ี 

1.1 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชค้รบถว้นเช่น เกลือ  โหลแกว้ สวงิ  เคร่ืองวดัความ

เคม็ เคร่ืองชัง่ 

1.2  ทาํความสะอาดโถแกว้หรือโหลแกว้ ใหส้ะอาดพร้อมใชง้าน 

2. การเตรียมนํ้าเคม็

สาํหรับเพาะฟักไรนํ้า

สีนํ้าตาล 

 

  

ผูเ้รียนปฏิบติัการเตรียมนํ้าเคม็สาํหรับเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาลดงัน้ี 

2.1 คาํนวณปริมาณการใชเ้กลือเพื่อใหไ้ดร้ะดบัความเคม็ตามท่ีกาํหนด 

2.2 ชัง่เกลือตามท่ีคาํนวณไดถู้กตอ้ง 

2.3 นาํเกลือไปละลายในนํ้าจนเกลือละลายหมดไม่มีเมด็เกลือเหลือให้เห็น 

2.4 ใชเ้คร่ืองวดัความเคม็ไดถู้กตอ้ง 

2.5  ระดบัความเคม็ของนํ้าท่ีเตรียมมีระดบัความเคม็ท่ี  28-30 ppt 

3. การเพาะฟักไรนํ้าสี

นํ้าตาล 

 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเพาะฟักไรนํ้าสีนํ้าตาลดงัน้ี 

3.1 ชัง่ไข่ไรนํ้าสีนํ้าตาลท่ีจะนาํไปฟักไดจ้าํนวนตามท่ีตอ้งการ 

3.2  ทาํความสะอาดไข่ไรนํ้าสีนํ้าตาลดว้ยนํ้าจืดเพื่อลา้งเอาส่ิงเจือปนออก 

3.3  ใหฟ้องอากาศระหวา่งการฟักไม่แรงและเบาจนเกินไป 

4. การเก็บเก่ียว

ผลผลิต 

 

 

ผูเ้รียนปฏิบติัการเก็บเก่ียวผลผลิตดงัน้ี 

4.1  เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บเก่ียวเช่น สวงิ สายยาง กระดาษบงัแสง ไดค้รบถว้น 

4.2  มีการบงัแสงใหลู้กกุง้ลงสู่กน้โหลแกว้ทาํใหต้วัอ่อนไรนํ้าสีนํ้าตาลลงไป

รวมกลุ่มท่ีกน้โหลแกว้ 

4.3 ใชส้ายยางดูดตวัอ่อนไรนํ้ าสีนํ้าตาลจากบริเวณกน้โหลแกว้ลงสู่สวงิท่ีเตรียมไว ้

5. ผลผลิตไรนํ้าสี

นํ้าตาลท่ีได ้

 

ผูเ้รียนปฏิบติัเก่ียวกบัผลผลิตไรนํ้าสีนํ้าตาล ดงัน้ี  

5.1 อตัราการฟักไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน (90 %)  

5.2 อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (80-89 %) 

5.3อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (70-79 %)  

5.4อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (60 -69%)  

5.5 อตัราการฟักไดต้ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (59 %)  

5.6 ไม่มีผลผลิต 

6. การเก็บวสัดุ

อุปกรณ์ 

 

ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเก็บวสัดุอุปกรณ์  ดงัน้ี 

6.1 ทาํความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  

6.2 เก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบ 
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ภาคผนวก 
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