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คาํนํา 
 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบับน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดั
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงกาํหนดให้
ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร โดยให้ผลการประเมินผา่น หมายถึง ผลการประเมินผา่นเกณฑ ์ไม่ผา่น หมายถึง ผลการประเมินไม่
ผ่านเกณฑ์ และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงได้จดัทาํ
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 เพื่อให้สถานศึกษา
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้
เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 
 
                                                    สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
                                                                 เมษายน 2561 
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ความเป็นมาของการจดัทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 ในโลกปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงการจดัการอาชีวศึกษาเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคน
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ
อิสระ  ซ่ึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ไดก้าํหนดคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาตอ้ง
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ดา้น คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ
ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้าํหนดการสาํเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้่า
ตอ้งไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า
กวา่ 2.00 และผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ไว  ้3 ด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณ วุ ฒิ อาชี ว ศึกษ าแห่ งชาติ  พ .ศ . 2556 และใน ส่วนของระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ไดก้าํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเม่ือไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตาม
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด และผูเ้รียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได้
จะตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

นิยามศัพท์ 
 มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้กาํหนดดา้นสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํกบั ดูแล
ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษา 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนลกัษณะนิสัย
ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อม
ทั้งจดัดาํเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 
 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้าํหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
อาํนวยการติดตาม และกาํกบัดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 

 เน่ืองจากสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผูเ้รียนทุกคน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เพื่อใหส้ถานศึกษาไดใ้ชใ้นการประเมินผูเ้รียนต่อไป 
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ขั้นตอนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา สาขางานเพื่อกําหนดกรอบ
คุณลกัษณะ ระดบัและกลุ่มของสมรรถนะ เช่น ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค กลุ่มงานเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองล่างรถยนต ์      
โดยใชฟ้อร์ม A1 
 2. จดัรายวิชาเป็นกลุ่มตามสมรรถนะ ของมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ กาํหนดสมรรถนะงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยวิเคราะห์รายวิชา กลุ่มวิชาของแต่ละสมรรถนะวิชาชีพ สรุปสมรรถนะท่ีตอ้งปฏิบติั
เขียนเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัยแลว้เลือก  ปรับใหเ้ป็นงานท่ีมีในอาชีพจริงโดยเทียบกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
สถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพท่ีมีอยู ่โดยใชฟ้อร์ม A1 
 3. วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อดูรายละเอียดการทาํงานจากเร่ิมตน้จน
สาํเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่ละขั้น ใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงาน โดยใช้
ฟอร์ม A2 
 4. วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังาน เพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้
สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไขขอ้กาํหนดของแต่ละระดบั แต่ละอาชีพ โดยใชฟ้อร์ม A2 
 5. วิเคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานออกเป็นขอบเขตงานท่ีปฏิบติั จาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่าย อยูร่ะดบัใดใช้
เคร่ืองมือพิเศษหรือพื้นฐาน ใชว้สัดุ อุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใดเป็นขอ้มูลเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 
 6. วิเคราะห์เกณฑ์ปฏิบติังานออกเป็นหลกัฐานดา้นทกัษะ โดยวิเคราะห์ว่าสมรรถนะงานนั้นตอ้งใช้
ทกัษะอะไรในการทาํงานแต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่ เทคนิคในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั 
โดยใชฟ้อร์ม A2 
 7. วิเคราะห์เกณฑ์ปฏิบติังานออกเป็นหลกัฐานด้านความรู้ โดยวิเคราะห์ว่าสมรรถนะงานน้ีตอ้งใช้
ความรู้อะไรในการทาํงานแต่ละขั้น เช่น ลกัษณะงาน ทฤษฎี หลกัการท่ีใช ้ขั้นตอนการทาํงาน ความปลอดภยั 
โดยใชฟ้อร์ม A2 
 8. กาํหนดแนวทางการประเมินทั้งปฏิบติัและทฤษฎี เพื่อพิจารณาว่าเคร่ืองมือชนิดใดจะเหมาะสมกบั
งานในอาชีพนั้น ๆ เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎีใชแ้บบใด และมีเกณฑอ์ยา่งไร 
โดยใชฟ้อร์ม A2 
 9. สรุปหลกัฐานดา้นทกัษะและความรู้ เขียนเป็นจุดประสงคด์า้นความรู้ ทกัษะและกิจนิสยั  
ส่วนขอบเขตงานจะเป็นตวักาํหนดระดบัจุดประสงค ์ เช่น  อธิบาย  จาํแนก  เลือกใช ้ ปรับตั้งไดต้ามขอ้กาํหนด     
พิมพไ์ดต้ามขอ้กาํหนด โดยใชฟ้อร์ม A3   
 10. สรุปวา่แต่ละสมรรถนะจะใชว้ิธีการวดัประเมินผลอยา่งไร/เคร่ืองมือชนิดใด โดยใชฟ้อร์ม A3 
 11. จดัทาํเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎีและเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

 
 1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา      

สุขศึกษาและพลศึกษาในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
 2. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
หลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเกษตรกรรมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

 3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ
เกษตรกรรม 

 4. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลกัการและกระบวนการใน
ลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง 
สามารถใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน 
 6. เพื่อใหส้ามารถเลือก ใช ้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานอาชีพเกษตรกรรม  
 7. เพื่อใหมี้เจตคติ และกิจนิสยัท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสตัย ์ประหยดั อดทน  มี
วินยั  มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพฒันาตนเองและ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

................................................. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 

 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ประกอบดว้ย 

  1. ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  
  1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อ วิชาชีพ
และสงัคม เป็นตน้ 

  1.2 ด้านพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์   
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง เป็นตน้ 

  1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่  ความรู้ในหลักทฤษฎี  ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 

 

  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแ้ก่ 
  2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพ 
  2.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมทางสังคมและ            

สิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 
  2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและ          

พลศึกษา 
 

  3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
   3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

  3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 
  3.3 เลือก ใช้ และบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์  เคร่ืองทุ่นแรงและยานพาหนะในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
  3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  กระบวนการจดัการธุรกิจ และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม 
 
สาขางานการเกษตร 
 

 3.5 วางแผน เตรียมการ ดาํเนินการและจดัการผลิตและหรือบริการดา้นงานเกษตร ในลกัษณะครบ
วงจรเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานเกษตร 
 3.7 เลือก ใช ้และหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
 
สาขางานพืชศาสตร์ 

 3.5 วางแผน เตรียมการ เพาะปลูก ปฏิบติัดูแลรักษาและจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชผกั ไมด้อกไม้
ประดบั ไมผ้ลไมย้ืนตน้ พืชไร่ พืชสมุนไพร เห็ดและหรือพืชชนิดอ่ืน ๆ ในลกัษณะครบวงจรเพ่ือจาํหน่ายเชิง
ธุรกิจ ตามหลกัการและกระบวนการ   
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานผลิตพชื 
 3.7 เลือก ใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
 

สาขางานสัตวศาสตร์ 

 

 3.5 วางแผน เตรียมการ เล้ียงดูและจดัการผลผลิตสัตวปี์ก สุกร โค และหรือสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืน ๆ ใน
ลกัษณะครบวงจรเพ่ือจาํหน่ายเชิงธุรกิจ ตามหลกัการและกระบวนการ  
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานผลิตสตัว ์
 3.7 เลือก ใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานผลิตสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 
 

สาขางานช่างเกษตร 

 

 3.5 เลือก ใช ้บาํรุงรักษา บริการ สร้างและซ่อมแซมเบ้ืองตน้ ในงานเคร่ืองยนตเ์ลก็ งานเคร่ืองทุ่นแรง
ฟาร์ม งานไฟฟ้าในฟาร์ม งานเช่ือมโลหะ งานช่างสํารวจ งานเคร่ืองต้นกําลังและการถ่ายทอดกําลังงาน
ชลประทานเพื่อการเกษตร และหรืองานช่างเกษตรอ่ืน ๆ ในลกัษณะงานบริการเชิงธุรกิจ ตามหลกัการและ
กระบวนการ 
 3.6  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานช่างเกษตร 
 3.7 เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานช่างเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
 
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 3.5 วางแผน เตรียมการ ดาํเนินการและจดัการหลงัการผลิตผลิตภณัฑพ์ืช ผลิตภณัฑส์ัตวผ์ลิตภณัฑน์ม 
ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ า และหรือผลิตภณัฑเ์กษตรชนิดอ่ืน ๆ ในลกัษณะครบวงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจ ตามหลกัการ
และกระบวนการ          
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.7 เลือก ใช ้และหรือประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการดาํเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและ
กระบวนการ 



6 
 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

 

 3.5  วางแผน เตรียมการ เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ปฏิบติัดูแลรักษา และจดัการผลผลิตสตัวน์ํ้ า ในลกัษณะครบ
วงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจ ตามหลกัการและกระบวนการ  
 3.6  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศในงานประมง 
 3.7 เลือก ใช้ และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตสัตว์นํ้ าตามหลักการและ
กระบวนการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม            สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
รายวชิา/กลุ่มวชิา สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

2001-1001 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ 
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เพ่ืองานอาชีพ 
2500-1001 การเป็นผูป้ระกอบเกษตร 
2500-1002 พลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงาน

เกษตร 
2500-1003 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ในงานเกษตร 
2501-2006 ดินและนํ้าเพ่ือการเกษตร 

1.  วางแผนดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพตาม
หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึง ถึงการ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

1. งานเพาะและอนุบาล
สัตวน์ํ้ า 
2. งานเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2501-1001 หลกัการเกษตร 
2501-1002 ปฏิบติังานเกษตร 
2501-2001 หลกัพืชกรรม 
2501-2002 หลกัการเล้ียงสัตว ์

2.  ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรมตาม
หลกัการและกระบวนการ 

2501-1003 ทกัษะวิชาชีพเกษตร 
2501-2003 ช่างเกษตรเบ้ืองตน้ 
2501-2011 แทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกล

เกษตร 1 
2501-2012 การขบัรถยนต ์

3. เลือก ใช ้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์  
เคร่ืองทุ่นแรงและยานพาหนะในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 
โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความ
ปลอดภยั 

2500-1004 การพฒันาความเป็นผูน้าํ
เกษตรกร 

2501-2004 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน้ 
2501-2005 การประมงทัว่ไป 
2501-2010 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ใน

งานอาชีพ 

4.   ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  กระบวนการจดัการธุรกิจ และ
หลกัการบริหารงานคุณภาพเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมสนบัสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม 

2501-2007 หลกัการจดัการฟาร์ม 
2501-2008 การเกษตรผสมผสาน 
2501-2006 ดินและนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2501-2009 สารชีวภาพเพื่อการเกษตร 
 

5.  วางแผน เตรียมการ เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า ปฏิบติั
ดูแลรักษา และจดัการผลผลิตสัตวน์ํ้า ใน
ลกัษณะครบวงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจ ตาม
หลกัการและกระบวนการ 

6.  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศในงานประมง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

รายวชิา/กลุ่มวชิา สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

รายวชิาผลิต/บริการดา้นผลิตสัตวน์ํ้าและ
รายวชิาโครงการผลิต/บริการดา้นผลิต  
สัตวน์ํ้ า   
(จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิตให ้เรียน
รายวชิา 2601-1001,2501-2601 และ  
2501-2602 และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนให้

ครบ) 
2601-1001 ชีววิทยาของปลา*  
2501-2601 การเพาะพนัธ์ุปลา*  
2501-2602 การเล้ียงปลา* 
2501-2603 การเพาะพนัธ์ุกุง้  
2501-2604 การเล้ียงกุง้  
2501-2605 การเล้ียงสัตวน์ํ้าชายฝ่ัง  
2501-2606 การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าเศรษฐกิจ  
2501-2607 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม  
2501-2608 การขยายพนัธ์ุไมน้ํ้ า  
2501-2511 ผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้า  
2501-1003 การจดัการผลผลิตสัตวน์ํ้ า 
2501-2670 โครงการเพาะพนัธ์ุปลา  
2501-2671 โครงการเล้ียงปลา 
2501-2672 โครงการเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง 
2501-2673 โครงการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 
 เศรษฐกิจอ่ืน  
2501-2674 โครงการเพาะเล้ียงปลา 
 สวยงาม  
2501-2675 โครงการขยายพนัธ์ุไมน้ํ้า  
2501-2676 โครงการเพาะเล้ียงกบ  
2501-2677 โครงการเพาะพนัธ์ุกุง้  
2501-2678 โครงการเล้ียงกุง้ 

7. เลือก ใช ้และหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีน 
การดาํเนินงานผลิตสัตวน์ํ้าตามหลกัการและ
กระบวนการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556   

ประเภทวชิาเกษตรกรรม                สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการผลิตสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานท่ี 1  เพาะและอนุบาลสัตว์นํา้ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 
1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ
สัตวน์ํ้ า 

1. พอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้ า 
 มีความสมบูรณ์เพศ 

-  การแยกเพศพอ่
แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
จากลกัษณะ
ภายนอก เช่น 
ขนาด สี ความ
ยาวครีบ ต่ิงเพศ 
ฯลฯ 

-  การคดัเลือกพอ่
แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้ าท่ี
มีความสมบูรณ์
ของไข่และ
นํ้าเช้ือ 

-  คดัเลือกพอ่แม่
พนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
สาํหรับเพาะ 
พนัธ์ุไดถู้กตอ้ง 

-  ความรู้เก่ียวกบัการ
คดัเลือกพอ่แม่ พนัธ์ุ
สัตวน์ํ้ าท่ีใชใ้นการ
เพาะพนัธ์ุ 

 

2. เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้าโดย 
 ใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ 

2. สัตวน์ํ้ าถูก
เพาะพนัธ์ุโดยใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์
ถูกตอ้งตาม
หลกัการและ
กระบวนการ  

 

การเพาะพนัธ์ุสัตว์
นํ้าโดยใชฮ้อร์โมน
สังเคราะห์   
-  เตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือในงาน
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
โดยใชฮ้อร์โมน
สังเคราะห์ 

-  คาํนวณปริมาณ
การใชฮ้อร์โมน
สังเคราะห์ในการ
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า 

-  การฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์ตาม
ตาํแหน่ง ต่าง ๆ 
เช่น ช่องทอ้ง 
กลา้มเน้ือ โคน

-  เตรียม ใช ้และ
บาํรุงรักษาวสัดุ 
อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการ
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า
โดยการใช้
ฮอร์โมน
สังเคราะห์ได้
ถูกตอ้ง 

-  คาํนวณปริมาณ
การใชฮ้อร์โมน
สังเคราะห์ได้
ถูกตอ้ง 

-  ฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์ตาม
ตาํแหน่งต่าง ๆ 
ของสัตวน์ํ้ าได้
ถูกตอ้ง 

-  ความรู้เก่ียวกบัการ
เพาะพนัธ์ุ สัตวน์ํ้า 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 
ครีบหลงั 

-  การเพาะพนัธ์ุ
สัตวน์ํ้ าท่ีสาํคญั
ทางเศรษฐกิจ 

-  เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้า
ได ้

3. อนุบาลสัตวน์ํ้ า 3. บ่ออนุบาลสัตวน์ํ้า
เตรียมไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการ และนํ้าใน
บ่อ อนุบาลถูก
ตรวจสอบคุณภาพ
โดยใชเ้คร่ืองมือได้
ถูกตอ้ง 
ตามหลกัการ 

-  การเตรียมบ่อ
อนุบาลสัตวน์ํ้าตาม
หลกัการอนุบาล 
-  การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าโดยใช้
เคร่ืองมือตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า เช่น pH 
meter, DO meter, 
Thermometer 

-เตรียมบ่ออนุบาล 
สัตวน์ํ้ าไดถู้กตอ้ง 
ตามหลกัการ 
-ตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าในบ่ออนุบาล
โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง 
ๆ ไดถู้กตอ้ง 

ความรู้เก่ียวกบั 
- การเตรียมบ่ออนุบาล
สัตวน์ํ้ า 
-การตรวจวดัคุณภาพนํ้า
ในบ่ออนุบาลสัตวน์ํ้ า 

4. รวบรวมผลผลิตสัตว์
นํ้า 

4. ผลผลิตสัตวน์ํ้ าถูก
รวบรวมตาม
ขั้นตอน
กระบวนการอยา่ง
ถูกตอ้ง  
5. บรรจุสัตวน์ํ้าในถุง 
พลาสติกถูกตอ้ง
ตามหลกัการ 

 
 

-  การเตรียมและใช้
วสัดุ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือใน
การรวบรวมสัตว์
นํ้า  

-  การรวบรวม
ผลผลิตสัตวน์ํ้ า 

-  การบรรจุสัตวน์ํ้า
ในถุงพลาสติก 

-  เตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือในการ
รวบรวมสัตวน์ํ้า 
ไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 

-  รวบรวมผลผลิต
สัตวน์ํ้ าไดถู้กตอ้ง
ตามขั้นตอน
กระบวนการ 

-  บรรจุสัตวน์ํ้าใน
ถุงพลาสติกได้
ถูกตอ้งตาม
หลกัการ 

ความรู้เก่ียวกบั 
-  ชนิด หนา้ท่ี และขอ้
ควรระวงัของวสัดุ
อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือในการ
รวบรวมผลผลิตสัตว์
นํ้า 

-  การรวบรวมผลผลิต
สัตวน์ํ้ า 

-  วธีิการบรรจุสัตวน์ํ้ า
ในถุงพลาสติก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556   

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานท่ี  2   เลีย้งสัตว์นํา้ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมบ่อเล้ียงสัตว์
นํ้า 

1. บ่อเล้ียงสัตวน์ํ้ ามี

ความพร้อมในการ

ปล่อยสัตวน์ํ้ าลง

เล้ียง 

 

การเตรียมบ่อเล้ียงสัตว์
นํ้า 
-  การกาํจดัวชัพืช 
-  การกาํจดัศตัรูของ
สัตวน์ํ้ า 

-  การใส่ปูนขาว 
-  การใส่ปุ๋ย 
-  การเติมนํ้าเขา้บ่อ 
  ฯลฯ 

-  เตรียมบ่อเล้ียง
สัตวน์ํ้ าถูกตอ้ง
ตามหลกัการ
เหมาะสมกบัชนิด
สัตวน์ํ้ าท่ีตอ้งการ
เล้ียง พร้อมใช ้

ความรู้เก่ียวกบั 
-  การเตรียมบ่อเล้ียง
สัตวน์ํ้ า 

2. ใหอ้าหารสัตวน์ํ้า 2. อาหารสัตวน์ํ้าถูก
เลือก เตรียม และ
ให ้

อาหารสัตวน์ํ้าถูกตอ้ง
ตามชนิดและความ
ตอ้งการของสัตวน์ํ้า 

-  การเลือกและเตรียม
อาหารสัตวน์ํ้า
ประเภทต่าง ๆ 

-  การใหอ้าหารสัตวน์ํ้ า 
 

-  เลือก เตรียม และ
ใหอ้าหารสัตวน์ํ้ า
ถูกตอ้งตามชนิด
และความ
ตอ้งการของสัตว์
นํ้า 

ความรู้เก่ียวกบั 
-  อาหารและการให้
อาหารสัตวน์ํ้า 

 

3. การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า 

3. คุณภาพนํ้าเล้ียง
สัตวน์ํ้ าถูก
ตรวจสอบโดย
เคร่ืองมือถูกตอ้ง
ตามหลกัการและ
วธีิการ 

เตรียมและใชเ้คร่ืองมือ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
เช่น pH meter, DO 
meter, Secchi disc, 
Thermometer 

-  เตรียมและใช้
เคร่ืองมือ
ตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าได้
ถูกตอ้ง 

 

ความรู้เก่ียวกบั 
-  วธีิการเตรียมและ
ใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
นํ้า 

4. ตรวจสอบการเจริญ 
เติบโต ของสัตวน์ํ้า 

4. การเจริญเติบโต
ของสัตวน์ํ้ า 
ตรวจสอบคาํนวณ
ไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการและวธีิการ  

การเจริญเติบโตของ   
สัตวน์ํ้ า:  
    - ขนาด   
    - นํ้าหนกั 
    - อตัราการ

เจริญเติบโต 
    - อตัราการแลกเน้ือ 

-  คาํนวณการเจริญ 
เติบโตและอตัรา
การแลกเน้ือของ
สัตวน์ํ้ าไดถู้กตอ้ง  

ความรู้เก่ียวกบั 
-  การเจริญเติบโต
ของสัตวน์ํ้ า 

-  อตัราการแลกเน้ือ  

5. การจบัสัตวน์ํ้ า 5. เคร่ืองมือจบัสัตว์
นํ้าเตรียมและใชจ้บั

วธีิการจบัสัตวน์ํ้ าและ
การใชเ้คร่ืองมือในการ 

-  เตรียมและใช้
เคร่ืองมือในการ

ความรู้เก่ียวกบั 
-  วธีิการจบัสัตวน์ํ้า 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 

สัตวน์ํ้ าถูกตอ้งตาม
ขั้นตอน
กระบวนการ 

จบัสัตวน์ํ้า  จบัสัตวน์ํ้าถูกตอ้ง
ตามขั้นตอน
กระบวนการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทักษะ กิจนิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมนิผล 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556   

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์          สาขางานการผลิตสัตว์นํา้   
สมรรถนะงานท่ี  1  เพาะและอนุบาลสัตว์นํา้ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ความรู้/กิจนิสัย วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

1. พอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้ ามี

ความสมบูรณ์เพศ 

1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้ าสาํหรับเพาะพนัธ์ุได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ 

-  ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ือง 

  การผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมน

สังเคราะห์  

- ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั ประเมิน

เร่ืองการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้า 

2. สัตวน์ํ้ าถูกเพาะพนัธ์ุโดย
ใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์
ถูกตอ้งตามหลกัการและ
กระบวนการ  

 

1. เตรียม ใช ้และบาํรุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าโดยใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น  

2. คาํนวณปริมาณการใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ ฉีด
ฮอร์โมนสังเคราะห์ตามตาํแหน่งต่าง ๆ ของสัตว์
นํ้าไดถู้กตอ้ง  และเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้าได ้

 
 

 

-  ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ

เตรียม ใช ้และบาํรุงรักษาวสัดุ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการ

เพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า คาํนวณปริมาณ

การใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ ฉีด

ฮอร์โมนสังเคราะห์ ผสมพนัธ์ุสัตว์

นํ้า ฟักไข่สัตวน์ํ้ าได ้

-  ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั ประเมิน

เร่ืองการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าโดยใช้

ฮอร์โมนสังเคราะห์ 

3. บ่ออนุบาลสัตวน์ํ้าเตรียม 
ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
และนํ้าในบ่ออนุบาลถูก
ตรวจสอบคุณภาพโดย
ใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัการ 

1. เตรียมบ่ออนุบาลสัตวน์ํ้าไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
2. ใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบ่ออนุบาลได้

ถูกตอ้งหลกัการ 
 

-  ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ

เตรียมบ่ออนุบาลสัตวน์ํ้ าและ

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบ่ออนุบาล

สัตวน์ํ้ า 

4. ผลผลิตสัตวน์ํ้ ารวบ รวม
ตามขั้นตอนกระบวน 
การและบรรจุ
ถุงพลาสติกถูกตอ้งตาม
หลกัการ 

1.  เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการรวบรวม
สัตวน์ํ้ า ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 

2.  รวบรวมผลผลิตสัตวน์ํ้าไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน
กระบวนการ 

-  ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั ประเมิน

เร่ือง การใชว้สัดุ อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือในการรวบรวมสัตวน์ํ้า 

รวบรวมผลผลิตสัตวน์ํ้ า 

5. บรรจุสัตวน์ํ้าในถุง 
พลาสติกถูกตอ้งตาม
หลกัการ 

1. บรรจุสัตวน์ํ้าในถุงพลาสติกไดถู้กตอ้งตาม
หลกัการ 

-  ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั ประเมิน

เร่ือง การบรรจุสัตวน์ํ้ าในถุงพลาสติก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทักษะ กิจนิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมนิผล 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556   

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานการผลิตสัตว์นํา้ 

สมรรถนะงานท่ี  2  เลีย้งสัตว์นํา้ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ความรู้/กิจนิสัย วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

1. บ่อเล้ียงสัตวน์ํ้ ามีความพร้อม

ในการปล่อยสัตวน์ํ้าลงเล้ียง 

 

1. เตรียมบ่อเล้ียงสัตวน์ํ้าไดเ้หมาะสมกบัชนิดของ

สัตวน์ํ้ าท่ีตอ้งการเล้ียง 

 

ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั

ประเมินเร่ือง การเตรียมบ่อเล้ียง

สัตวน์ํ้ า 

2. อาหารสัตวน์ํ้าถูกเลือก  
เตรียม และใหอ้าหารสัตวน์ํ้า
ถูกตอ้งตามชนิดและความ
ตอ้งการของสัตวน์ํ้า 

1. เลือกและเตรียมอาหารไดเ้หมาะสมกบัชนิดสัตว์

นํ้าท่ีเล้ียง 

2.  คาํนวณและใหอ้าหารสัตวน์ํ้าไดถู้กตอ้ง 

ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยัเร่ือง  

การใหอ้าหารสัตว ์

 

3. คุณภาพนํ้าเล้ียงสัตวน์ํ้าถูก

ตรวจสอบโดยเคร่ืองมือ

ถูกตอ้งตามหลกัการและ

วธีิการ 

1. เตรียม ใช ้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

2. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อ

การเล้ียงสัตวน์ํ้าไดต้ามขอ้กาํหนด 

ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ือง 

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมต่อการเล้ียง

สัตวน์ํ้ า 

4. การเจริญเติบโตของสัตวน์ํ้า 

ตรวจสอบ คาํนวณไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการและวธีิการ 

1. คาํนวณอตัราการเจริญเติบโตและอตัราการแลก

เน้ือไดถู้กตอ้ง 

ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั 

ประเมินเร่ือง การเจริญเติบโต 

ของสัตวน์ํ้ า 

5. เคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าเตรียม

และใชจ้บัสัตวน์ํ้ าถูกตอ้งตาม

ขั้นตอนกระบวนการ 

 

1. เตรียม ใช ้วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการจบั

สัตวน์ํ้ าได ้

 

ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอตันยั 

ประเมินเร่ือง การเตรียม ใช ้

วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือใน 

การจบัสัตวน์ํ้า 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                   สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี 1  งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้                                     เวลา  30  นาที 
 

คาํส่ัง 1. ขอ้สอบภาคทฤษฎีฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ขอ้ (25 คะแนน)        
2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้เขียนอธิบายในกระดาษคาํตอบ  

คาํถาม 
 1. จงบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาดุก/ตะเพยีน มาเป็นขอ้ ๆ (5 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 
 1. ประวตัิของพ่อแม่พนัธ์ุ  
  พอ่แม่พนัธ์ุตอ้งไม่มีโรคทางพนัธุกรรม มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่อว้น หรือผอมเกินไป  
 2. หลักการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ  
  การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์เพศมาเพาะพนัธ์ุเพื่อจะไดลู้กปลาท่ีมีความสมบูรณ์แขง็แรง 
และตา้นทานโรค 
 3. ลักษณะของพ่อพนัธ์ุ  
  พ่อพนัธ์ุปลาดุก ควรเป็นปลาท่ีสมบูรณ์ ไม่บอบชํ้า และควรมีอายตุั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ส่วนปลาดุกเพศผู ้
มีต่ิงเพศยาวเรียวสีชมพเูร่ือๆ และปลาไม่ควรอว้นหรือผอมเกินไป 
  พ่อพนัธ์ุปลาตะเพียน  ปลาตะเพียนเป็นปลาท่ีมีเกล็ด ในฤดูผสมพนัธ์ุ พบว่าปลาเพศผูจ้ะมีตุ่มสิว
บริเวณแกม้ ครีบหู และลาํตวั เม่ือใชมื้อสัมผสัจะรู้สึกสากมือ การรีดนํ้ าเช้ือทดสอบโดยใชน้ิ้วมือรีดเบาๆ บริเวณ
ใกลช่้องเพศของปลา ซ่ึงจะพบวา่มีนํ้ าเช้ือสีขาวคลา้ยนํ้านมไหลออกมา  
 4. ลักษณะของแม่พนัธ์ุ  
  แม่พนัธ์ุปลาดุก ควรมีลกัษณะดงัน้ี ส่วนทอ้งอูมเป่ง ไม่น่ิมหรือแขง็จนเกินไป ต่ิงเพศกลมมีสีแดงหรือ
ชมพอูมแดง  
  แม่พนัธ์ุปลาตะเพียน การซ้อนของเกล็ดจะแยกออกจากกนัเห็นเด่นชดั ส่วนช่องเปิดของช่องเพศ
ขยายใหญ่ข้ึนเลก็นอ้ย 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ได ้   5   คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 4 ขอ้    
ได ้   4   คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 3 ขอ้  
ได ้   3   คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 2 ขอ้  
ได ้   2   คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 1 ขอ้  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ได ้   1   คะแนน เม่ือบอกเฉพาะขั้นตอนวธีิการฯ ถูกตอ้ง แต่ไม่อธิบายรายละเอียด 
คาํถาม 
 2. จงอธิบายขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุปลาดุกโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์มาให้ถูกตอ้งสมบูรณ์              
(10 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 

1. เตรียมบ่อและวสัดุเพาะฟัก 
  ทาํความสะอาดบ่อคอนกรีต ติดตั้งหัวทราย สายยางเป่าอากาศ และเตรียมแผงฟักไข่เพื่อให้ไข่ได้

เกาะติด 
2. การเตรียมอุปกรณ์ฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลา  

 เตรียมฮอร์โมนฉีดให้กบัพ่อแม่พนัธ์ุปลาดุก แลว้จึงคาํนวณสารละลายท่ีจะผสมกบัฮอร์โมนเพื่อฉีด
ใหก้บัพ่อแม่พนัธ์ุปลา จะตอ้งใชน้ํ้ ากลัน่หรือนํ้ าสะอาดเติมในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยการฉีดปลาดุกขนาด 200–500 
กรัม จะใชป้ริมาณสารละลายผสมแลว้ประมาณ 0.3–0.7 มิลลิลิตร ส่วนปลาดุกขนาด 500–2,000 กรัม ควรใช้
ปริมาณสารละลายผสมประมาณ 0.7–1.2 มิลลิลิตร สาํหรับปลาดุกขนาด 2,000 กรัม ข้ึนไป ใชส้ารละลายประมาณ 
1.0–2.5 มิลลิลิตร 

3. การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ  
 พ่อแม่พนัธ์ุปลาดุกท่ีนาํมาใชค้วรเป็นปลาท่ีสมบูรณ์ ไม่บอบชํ้า และควรมีอายตุั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ปลา

เพศเมียท่ีนาํมาเพาะพนัธ์ุควรมีลกัษณะดงัน้ี ส่วนทอ้งอูมเป่ง ไม่น่ิมหรือแขง็จนเกินไป ต่ิงเพศกลมมีสีแดงหรือ
ชมพูอมแดง ถา้เอามือบีบเบาๆ ท่ีทอ้งจะมีไข่เป็นเมด็กลมสีนํ้ าตาลอ่อนใสไหลออกมา ส่วนปลาดุกเพศผูมี้ต่ิงเพศ
ยาวเรียวสีชมพเูร่ือๆ และปลาไม่ควรอว้นหรือผอมเกินไป 

4. การฉีดฮอร์โมน 
 การฉีดฮอร์โมนกระตุน้การตกไข่ โดยฉีดฮอร์โมนเขา้กลา้มเน้ือบริเวณเหนือเส้นขา้งลาํตวั และนาํ

แม่ปลาท่ีฉีดฮอร์โมนไปพกัไวเ้พื่อรอให้ไข่สุก ตรวจสอบความพร้อมของแม่ปลา เม่ือแม่ปลามีความพร้อมใน
การผสมจึงตรวจสอบโดยใชมื้อบีบทอ้งปลาเบาๆ จะมีไข่ไหลออกมา 

5. การผ่าเปิดช่องท้องปลาเพศผู้ 
  ผา่เปิดช่องทอ้ง เพื่อนาํอณัฑะมาผสมกบัไข่ พอ่พนัธ์ุท่ีดีอณัฑะควรจะมีสีขาวนวล  

6. การรีดไข่ปลา  
 การรีดไข่ของปลาดุกเพื่อผสมกบันํ้ าเช้ือนั้นนิยมใชว้ิธีแบบแห้งดดัแปลงโดยนาํแม่ปลาท่ีไดรั้บการ

ฉีดฮอร์โมน และมีไข่แก่เตม็ท่ีมารีดไข่ใส่ภาชนะผวิเรียบ เช่น กะละมงัเคลือบ  
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7. การผสมไข่กับนํา้เช้ือ 
 นาํอณัฑะออกจากตวัพ่อปลาใชก้รรไกรตดัอณัฑะให้เป็นช้ินเล็ก นาํมาวางบนผา้มุง้เขียวแลว้ขยี้ให้

ละเอียดพร้อมกบัเทนํ้าเกลือเขม้ขน้ประมาณร้อยละ 0.9 หรือนํ้ าสะอาดลงบนผา้ มุง้เขียวท่ีขยี้ถุงนํ้ าเช้ือใหน้ํ้ าไหล
ผา่นเพื่อใหน้ํ้ าเช้ือลงไปผสมกบัไข่ คนเบาๆ ดว้ยขนไก่ประมาณ 2–3 นาที และนาํไข่ไปฟัก  

8. การฟักไข่ปลา 
 นาํไข่ปลาดุกท่ีผสมกบันํ้ าเช้ือโรยบนแผงฟักไข่ท่ีเตรียมไวใ้นบ่อเพาะฟัก โดยไข่ปลาดุกจะกระจาย

อยู่บนผา้มุง้เขียวเบอร์ 20 ท่ีขึงตึงท่ีระดบัตํ่ากว่าผิวนํ้ าประมาณ 5–10 เซนติเมตร และระดบันํ้ าในบ่อท่ีขึงผา้มุง้
เขียวลึกประมาณ 20–30 เซนติเมตร เปิดนํ้ าไหลผ่านตลอดเวลา และควรมีเคร่ืองเพิ่มอากาศใส่ไวใ้นบ่อฟักไข่
ปลา ไข่ปลาดุกท่ีไดรั้บการผสม จะพฒันาและฟักเป็นตวัใชเ้วลาประมาณ 21–26 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิของนํ้ า 28–30 
องศาเซลเซียส ลูกปลาดุกท่ีฟักออกเป็นตวัจะหลุดลอดตาของมุง้เขียวลงสู่พื้นกน้บ่อดา้นล่าง หลงัจากลูกปลาดุก
หลุดลอดลงสู่พื้นกน้บ่อหมดแลว้จึงยา้ยผา้มุง้เขียวท่ีใชฟั้กไข่ปลาดุกออกจากบ่อฟัก ลูกปลาจะค่อยๆ พฒันาเจริญ
ข้ึนจนมีอายุประมาณ 48 ชัว่โมง จึงเร่ิมกินอาหารบ่อเพาะฟักลูกปลาดุกควรมีหลงัคาปกคลุมป้องกนัแสงแดดและ
นํ้าฝน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ได ้ 5  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุฯ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบทุกขั้นตอน    
ได ้ 4  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุฯ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ แต่ขาด 1 ขั้นตอน    
ได ้ 3  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุฯ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ แต่ขาด 2 ขั้นตอน    
ได ้ 2  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุฯ ถูกตอ้ง ครบทุกขั้นตอน แต่ไม่อธิบายรายละเอียด    
ได ้ 1  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุฯ และไม่ครบขั้นตอน     

 หมายเหตุ  คะแนนท่ีได ้ =  คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ ์x  2  
  

คาํถาม 
 3. จงอธิบายขั้นตอนวิธีการจบัปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติกเพื่อการลาํเลียงขนส่งมาให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น (10 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 
 วธีิการจับปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติก 
       1. ก่อนถึงกาํหนดเวลาจบัปลา งดใหอ้าหารปลาก่อนจบัอยา่งนอ้ย 1 วนั  
       2. ลดนํ้าลงเพือ่ใหส้ะดวกต่อการจบัปลา 
       3. จบัปลาโดยการใชอ้วนลากจบัใหไ้ดจ้าํนวนมากท่ีสุด หรือตามปริมาณท่ีตอ้งการ โดยลากอวนจบั
ปลาไม่เกินวนัละ 2 คร้ัง เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ลาท่ีเหลือในบ่อบอบชํ้า 
       4. พกัปลาในบ่อพกั โดยใหอ้อกซิเจนตลอดเวลา 
       5. การบรรจุปลาในถุงพลาสติก  
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            - จดัเตรียมวสัดุ (ถุงพลาสติก ยางรัด ถงัออกซิเจน นํ้า ฯลฯ ) 
            - ใส่นํ้าในถุงพลาสติก ประมาณ 1ใน 3 ของถุง  
            - นาํปลาใส่ถุง ตามความเหมาะสม (ขนาด วยั ระยะเวลาเดินทาง) 
            - อดัออกซิเจน 
            - มดัถุงใหแ้น่น  
เกณฑ์การให้คะแนน  

ได ้ 5  คะแนน เม่ืออธิบายวิธีการจบัปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติกถูกตอ้ง ครบถว้น เรียงตามลาํดบั
ขั้นตอน    

ได ้ 4  คะแนน เม่ืออธิบายวิธีการจบัปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติกถูกตอ้ง ครบถว้น แต่สลบัขั้นตอน    
ได ้ 3  คะแนน เม่ืออธิบายวิธีการจบัปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติกครบถว้น เรียงตามลาํดบัขั้นตอน  

แต่อธิบายบางส่วนไม่ถูกตอ้ง 
ได้  2  คะแนน เม่ืออธิบายวิธีการจบัปลาหรือวิธีบรรจุปลาในถุงพลาสติกอย่างใดอย่างหน่ึงถูกตอ้ง 

ครบถว้น เรียงตามลาํดบัขั้นตอน   
ได ้ 1  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะวิธีการจบัปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติก แต่ไม่อธิบายรายละเอียด 

 หมายเหตุ  คะแนนท่ีได ้ =  คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ ์x  2   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                      สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  2  งานเลีย้งสัตว์นํา้                                                 เวลา 30 นาที 
 

คาํส่ัง 1. ขอ้สอบภาคทฤษฎีฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ขอ้ (20 คะแนน)        
2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้เขียนอธิบายในกระดาษคาํตอบ  

คาํถาม 
 1. จงบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการเตรียมบ่อเล้ียงสตัวน์ํ้ าท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ (10 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 

1. การกําจัดวชัพืช 
   สูบนํ้าออกใหห้มด กาํจดัวชัพืช ลอกเลน และตากบ่อใหแ้หง้ท้ิงไว ้5–7 วนั 
2. การกําจัดศัตรู 

   กรณีมีศตัรู เช่น ปลากินเน้ือเหลืออยูใ่นบ่อ ใหใ้ชย้าเบ่ือเมา เช่น โล่ต๊ิน หรือกากเมลด็ชา  
  3. การใส่ปูนขาว 
  เพื่อช่วยปรับความเป็นกรดด่างของดินและนํ้ าให้สูงข้ึน และช่วยฆ่าเช้ือโรคต่าง ๆ อตัราการใชโ้ดย                 
ทัว่ ๆ ไป 160 กิโลกรัมต่อพื้นท่ีบ่อ 1 ไร่ โดยหวา่นใหท้ัว่บ่อในขณะท่ีบ่อมีความช้ืน  ถา้ดินเป็นกรดจะใชปู้นขาว
เพิ่มข้ึนตามสภาพความเป็นกรด 
              4. การใส่ปุ๋ย 
   ปุ๋ยท่ีใชใ้นบ่อมี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยอนินทรีย ์ปุ๋ยอินทรีย ์เช่นปุ๋ยคอก โดยใส่ในอตัรา 250 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปุ๋ยอนินทรียห์รือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ ปุ๋ยท่ีมีการสังเคราะห์ข้ึนจากสารเคมีประกอบดว้ยธาตุ
อาหารหลกั คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โปแตสเซียม ควรใชอ้ตัราไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยละลายนํ้ าก่อน
ใช ้
 5. การปล่อยนํา้เข้าบ่อ  

ปล่อยนํ้ าเข้าบ่อผ่านผา้กรอง ให้ระดับนํ้ ามีความลึก5–10 เซนติเมตร เพื่อให้ปุ๋ยย่อยสลายได้ดี 
หลงัจากนั้น 3–5 วนั จึงเพิ่มระดบันํ้ามีความลึก 10–50 เซนติเมตร แลว้ปล่อยลูกสตัวน์ํ้ าลงเล้ียง  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ได ้ 5  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 4 ขอ้    
ได ้ 4  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 3 ขอ้  
ได ้ 3  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 2 ขอ้  

A4 
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ได ้ 2  คะแนน เม่ือบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งตามหลกัการ 1 ขอ้  
ได ้ 1  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะขั้นตอนวิธีการฯ ถูกตอ้งแต่ไม่อธิบายรายละเอียด 

 หมายเหตุ  คะแนนท่ีได ้ =  คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ ์x  2 
 

คาํถาม   
 2. จงคาํนวณหาปริมาณอาหารท่ีตอ้งใชใ้น 1 วนัสาํหรับเล้ียงปลาดุก ขนาด 5 ตวัต่อ กก. จาํนวน 1,000 ตวั 
กาํหนดใหอ้าหาร 5% ของนํ้าหนกัตวั (5 คะแนน) 
แนวคาํตอบ  
 1. หานํ้าหนกัรวมของปลาดุก 

  - ปลา 5 ตวัหนกั   =  1  กก. 
   - ปลา 1 ตวัหนกั   =  1/5    กก. 
  - ปลา 1,000 ตวัหนกั = (1/5) X 1,000  =  200 กก. 
 2. กาํหนดใหอ้าหาร 5% ของนํ้าหนกัตวั 
  - ปลา  100 กก. ใหอ้าหาร         5  กก. 
  - ปลา  200 กก. ใหอ้าหาร = 5 X 200 / 100  =      10  กก. 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   1) วิธีการคาํนวณนํ้าหนกัปลาถูกตอ้ง 
 2) นํ้าหนกัปลาทั้งหมดท่ีคาํนวณไดถู้กตอ้ง 
 3) สูตรและวิธีการคาํนวณปริมาณอาหารถูกตอ้ง 
 4) หน่วยท่ีใชถู้กตอ้ง 
 5) ปริมาณอาหารท่ีคาํนวณไดถู้กตอ้ง 
 ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือตอบถูก 
 

คาํถาม 
 3. เล้ียงกุ้งบ่อหน่ึงเป็นเวลา 100 วนั ได้ผลผลิตจาํนวน 1,000 กก. กุ้งขนาด 50 ตัว/กก. (นํ้ าหนักเฉล่ีย                      
20 กรัม) จงหาอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (5 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 
 1. นํ้าหนกัปัจจุบนั      20  กรัม 
 2. ระยะเวลาการเล้ียง   100 วนั 
 3. อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั  =  นํ้าหนกัปัจจุบนั (กรัม) / ระยะเวลาการเล้ียง (วนั) 
    = 20/100 กรัม/วนั 
    = 0.20  กรัม/วนั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
  1) ขอ้มูลนํ้าหนกัและระยะเวลาท่ีนาํมาคาํนวณถูกตอ้ง 
 2) สูตรการคาํนวณถูกตอ้ง 
 3) วิธีการคาํนวณถูกตอ้ง 
 4) หน่วยท่ีใชถู้กตอ้ง 
 5) คาํตอบท่ีคาํนวณไดถู้กตอ้ง 
 ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือตอบถูกตอ้ง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                               สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  1  งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้                                                                          เวลา  72  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพาะพนัธ์ุสัตว์นํ้ า ด้วยการผสมเทียมปลาโดยใช้ฮอร์โมน             
สงัเคราะห์ ดงัน้ี  
 1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะดีท่ีสุดเพศละ 1 ตวั สาํหรับใชใ้นการผสมเทียม 
 2. เตรียมฮอร์โมนและใชฮ้อร์โมนฉีดแม่พนัธ์ุปลา 
 3. ผสมไข่กบันํ้าเช้ือ 
 4. ฟักไข่ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุปลา (4 คะแนน) 

1) จบัพอ่แม่พนัธ์ุปลาโดยไม่หลุดจากมือ 
2) พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุปลามีลกัษณะสมบูรณ์ แขง็แรง ไม่มีบาดแผล 
3) แม่พนัธ์ุปลามีไข่เหมาะต่อการเพาะพนัธ์ุ 
4) พอ่พนัธ์ุปลามีนํ้าเช้ือมากพอ 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

2. การเตรียมและใช้ฮอร์โมนฉีดแม่พนัธ์ุปลา (21 คะแนน) 
2.1 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ (4 คะแนน) 

1) เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็น ครบถว้น 
2) ทาํความสะอาดอุปกรณ์ก่อนใชง้าน 
3) ประกอบอุปกรณ์ เช่น หลอดฉีดยา ใหพ้ร้อมใชง้าน 
4) จดัวางวสัดุ อุปกรณ์ เป็นระเบียบสะดวกต่อการใชง้าน 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

2.2 การเตรียมและการใช้ฮอร์โมน (11 คะแนน) 
2.2.1 การคาํนวณปริมาณฮอร์โมน (3 คะแนน) 

1) ชัง่นํ้ าหนกัปลาท่ีใชใ้นการคาํนวณ ถูกตอ้ง 
2) คาํนวณปริมาณฮอร์โมนสงัเคราะห์ท่ีใชถู้กตอ้ง 
3) คาํนวณปริมาตรสารละลายฮอร์โมนท่ีจะดูดออกมาถูกตอ้ง 
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ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
2.2.2 การคาํนวณปริมาณและบด โดมเพอริโดน (4 คะแนน) 

1) วิธีการคาํนวณนํ้าหนกัของโดมเพอริโดนถูกตอ้ง 
2) นํ้าหนกัของโดมเพอริโดนท่ีจะใชค้าํนวณถูกตอ้ง 
3) คาํนวณจาํนวนเมด็ของโดมเพอริโดนถูกตอ้ง 
4) บดโดมเพอริโดนเป็นผงละเอียด 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

2.2.3 การคาํนวณปริมาตรของนํา้กล่ัน (2 คะแนน) 
1) คาํนวณปริมาตรนํ้ากลัน่ท่ีจะใชฉี้ดแม่ปลาทั้งหมดถูกตอ้ง 
2) คาํนวณปริมาตรนํ้ากลัน่ท่ีจะใชฉี้ดแม่ปลาจริงถูกตอ้ง 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

2.2.4 การละลายส่วนผสมของฮอร์โมน (2 คะแนน) 
1) ปริมาตร นํ้ากลัน่ สารละลายฮอร์โมนท่ีเป็นส่วนผสมถูกตอ้ง 
2) วิธีการละลายส่วนผสมของฮอร์โมนถูกตอ้ง 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

2.3 การฉีดฮอร์โมน (6 คะแนน) 
1) ใชห้ลอดฉีดยาดูดสารละลายฮอร์โมนตามปริมาตรท่ีคาํนวณไว ้
2) ไล่ฟองอากาศออกจากหลอดฉีดยาจนหมดก่อนฉีดฮอร์โมน 
3) จบัแม่ปลาดว้ยมือไวแ้น่น พร้อมท่ีจะฉีดฮอร์โมน 
4) ขณะฉีดฮอร์โมนแม่พนัธ์ุปลา หลอดฉีดยาเอียงประมาณ 30-45 องศา 
5) ตาํแหน่งฉีดฮอร์โมนเหมาะสม 
6) วิธีใช ้ทาํความสะอาด และเกบ็รักษาหลอดฉีดยาถูกตอ้ง 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

3. การผสมไข่กับนํา้เช้ือ (10 คะแนน) 
3.1 การรีดไข่ (5 คะแนน) 

1) เตรียมอุปกรณ์ในการรีดไข่ปลาถูกตอ้ง ครบถว้นตามชนิดของปลา 
2) ตรวจสอบความพร้อมของแม่พนัธ์ุปลาก่อนการรีดไข่ถูกวิธี 
3) เช็ดตวัแม่พนัธ์ุปลาใหแ้หง้ก่อนรีดไข่ 
4) วิธีรีดไข่ถูกตอ้งตามกระบวนการ 
5) ไข่ปลาถูกรีดจนหมดทอ้ง 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
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3.2 การรีดนํา้เช้ือ (3 คะแนน) 
1) เตรียมอุปกรณ์รีดนํ้าเช้ือถูกตอ้ง ครบถว้น ตามชนิดของปลา 
2) เช็ดตวัพอ่พนัธ์ุปลาใหแ้หง้ก่อนรีดนํ้าเช้ือ 
3) วิธีการรีดนํ้าเช้ือลงบนไข่ถูกตอ้งตามชนิดของปลา 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

3.3 การผสมไข่กับนํา้เช้ือ (2 คะแนน) 
  1) ใชว้สัดุคนไข่กบันํ้าเช้ือใหเ้ขา้กนัทัว่ถึง 
  2) ลา้งไข่ปลาก่อนนาํไปฟัก 
  ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

4. การฟักไข่ (19 คะแนน) 
4.1 การเตรียมอุปกรณ์ฟักไข่ (4 คะแนน) 

ได ้  4   คะแนน เม่ือเตรียมอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมตามชนิดของปลา 
ได ้  3   คะแนน เม่ือเตรียมอุปกรณ์ถูกตอ้ง เหมาะสมตามชนิดของปลา ไม่ครบ 1 รายการแต่ปฏิบติั 

งานได ้
ได้   2   คะแนน เม่ือเตรียมอุปกรณ์ถูกตอ้ง เหมาะสมตามชนิดของปลา ไม่ครบ 2 รายการแต่

ประยกุตอุ์ปกรณ์อ่ืนทดแทนได ้
ได ้  1   คะแนน เม่ือเตรียมอุปกรณ์บางอยา่งไม่เหมาะสมตามชนิดของปลา 

4.2 การเตรียมนํา้และระบบอากาศฟักไข่ (3 คะแนน) 
ได ้  3   คะแนน เม่ือเตรียมนํ้า และระบบอากาศไดเ้หมาะสมกบัชนิดของไข่ปลาท่ีฟัก 
ได ้  2   คะแนน เม่ือเตรียมนํ้ า และระบบอากาศ  เหมาะสมกบัชนิดของไข่ปลาท่ีฟักแต่มีขอ้บกพร่อง

เลก็นอ้ย 
ได ้  1   คะแนน เม่ือเตรียมนํ้ า หรือระบบอากาศ อย่างใดอยา่งหน่ึงเหมาะสมกบัชนิดของไข่ปลาท่ี

ฟัก 
4.3 การฟักไข่และดูแลระหว่างการฟัก (4 คะแนน) 

1) วิธีการฟักไข่ในอุปกรณ์ฟักไข่ถูกตอ้งตามชนิดของไข่ปลา 
2) ไข่ปลาบนแผงฟักไข่กระจายตวัสมํ่าเสมอ 
3) มีการถ่ายเทหรือเปล่ียนนํ้าระหวา่งการฟัก 
4) มีการใหอ้ากาศระหวา่งการฟัก 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
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4.4 ผลการฟักไข่ (8 คะแนน) 
4.4.1 ปริมาณของไข่ด-ีไข่เสีย (4 คะแนน) 

ได ้  4   คะแนน เม่ือปริมาณไข่ดีมากกวา่ 76% 
ได ้  3   คะแนน เม่ือปริมาณไข่ดีประมาณ 51 -75 เปอร์เซ็นต ์
ได ้  2   คะแนน เม่ือปริมาณไข่ดีประมาณ 26 – 50 เปอร์เซ็นต ์
ได ้  1   คะแนน เม่ือปริมาณไข่ดีนอ้ยกวา่ 25 เปอร์เซ็นต ์

4.4.2 ปริมาณการฟักเป็นตัว (4 คะแนน) 
ได ้  4   คะแนน เม่ือฟักเป็นตวัมากกวา่  76  เปอร์เซ็นต ์
ได ้  3   คะแนน เม่ือฟักเป็นตวัประมาณ  51 – 75  เปอร์เซ็นต ์
ได ้  2   คะแนน เม่ือฟักเป็นตวั  26 – 50   เปอร์เซ็นต ์
ได ้  1   คะแนน เม่ือฟักเป็นตวันอ้ยกวา่  25  เปอร์เซ็นต ์

5. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
1) รักษาความสะอาดในการปฏิบติังาน 
2) ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั คาํนึงถึงความปลอดภยั 
3) ปฏิบติังานเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด 
4) ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
5) จดัเกบ็อุปกรณ์เคร่ืองมือภายหลงัการใชง้าน 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                               สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  2  งานเลีย้งสัตว์นํา้                                                                                            เวลา  24  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในบ่ออนุบาลสัตวน์ํ้ าหรือบ่อ
เล้ียงสัตวน์ํ้ าตามรายการท่ีกาํหนดขา้งล่างน้ี บนัทึกผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้ า โดยเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าคนละ 30 นาที  
 1. อุณหภูมินํ้า 
 2. ความเป็นกรด-ด่างของนํ้า 
 3. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 
 4. ความเคม็ของนํ้า 
 5. ความโปร่งแสงของนํ้า 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การเตรียมเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํา้ (10 คะแนน) 

1.1 การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ (5 คะแนน) 
ได ้  5  คะแนน เม่ือตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนใชค้รบทั้ง 5 อยา่ง 
ได ้  4  คะแนน เม่ือตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนใช ้4 อยา่ง 
ได ้  3  คะแนน เม่ือตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนใช ้3 อยา่ง 
ได ้  2  คะแนน เม่ือตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนใช ้2 อยา่ง 
ได ้  1  คะแนน เม่ือตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนใช ้1 อยา่ง 

1.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองมือก่อนใช้ (5 คะแนน) 
ได ้  5  คะแนน เม่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านฯ ถูกวิธี ครบทั้ง 5 อยา่ง 
ได ้  4  คะแนน เม่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านฯ ถูกวิธี 4 อยา่ง 
ได ้  3  คะแนน เม่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านฯ ถูกวิธี 3 อยา่ง 
ได ้  2  คะแนน เม่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านฯ ถูกวิธี 2 อยา่ง 
ได ้  1  คะแนน เม่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านฯ ถูกวิธี 1 อยา่ง 
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2. การตรวจสอบคุณภาพนํา้ (10 คะแนน) 
ได ้  5   คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้าวดัค่าต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ถูกตอ้งทั้ง 5 อยา่ง 
ได ้  4   คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้าวดัค่าต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ถูกตอ้ง 4 อยา่ง 
ได ้  3   คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้าวดัค่าต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ถูกตอ้ง 3 อยา่ง 
ได ้  2   คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้าวดัค่าต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ถูกตอ้ง 2 อยา่ง 
ได ้  1   คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้าวดัค่าต่าง ๆ ท่ีกาํหนด ถูกตอ้ง 1 อยา่ง 
หมายเหตุ  คะแนนท่ีได ้ =  คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ ์x  2   

3. การอ่านค่า บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพนํา้ และแปลผล (10 คะแนน) 
3.1 การอ่านค่าผลการตรวจสอบคุณภาพนํา้ (5 คะแนน) 

ได ้  5   คะแนน เม่ืออ่านค่าจากเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้งตามหลกัการใชง้านทั้ง 5 อยา่ง 
ได ้  4   คะแนน เม่ืออ่านค่าจากเคร่ืองมือฯ ถูกตามหลกัการใชง้าน 4 อยา่ง 
ได ้  3   คะแนน เม่ืออ่านค่าจากเคร่ืองมือฯ ถูกตามหลกัการใชง้าน 3 อยา่ง 
ได ้  2   คะแนน เม่ืออ่านค่าจากเคร่ืองมือฯ ถูกตามหลกัการใชง้าน 2 อยา่ง 
ได ้  1   คะแนน เม่ืออ่านค่าจากเคร่ืองมือฯ ถูกตามหลกัการใชง้าน 1 อยา่ง 

3.2 การบันทึกผลและแปลผลการตรวจสอบคุณภาพนํา้ (5 คะแนน) 
ได ้  5   คะแนน เม่ือบนัทึกค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือครบจาํนวนคร้ัง (ตามขั้นตํ่าท่ีกาํหนด) ระบุ

หน่วยการวดั  หาค่าเฉล่ียของผลการวดั และแปลผล  ถูกตอ้งทั้งหมด 
ได ้  4   คะแนน เม่ือบนัทึกค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือครบจาํนวนคร้ัง (ตามขั้นตํ่าท่ีกาํหนด) ระบุ

หน่วยการวดั  หาค่าเฉล่ียของผลการวดั และแปลผล ผดิพลาด 1 แห่ง 
ได ้  3   คะแนน เม่ือบนัทึกค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือครบจาํนวนคร้ัง (ตามขั้นตํ่าท่ีกาํหนด) ระบุ

หน่วยการวดั  หาค่าเฉล่ียของผลการวดั และแปลผล ผดิพลาด 2 แห่ง 
ได ้  2   คะแนน เม่ือบนัทึกค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือครบจาํนวนคร้ัง (ตามขั้นตํ่าท่ีกาํหนด) ระบุ

หน่วยการวดั  หาค่าเฉล่ียของผลการวดั และแปลผล ผดิพลาด 3 แห่ง 
ได ้  1   คะแนน เม่ือบนัทึกค่าท่ีอ่านได้จากเคร่ืองมือครบจาํนวนคร้ัง (ตามขั้นตํ่าท่ีกาํหนด) ระบุ

หน่วยการวดั  หาค่าเฉล่ียของผลการวดั และแปลผล ผดิพลาดมากกวา่ 3 แห่ง 
4. การบํารุงรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํา้ (10 คะแนน) 

ได ้  5   คะแนน เม่ือทาํความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าภายหลงัการใชง้าน 
ถูกตอ้ง เรียบร้อย ทั้ง 5 อยา่ง 

ได ้  4   คะแนน เม่ือทาํความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าภายหลงัการใชง้าน 
ถูกตอ้ง เรียบร้อย 4 อยา่ง 
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ได ้  3   คะแนน เม่ือทาํความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าภายหลงัการใชง้าน 
ถูกตอ้ง เรียบร้อย 3 อยา่ง 

ได ้  2   คะแนน เม่ือทาํความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าภายหลงัการใชง้าน 
ถูกตอ้ง เรียบร้อย 2 อยา่ง 

ได ้  1   คะแนน เม่ือทาํความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้ าภายหลงัการใชง้าน 
ถูกตอ้ง เรียบร้อย 1 อยา่ง 

หมายเหตุ  คะแนนท่ีได ้ =  คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ ์x  2   
5. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 

1) รักษาความสะอาดในการปฏิบติังาน 
2) ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั คาํนึงถึงความปลอดภยั 
3) ปฏิบติังานเสร็จในเวลาท่ีกาํหนด 
4) ปฏิบติังานดว้ยความคล่องแคล่ว 
5) ทาํความสะอาดจดัเกบ็เคร่ืองมือภายหลงัการใชง้าน 
ไดข้อ้ละ  1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
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คาํช้ีแจง 
การใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                                  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์         สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการประเมิน 
 ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานผลิตสตัวน์ํ้ า 
 

ส่ิงท่ีต้องการประเมินท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ 
 1. งานเพาะและอนุบาลสตัวน์ํ้ า 

2. งานเล้ียงสตัวน์ํ้ า     
 

ลักษณะของเคร่ืองมือประเมิน  
 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย  2  สมรรถนะงาน 
 1. สมรรถนะงานท่ี 1 งานเพาะและอนุบาลสตัวน์ํ้ า. 
  ภาคทฤษฎี จาํนวน  3  ขอ้   คะแนนเตม็    25   คะแนน  (เวลาสอบ  30  นาที) 
  ภาคปฏิบติั จาํนวน  1  ขอ้   คะแนนเตม็    59   คะแนน  (เวลาสอบ  72  ชัว่โมง)  
 2. สมรรถนะงานท่ี 2 งานเล้ียงสตัวน์ํ้ า 
  ภาคทฤษฎี จาํนวน  3   ขอ้  คะแนนเตม็    20   คะแนน  (เวลาสอบ  30  นาที)  
  ภาคปฏิบติั จาํนวน  1   ขอ้  คะแนนเตม็    45   คะแนน  (เวลาสอบ  24  ชัว่โมง การตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า/30 นาที/คน)  

วสัดุอุปกรณ์ 
 สมรรถนะงานท่ี 1  
  สถานศึกษาจัดเตรียม  
  1. กระดาษเขียนตอบ 

2. อุปกรณ์เคร่ืองมือตามการสอบปฏิบติังานผสมเทียมปลาโดยใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์ดงัน้ี 
1. สวิง           1 อนั 
2. ถงัเปล          3 ใบ 
3. พอ่พนัธ์ุปลา (ตะเพียน ไน จีน ดุก หรืออ่ืน ๆ) อยา่งใดอยา่งหน่ึง  5 ตวั 
4. พอ่แม่พนัธ์ุปลา (ตะเพยีน ไน จีน ดุก หรืออ่ืน ๆ) อยา่งใดอยา่งหน่ึง 5 ตวั 
5. ฮอร์โมนสงัเคราะห์ซูพรีแฟกซ์     200 ไมโครกรัม 
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6. โดมเพอริโดน        10 เมด็ 
7. นํ้ากลัน่ หลอดละ 5 ซีซี พร้อมใบเล่ือยขนาดเลก็    2 ชุด 
8. หลอดฉีดยาและเขม็ฉีดยา ขนาด 1 ซีซี     1 ชุด 
9. เคร่ืองคิดเลข        1 เคร่ือง 
10. ครกบดยา         1 ชุด 
11. ผา้ขนหนู         1 ผนื 

   12. เคร่ืองชัง่         1 เคร่ือง 
13. แม่ปลาสาํหรับฉีด       1 ตวั 
14. กะละมงัรีดไข่        1 ใบ 
15. วสัดุขนไข่         1 ชุด 
16. เคร่ืองมือผา่ตดั       1 ชุด 
17. ตาข่ายไนลอน หรือกระชงัโอลอนแกว้    1 ชุด 
18. แกว้ใส          1 ใบ 
19. นาฬิกาจบัเวลา       1 เรือน 

   หมายเหตุ  บางรายการอาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเองกไ็ด ้
  ผู้เข้ารับการประเมินจัดเตรียม  
   1. วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ใหมี้ความพร้อมใชง้าน 
 สมรรถนะงานท่ี 2  
  สถานศึกษาจัดเตรียม  
   1. กระดาษเขียนตอบ 

   2. สถานท่ีประเมิน และอุปกรณ์เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํ้า ดงัน้ี 
    1. Thermometer    1 อนั 
    2. pH meter     1 เคร่ือง 
    3. DO meter     1 เคร่ือง 
    4. Refractometer    1 เคร่ือง 
    5. Secchi disc     1 อนั 
    6. ตวัอยา่งนํ้าท่ีจะตรวจ   1 ตวัอยา่ง 
    7. อุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่งนํ้า  1 ชุด 
    8. นํ้ากลัน่      1 ขวด 
    9. กระดาษชาํระ    1 มว้น 
    10. หลอดหยด     1 อนั 
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 ผู้เข้ารับการประเมินจัดเตรียม           
  - 

 

วธีิดําเนินการประเมิน 
 1. การประเมินภาคภาคทฤษฎี ประเมินเป็นรายบุคคล 

2. การประเมินภาคภาคปฏิบติั  
สมรรถนะงานท่ี  1  ประเมินเป็นรายกลุ่ม จาํนวนสมาชิกกลุ่มละ 2 – 3 คน  ตามความพร้อมของ แต่ละ

สถานศึกษา  ภายในเวลาท่ีกาํหนด  72  ชัว่โมง 
 เง่ือนไข  
 1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุผดิใหย้ติุการประเมิน 
 2. ในระหว่างขั้นตอนการรีดไข่และรีดนํ้ าเช้ือ หากผูเ้ขา้รับการประเมินรีดไข่ปลาไม่ออกให้ยติุการ
ประเมิน 
  3.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประเมินข้ึนกบัชนิดของปลา 
 4. นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเพื่อตดัสินผลการประเมินตามเกณฑท่ี์
กาํหนด 

สมรรถนะงานท่ี  2  ประเมินเป็นรายบุคคล ภายในเวลา 24 ชัว่โมง โดยให้เวลาสอบคนละ 30 นาที แต่
คณะกรรมการอาจใหผู้เ้ขา้รับการประเมิน เขา้รับการประเมินพร้อมกนัได ้
 เง่ือนไข:  

1. หากผูเ้ขา้รับการประเมินไม่ทาํการปรับแต่งเคร่ืองมือใหเ้ท่ียงตรงก่อนใชง้านใหย้ติุการประเมินใน
รายการประเมินนั้น 

2. นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ียเพื่อตดัสินผลการประเมินตามเกณฑท่ี์
กาํหนด 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
 ภาคทฤษฎี  ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 
 ภาคปฏิบติั  ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนลงทะเบียน
และเขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ประกอบ ดว้ย 
 1. บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวิชาชีพ              ประธานกรรมการ 
    ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั  
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    จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง 
 2. หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้คณะวิชาท่ีรับผดิชอบสาขางาน       รองประธานกรรมการ 
                    ของสถานศึกษา                                           
 3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั                     กรรมการ 
 4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                                                          กรรมการและเลขานุการ 
 

-------------------------------- 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                   สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี 1  งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้                                     เวลา  30  นาที 
 

คาํส่ัง 1. ขอ้สอบภาคทฤษฎีฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ขอ้ (25 คะแนน)        
2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้เขียนอธิบายในกระดาษคาํตอบ  

1. จงบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาดุก/ตะเพยีน มาเป็นขอ้ ๆ (5 คะแนน) 
คาํตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

2. จงอธิบายขั้นตอนการเพาะพนัธ์ุปลาดุกโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนสงัเคราะห์มาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ท (10 คะแนน) 
คาํตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

3. จงอธิบายขั้นตอนวิธีการจบัปลาและบรรจุปลาในถุงพลาสติกเพื่อการลาํเลียงขนส่งมาให้ถูกตอ้งครบถว้น             
(10 คะแนน) 
คาํตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฏี) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                  สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี 1  งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้            

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม หมายเหตุ 

ข้อ
ที ่

1 

ข้อ
ที ่

2 

ข้อ
ที ่

3 

5 10 10 25 
       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                               สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  1  งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้                                                                          เวลา  72  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพาะพนัธ์ุสัตว์นํ้ า ด้วยการผสมเทียมปลาโดยใช้ฮอร์โมน             
สงัเคราะห์ ดงัน้ี  
 1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาท่ีมีลกัษณะดีท่ีสุดเพศละ 1 ตวั สาํหรับใชใ้นการผสมเทียม 
 2. เตรียมฮอร์โมนและใชฮ้อร์โมนฉีดแม่พนัธ์ุปลา 
 3. ผสมไข่กบันํ้าเช้ือ 
 4. ฟักไข่ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                      สาขางานผลิตสัตว์นํา้    ระดับ ปวช.                    เวลา  72  ช่ัวโมง 
สมรรถนะงานท่ี  1 งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้                                                             คะแนนเต็ม  60  คะแนน 
 

ที ่ รายการประเมนิผล คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1 การคดัเลือกพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุปลา 4   
2 การเตรียมและใช้ฮอร์โมนฉีดแม่พนัธ์ุปลา 21   
 2.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 4   
 2.2 การเตรียมและการใชฮ้อร์โมน 11   
      2.2.1 การคาํนวณปริมาณฮอร์โมนและสารละลายฮอร์โมน (3)   
      2.2.2 การคาํนวณปริมาณและบดโดมเพอริโดน  (4)   
      2.2.3 การคาํนวณปริมาตรของนํ้ากลัน่ (2)   
      2.2.4 การละลายส่วนผสมของฮอร์โมน (2)   
 2.3 การฉีดฮอร์โมน 6   
3 การผสมไข่กับนํา้เช้ือ 10   
 3.1 การรีดไข่ 5   
 3.2 การรีดนํ้าเช้ือ 3   
 3.3 การผสมไข่กบันํ้าเช้ือ 2   
4 การฟักไข่ 19   
 4.1 การเตรียมอุปกรณ์ฟักไข่ 4   
 4.2 การเตรียมนํ้าและระบบอากาศฟักไข่ 3   
 4.3 การฟักไข่และดูแลระหวา่งการฟัก 4   
 4.4 ผลการฟักไข่ 8   
      4.4.1 ปริมาณของไข่ดี-ไข่เสีย (4)   
      4.4.2 ปริมาณการฟักเป็นตวั (4)   
5 กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 5   
 รวม 59   

 
                                                                        (ลงช่ือ) .....................................................  ผูป้ระเมิน   
                                                                                     (..................................................) 
                                                                       วนัท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  1 งานเพาะและอนุบาลสัตว์นํา้ 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนน 

รว
ม 

หมายเหตุ 

กา
รค
ดัเลื

อก
พอ่

พนั
ธุ์แ

ม่พ
นัธุ

์ปล
า 

กา
รเต

รีย
มแ

ละ
ใช
ฮ้อ

ร์โ
มน

 ฯ 

กา
รผ
สม

ไข่
กบั

นํ ้า
เชื้อ

 

กา
รฟั

กไ
ข่ 

กิจ
นิส

ยัใ
นก

าร
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

4 21 10 19 5 59 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
               (.........................................................) 
      หน่วยงาน.................................................... 
       วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                      สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  2  งานเลีย้งสัตว์นํา้                                                 เวลา 30 นาที 
 

คาํส่ัง 1. ขอ้สอบภาคทฤษฎีฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ขอ้ (20 คะแนน)        
2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้เขียนอธิบายในกระดาษคาํตอบ  

1. จงบอกและอธิบายขั้นตอนวิธีการเตรียมบ่อเล้ียงสตัวน์ํ้ าท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ (10 คะแนน) 
คาํตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

2. จงคาํนวณหาปริมาณอาหารท่ีตอ้งใชใ้น 1 วนัสาํหรับเล้ียงปลาดุก ขนาด 5 ตวัต่อ กก. จาํนวน 1,000 ตวั หนดให้
อาหาร 5% ของนํ้าหนกัตวั (5 คะแนน) 
คาํตอบ  
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. เล้ียงกุง้บ่อหน่ึงเป็นเวลา 100 วนั ไดผ้ลผลิตจาํนวน 1,000 กก. กุง้ขนาด 50 ตวั/กก. (นํ้ าหนกัเฉล่ีย 20 กรัม) จงหา
อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (5 คะแนน) 
คาํตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฏี) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                  สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  2  งานเลีย้งสัตว์นํา้            

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม หมายเหตุ 

ข้อ
ที ่

1 

ข้อ
ที ่

2 

ข้อ
ที ่

3 

10 5 5 20 
       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                               สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  2  งานเลีย้งสัตว์นํา้                                                                                            เวลา  24  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าในบ่ออนุบาลสัตวน์ํ้ าหรือบ่อ
เล้ียงสัตวน์ํ้ าตามรายการท่ีกาํหนดขา้งล่างน้ี บนัทึกผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้ า โดยเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าคนละ 30 นาที  
 1. อุณหภูมินํ้า 
 2. ความเป็นกรด-ด่างของนํ้า 
 3. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 
 4. ความเคม็ของนํ้า 
 5. ความโปร่งแสงของนํ้า 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                   สาขางานผลิตสัตว์นํา้                   ระดับ ปวช.                      เวลา  30  นาที 
สมรรถนะงานท่ี  2 งานเลีย้งสัตว์นํา้                                                                                คะแนนเต็ม  60  คะแนน 
 

ที ่ รายการประเมนิผล คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1 การเตรียมเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํา้ 10   
 1.1 การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ (5)   
 1.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพการใชง้านของเคร่ืองมือก่อนใช ้ (5)   
2 การตรวจสอบคุณภาพนํา้ 10   
3 การอ่านค่าบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพนํา้ และแปลผล 10   
 3.1 การอ่านค่าผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้า   (5)   
 3.2 การบนัทึกผลและแปลผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้า   (5)   
4 การบํารุงรักษาและจัดเก็บเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพนํา้ 10   
5 กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 5   
 รวม 45   

 
                                                                        (ลงช่ือ) .....................................................  ผูป้ระเมิน   
                                                                                     (..................................................) 
                                                                       วนัท่ี ........ เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
  



45 
 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
สมรรถนะงานท่ี  2 งานเลีย้งสัตว์นํา้ 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนน 

รว
ม 

หมายเหตุ 

กา
รเต

รีย
มเ
ครื่
อง
มือ

 ฯ 

กา
รต
รว
จส

อบ
คุณ

ภา
พน

ํ ้า 

กา
รอ่
าน

ค่า
บนั

ทึก
ผล

กา
รต
รว
จ ฯ

 

กา
รบ

าํรุ
งรั
กษ

าแ
ละ

จดั
เกบ็

เครื่
อง
มือ

 ฯ 

กิจ
นิส

ยัใ
นก

าร
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

10 10 10 10 5 45 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
      ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
               (.........................................................) 
      หน่วยงาน.................................................... 
            วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฏี) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                  สาขางานผลิตสัตว์นํา้     
ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม 

หมายเหตุ 

สม
รร
ถน

ะง
าน
ที่ 

1 

สม
รร
ถน

ะง
าน
ที่ 
2 

25 20 45 
      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                  สาขางานผลิตสัตว์นํา้     
ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม 

หมายเหตุ 

สม
รร
ถน

ะง
าน
ที่ 

1 

สม
รร
ถน

ะง
าน
ที่ 
2 

59 45 105 
      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 

          วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............. 



48 
 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

 

 


