
 

 

 

ผลทีเ่กดิขึน้ทางตรง 

   1. ขั้นตอนการคดัเลือก และใช้ทกัษะประสบการณ์ท่ีได้
จากวชิาการฝึกงานในสถานประกอบการ  การส ารวจความ
ตอ้งการปลานิล 

  2. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ดา้นสถานท่ี จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ ดา้นความรู้บูรณาการวชิาเทคนิคการเล้ียงปลา มา
ใชใ้นการอนุบาลลูกปลานิล 

  3. ขั้นตอนการจดัหาวตัถุดิบ เช่น พนัธ์ุปลานิล ฯลฯ ได้
บูรณาการวิชาการเป็นผู ้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด        
ว่าคุณภาพและความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ท่ีดี จะส่งผล
ต่อคุณภาพของกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลผลิต
คือพนัธ์ุปลานิล 
   4. ขั้นตอนการผลิต  ใช้ความรู้ท่ีได้จากวิชาเทคนิคการ
เ ล้ียงปลา โดยมีครู ท่ีปรึกษาทั้ ง  3  ท่ านดูแลและให้
ค  าแนะน าตลอดโครงการ 
  5. ขั้นตอนการจดัจ าหน่าย  ใช้ความรู้ท่ีได้จากวิชาการ
จดัการวตัถุดิบสัตวน์ ้ า ร่วมกบัวิชาการจดัการฟาร์มสัตวน์ ้ า 
เพื่อใหก้ารจ าหน่ายผลผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
  6. ขั้นตอนการบนัทึกบญัชี  ใชว้ชิาการเป็นผูป้ระกอบการ
เพื่อจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง และง่ายต่อการตรวจสอบ 
 

 

 

 ผลทีเ่กดิขึน้ทางอ้อม 

  1. เป็นแหล่งจ าหน่ายลูกปลานิลในท้องถ่ินและเป็น

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจการเล้ียงปลานิลในพื้นท่ี

จงัหวดับุรีรัมย ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในอนาคต 

   2. เ ป็นศูนย์การเ รียนรู้ให้กับชุมชนในท้อง ถ่ินการ
ส่งเสริมการเล้ียงปลานิล   
   3. สมาชิกไดใ้ชเ้วลาวา่งของผูเ้รียนให้เกิดประโยชน์และ

มีรายไดร้ะหวา่งเรียน     

 
รายรับทั้งหมด       66,000    บาท 

รายจ่ายทั้งหมด      50,000    บาท 
ก าไร                    16,000    บาท     
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  มีปลาช่อนมากินลูกปลา 
2.  มีนกกระยางขาวมากินลูกปลานิลในขณะท่ีเล้ียง 

แนวทางแก้ไข 

1. ควรก าจดัปลาช่อนออกจากบ่อให้หมดก่อนปล่อยลูก
ปลาลงเล้ียง  
2. มีการขึงเชือกกนันก 

 

 

 
 
 

           
 
 

โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพ่ือจ าหน่าย 

การสัมมนาผลงานชมรมวชิาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องใน    

การพฒันาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน 

(Project Based Learning ; PBL) 

                        สาขาประมง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     
                              ช่ือผู้ท าโครงการ 

                   นายนพรัตน์           ทราบรัมย์ 

                   นายนกวนิกติติ์       วรีะพนัธ์ 

                   นางสาววาสนา        แก้วยงกต 

                                หน่วยบุรีรัมย์ 

การประชุมวชิาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย   

ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

ระดบัชาติ คร้ังที่ 41  

ระหว่างวนัที่ 15 – 20 กมุภาพนัธ์ 2563 

ณ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีราษฎร์ธานี 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่
แผนกวชิาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยบุีรีรัมย์ 
http://www.bcat.ac.th/bcat/ เบอร์โทร 044-611159 
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  ปลานิลเป็นปลาท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายและเป็นปลาท่ี

ไดรั้บความนิยม จากผูบ้ริโภคอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั  

เพราะเป็นปลาท่ีเล้ียงง่าย เจริญเติบโตเร็ว การเพาะเล้ียงใช้

ระยะเวลา 8 เดือน ถึง 1 ปี จะสามารถเจริญเติบโตได้ถึง

ขนาด 800 – 1,000 กรัม เน้ือมีรสชาติอร่อย และสามารถ

น ามาปรุงอาหารไดห้ลายอย่าง  ปลานิลเป็นปลาท่ีมีความ

อดทนและปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้  จึงสามารถ

เล้ียงไดท้ั้งในน ้าจืดและน ้ากร่อย กินอาหารง่าย  

        ดงันั้นลูกปลานิลจึงเป็นท่ีตอ้งการของเกษตรกรท่ีท า

การเล้ียงปลานิล การอนุบาลลูกปลานิลนั้นสามารถลด

ระยะเวลาในการเล้ียงของเกษตรกรลงได ้ อีกทั้งลูกปลา

นิลมีขนาดโต ไม่สามารถรอดออกจากกระชงั และมีอตัรา

การรอดตายสูง การเจริญเติบโตเร็ว  ลูกปลานิลจึงเหมาะ

ส าหรับเกษตรกรท่ีเล้ียงปลานิลในกระชงั  เป็นการสร้าง

รายได ้และเป็นทางเลือกของเกษตรกรต่อไป 

   
   1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต
และจ าหน่ายลูกปลานิล 

    2.  เพื่อน าเป็นแนวทางไปพฒันาในการประกอบอาชีพ
เม่ือส าเร็จการศึกษา 

   3.  เพื่อเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และผูเ้รียนมี
รายไดร้ะหวา่งเรียน 

        
 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1.  อนุบาลลูกปลานิล จ านวน 30,000 ตวัอตัรารอด 70 % 
   2.  มีก าไรจากการท าโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 บาท 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1.  เกิดทกัษะและประสบการณ์ในการอนุบาลลูกปลานิล 
   2.  เป็นแหล่งจ าหน่ายลูกปลานิลใหก้บัผูบ้ริโภคใน

ทอ้งถ่ิน  

   3.  เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในการอนุบาลลูกปลานิล
ใหก้บัผูส้นใจ 
 

 
     1. ขั้นการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการเล้ียงปลานิล
รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการฝึกงานใน
สถานประกอบการ ฟาร์ม พ.พิสัยฟาร์ม การศึกษาจากผูรู้้ 
เช่น เจ้าของสถานประกอบการ ฟาร์มและครูท่ีปรึกษา
โครงการ 
     2. ขั้นการวางแผนในการด าเนินธุรกิจ มีการวางแผน
ร่วมกันของสมาชิกผู ้ร่วมด าเนินโครงการร่วมกับครูท่ี
ปรึกษาโครงการ 

     3. ขั้นการเตรียมความพร้อม ดา้นสถานท่ีท่ีใชใ้นการท า
โครงการ (การเตรียมบ่อดิน) การหาตลาดในการจ าหน่าย  
การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ และวตัถุดิบในการ
เล้ียงปลานิลโดยยดึหลกัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

                  
 
   4.  ขั้นด าเนินการตามแผนด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้
โดยการก ากบัดูแลจากครูท่ีปรึกษาโครงการ  ดงัน้ี 
       4.1 ปล่อยลูกปลานิลท่ีเตรียมไวใ้นบ่อดิน จ านวน 1 
บ่อ 30,000 ตวั เป็นเวลา  2  เดือน ให้อาหารวนัละ 2 คร้ัง 
โดยใช้อาหารส าเร็จรูป อาหารปลาวยัอ่อน(ผง)ช่วงสอง
สัปดาห์แรก   โดยท าการสุ่มชัง่น ้ าหนกัทุก 1 สัปดาห์เพื่อ
ปรับปริมาณอาหาร 
     
 
 
      4.2 หลงัจากสองสัปดาห์แรกเปล่ียนเป็นอาหารปลาดุก
เล็กชนิดพิเศษสัปดาห์ท่ี 3-4 
      4.3 สัปดาห์ท่ี 5 เปล่ียนเป็นอาหารปลาดุกเล็ก 
      4.4 เร่ิมท าการจบัจ าหน่ายในเดือนท่ี 2 และบนัทึก
รายรับรายจ่าย 
 
    
 
 
  5.  ขั้นตอนการควบคุมรายรับ รายจ่าย  
  6.  ขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
  7.  ขั้นตอนการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้
สามารถใชเ้ป็นองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ 
  8. ขั้นตอนการเผยแพร่ความรู้ 

หลักการและเหตุผล 
 

วตัถุประสงค์ 

 

วธีิด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 


