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คาํนํา 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพปวส. 2563 

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช2562ได้กาํหนดเป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชาและ

สาขาวิชา มีคุณภาพอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้น

ทกัษะและดา้นความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาํหนดให้การพฒันาหลกัสูตร

หรือปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาตอ้งเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

และตลาดแรงงาน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลกัสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

นอกจากน้ี ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 

กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

ตามหลกัสูตรดงักล่าวโดยกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือไดล้งทะเบียนรายวิชาครบ

ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพกาํหนดทั้งน้ี ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการ

สําเร็จการศึกษาด้วย ดงันั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ

วิชาชีพ จึงได้จัดทาํเกณฑ์และเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช 2563 สําหรับสถานศึกษานาํไปใชป้ระเมินและรับรองคุณภาพผูส้ําเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

และสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 
 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 จน

สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กนัยายน 2564 
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บทนํา 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส. 2563 

 

• ความเป็นมาของการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ปัจจุบันและอนาคตโลกมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาํลังคน

ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ

อิสระ จึงต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของผู ้สํา เ ร็จการศึกษา ซ่ึงกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ                     

พ.ศ. 2562 ได้กําหนดคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาต้องครอบคลุมอย่างน้อย                  

4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นความสามารถใน

การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้าํหนดเง่ือนไขการ

สําเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้่า ผูเ้รียนตอ้งไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

นอกจากน้ี การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2563 ตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่

ละสาขาวิชาและสาขางานไว ้3 ดา้นคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์                              ดา้น

สมรรถนะแกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ โดยในส่วนของดา้นสมรรถนะแกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ

ได้จําแนกเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพและความตอ้งการของงานอาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันารายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร นําไปสู่กระบวนการจดัการเรียนการสอนและวดัประเมินผลท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะในการ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 

ทั้งน้ี ในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศกัราช 2563 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรฯ ไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนทุก

คนตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด โดยให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ทั้งน้ี ผูเ้รียนจะสาํเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรไดจ้ะตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในสาขาวิชาและสาขางานท่ีเรียนและผลการประเมิน

ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด  



ก - 2 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

• นิยามศัพท์ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายทัว่ไป) หมายความว่า ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยใช้ความรู้ 

ทกัษะและเจตคติท่ีบูรณาการกนัอยา่งแนบแน่นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะ  (ในความหมายของงานอาชีพ) หมายความว่า ความสามารถในการประยุกต์                       

ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและทกัษะดา้นความคิดในการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิผลตามมาตรฐาน  ท่ี

ตอ้งการของงานอาชีพ 
 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้กาํหนดดา้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพ 

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ

ประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อมทั้งจดัดาํเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้าํหน้าท่ีรับผิดชอบ ใน

การอาํนวยการ ติดตามและกาํกบัดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 

• แนวคิดในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563มี

แนวคิดในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูส้ําเร็จการศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพของหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงโดยภาพรวมประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขต 

ของงานอาชีพ รวมทั้งความรู้ภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในระดบัท่ีเช่ือมโยงกบัการทาํงาน  

1.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  

ทกัษะดา้นความปลอดภยัท่ีเช่ือมโยงกนัในการทาํงานท่ีหลากหลาย ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะการคิด

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินผล 

ในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 

1.3 ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) 

หมายถึง สามารถปฏิบติังานตามแบบแผน และปรับตวัภายใตค้วามเปล่ียนแปลง สามารถแกปั้ญหาท่ีไม่คุน้เคย

หรือซบัซอ้น และเป็นนามธรรมเป็นบางคร้ัง 
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2. การวดัความสามารถในการปฏิบติังานของแต่ละสมรรถนะนั้น ในดา้นความรู้จะวดัจากความรู้ท่ี

ผูเ้รียนนาํมาใชห้รือประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ส่วนดา้นทกัษะจะวดัจากการปฏิบติังานตามสมรรถนะของแต่

ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด รวมถึงการประเมิน

พฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังาน และผลสาํเร็จของงานตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดดว้ย 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัความสามารถ 

ของผูเ้ข้ารับการประเมินได้ครบทุกพฤติกรรม ทั้ งด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย โดยจะ 

เป็นการประเมินในลกัษณะการประมวลความรู้ท่ีเรียนรู้มาทั้งหมดในภาพรวมตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แต่ละระดบั 
 

• เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

เ น่ืองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้องวัดความสามารถของผู ้เ รียนทั้ งด้านความรู้                    

ทกัษะและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย จึงตอ้งมีการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

ตามลกัษณะของวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ดงัน้ี 
 

1. การประเมินภาคทฤษฎี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถในแต่

ละระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการประเมินไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้-ความจาํ ความ

เขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การประมาณค่าและการคิดสร้างสรรค ์เคร่ืองมือท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ แบบทดสอบ

แบบเลือกตอบ และแบบทดสอบความเรียง  

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีน้ี ควรวดัในระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่ตํ่ากว่า

ระดับความเข้าใจ  และตัวเคร่ืองมือต้องสามารถเร้าให้ผู ้เข้า รับการประเมินใช้ความคิดในการตอบ 

ขอ้ปัญหาใหม้ากท่ีสุด 
 

2. การประเมินภาคปฏิบัติ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถหรือ

ทกัษะในการทาํงานของผูเ้ขา้รับการประเมิน ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็นแบบประเมินการปฏิบติังาน 

โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินและเกณฑผ์า่นการประเมินไวช้ดัเจน ทั้งน้ี เคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบติัจะมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ ควรวดัในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้           

ไม่ตํ่ากว่าระดับการนําไปใช้ โดยผูเ้ขา้รับการประเมินสามารถรู้ล่วงหนา้ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความลบั 
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• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านความรู้หรือภาคทฤษฎ ี
 

การสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรแต่ละระดับ จะต้องสอดคล้อง                     

กับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงประกอบด้วยความรู้                

ทกัษะ และความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์ การสร้างเคร่ืองมือประเมินจึงควรคํานึงถึงหลักการวัดผลการศึกษา เพื่อให้ได้เคร่ืองมือ                          

ท่ีสามารถวดัไดจ้ริงและยุติธรรมสําหรับผูรั้บการประเมิน และเพื่อให้ผลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินถูกตอ้ง 

เช่ือถือได ้ซ่ึงมีหลกัการสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 

1. ลกัษณะของแบบทดสอบหรือแบบประเมิน 
 

แบบทดสอบหรือแบบประเมินดา้นความรู้หรือภาคทฤษฎี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 ความตรงหรือความเท่ียงตรง(Validity)เป็นลกัษณะสําคญัท่ีสุดของแบบทดสอบ อธิบาย

ระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใชเ้คร่ืองมือแต่ละประเภท ความตรงของคะแนนขึ้นอยู่กบัความพอเพียง

ของตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนความรู้เป็นสําคญั เคร่ืองมือท่ีดีควรจะให้คะแนนตามงานท่ีเป็นตวัแทน เคร่ืองมือท่ีมี

ความตรงสูงจะตอ้งพฒันาตามกระบวนการท่ีเป็นระบบของการพฒันาเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ นิยามขอบเขตงานท่ีจะ

วดัให้ชดัเจน เตรียมการกาํหนดงานเขียนขอ้สอบ พิจารณาสร้างตวัแทน  ขอ้กระทงหรืองานในแบบทดสอบท่ี

สัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือใชเ้คร่ืองมือวดันั้นทดสอบผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ผล

การประเมินจึงจะเช่ือถือไดจ้ริง 

1.2 ความเท่ียงหรือความเช่ือมั่น(Reliability) เป็นความคงท่ีหรือความคงเส้นคงวาในการวดั

ของเคร่ืองมือวดั ตวัอย่างเช่น ผูเ้รียนไดค้ะแนนจากการทดสอบของเคร่ืองมือชุดหน่ึง 80 คะแนน จากคะแนน

เตม็ 100 คะแนน หมายความวา่ 80 เป็นตวัแทนการปฏิบติัการสอบไดถู้กตอ้งของผูเ้รียน ถา้เคร่ืองมือมีความเท่ียง

สูงเม่ือทดสอบผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือชุดเดิมในระยะเวลาต่างกนัพอสมควรหรือนาํเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะคู่ขนานมี

ความตรงเท่าเทียมกันมาทดสอบผูเ้รียนคนเดิมหรือกลุ่มเดิม คาดว่าผลการสอบวดัของผูเ้รียนจะใกลเ้คียงกัน 

ความคงเส้นคงวาในการวัดของเคร่ืองมือต้องช้ีให้เห็นว่าคะแนนท่ีเป็นผลการวัดเป็นอิสระจากความ

คลาดเคล่ือนในการวดั ความเท่ียงจึงสามารถเช่ือถือได ้

1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity)  เค ร่ืองมือท่ี ดีควรมีความเป็นปรนัย  เพื่อให้ผู ้เ รียน                 

หรือผูเ้ขา้รับการประเมินทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกนั คะแนนผลการทดสอบแสดงความสามารถ               

ของแต่ละคนถูกตอ้ง ชัดเจน เปรียบเทียบกันได้ การสร้างเคร่ืองมือจะตอ้งกาํหนดโจทยค์าํถามหรือปัญหาท่ี

ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ผู ้เรียนตอบคําถามหรือแก้ปัญหาตรงจุดท่ีต้องการ ไม่ให้คะแนนตามใจ 

ผูใ้หค้ะแนน  ดงันั้นในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทตอ้งมีการกาํหนดเกณฑแ์ละวิธีการใหค้ะแนนใหช้ดัเจน 
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1.4 สามารถนําไปใช้ได้จริง (Practicality) เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากใชแ้ลว้

ต้องให้ผลท่ีมีความตรงและความเท่ียงท่ีน่าพอใจแล้ว กระบวนการประเมินต้องสามารถปฏิบัติได้จริง 

ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย กระบวนการบริหารการประเมินและการให้คะแนนต้องทําได้ง่าย รวดเร็ว  

สามารถตีความผลคะแนนไดถู้กตอ้ง 
 

2. ลกัษณะของข้อคําถามหรือโจทย์ 
 

การสร้างขอ้คาํถามหรือโจทยไ์ม่วา่จะเป็นแบบทดสอบ/แบบประเมินภาคทฤษฏีหรือภาคปฏิบติัจะ

มีลักษณะเดียวกันคือต้องเป็นข้อคาํถามท่ีสามารถวดัได้ตามจุดประสงค์หรือระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี

ตอ้งการ ขอ้คาํถามหรือโจทยค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้-ความจํา เป็นการวดัความสามารถของผูเ้ขา้รับการประเมินท่ีไดเ้รียน

ผา่นมาแลว้เพื่อทดสอบวา่จาํอะไรไดบ้า้ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

2.1.1 ถามความจาํในเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ ถามเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม ถามเก่ียวกบักฎและความจริง   

2.1.2 ถามความรู้ในวิธีดําเนินการ ได้แก่ ถามเก่ียวกับระเบียบแบบแผนท่ีต้องปฏิบัติ               

ถามเก่ียวกบัแนวโนม้และลาํดบัขั้น ถามเก่ียวกบัการจดัประเภท ถามเก่ียวกบัเกณฑ ์ถามเก่ียวกบัวิธีการ 

2.1.3 ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ ถามเก่ียวกบัหลกัวิชาและขยายความถามเก่ียวกบั

ทฤษฎีและโครงสร้าง 

2.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เป็นการวดัความสามารถในการแปลความ การตีความหมาย และ

การขยายความในเร่ืองต่าง ๆ  

2.3 แบบทดสอบวัดการนําไปใช้  เป็นการวัดพฤติกรรมในการนําความรู้และความเข้าใจ                    

ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสร้างสมไวม้าใชแ้กปั้ญหา หรือประยกุตใ์ชก้บังานและและชีวิตประจาํวนั  

2.4 แบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะส่ิงใหญ่ ๆ ออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ ตามหลกัและกฎเกณฑ ์ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร ตอ้งใชเ้หตุและผลตามความ

จริงในการตอบปัญหาโดยนาํเอาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมาเป็นองคป์ระกอบช่วยในการพิจารณาดว้ย ไดแ้ก่ การ

วิเคราะห์ความสาํคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์หลกัการ 

2.5 แบบทดสอบวัดการประเมินค่า เป็นการวัดความสามารถขั้นสูงของการวัดตามระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกับคุณค่า โดยเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาํหนดหรือ

มาตรฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.6 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด  เป็นการวดัความสามารถในการนําองค์ความรู้ท่ีมีอยู่               

มาปรับให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ เกิดขึ้น หรือรวมองคค์วามรู้ย่อย ๆ ทาํให้เกิดกฎ วิธีการ โครงสร้าง และหนา้ท่ีใหม่ ๆท่ี

แตกต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ ์
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3. การเขียนแบบทดสอบแบบความเรียง 

3.1 เขียนคาํช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการตอบให้ชดัเจน ระบุจาํนวนขอ้คาํถาม เวลาท่ีใชส้อบและคะแนน

เตม็ของแต่ละขอ้ เพื่อใหผู้รั้บการประเมินสามารถวางแผนการตอบไดถ้กูตอ้ง  

3.2 ขอ้คาํถามตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูรั้บการประเมิน 

3.3 ควรถามเฉพาะเร่ืองท่ีสําคัญและเป็นเร่ืองท่ีแบบทดสอบปรนัยวัดได้ ควรถามเก่ียวกับ              

การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์การแสดงความคิดเห็น การวิพากษวิ์จารณ์เป็นตน้ 

3.4 สถานการณ์ในขอ้คาํถามจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอและจาํเป็นต่อการตอบคาํถามรวมทั้ง มีความ

ชดัเจนและเหมาะสมกบัระดบัของผูรั้บการประเมิน 

3.5 ขอ้คาํถามตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ มีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและพฤติกรรมท่ี

ตอ้งการวดั  

3.6 ขอ้คาํถามตอ้งเปิดโอกาสใหอ้ธิบายวิธีคิด แสดงวิธีทาํ หรือใหเ้หตุผลเพื่อสนบัสนุนคาํตอบ 

3.7 กาํหนดขอบเขตหรือประเด็นของคาํถามใหช้ดัเจนเพื่อใหผู้ต้อบทราบถึงจุดมุ่งหมายในการวดั 

สามารถตอบไดต้รงประเด็น 

3.8 เขียนคาํถามให้มีจาํนวนมากขอ้ โดยจาํกดัให้ตอบสั้น ๆ เพื่อจะไดว้ดัไดค้รอบคลุมเน้ือหา ซ่ึง

จะทาํใหแ้บบทดสอบมีความเช่ือมัน่สูง 

3.9 ไม่ควรมีขอ้สอบไวใ้หเ้ลือกตอบเป็นบางขอ้ เพราะอาจมีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั เน่ืองจาก

แต่ละขอ้คาํถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากนั และวดัเน้ือหาแตกต่างกนั จะไม่ยุติธรรมกบัผูท่ี้สามารถตอบไดทุ้ก

ขอ้  

3.10 ควรเตรียมเฉลยคาํตอบและกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนตามขั้นตอนและนํ้ าหนกัท่ีตอ้งการ

เนน้ไวด้ว้ย 

3.11 ถา้แบบทดสอบมีหลายขอ้ ควรเรียงลาํดบัจากขอ้ง่ายไปหายาก 

3.12 การกาํหนดเวลาในการสอบ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความยาวและลกัษณะคาํตอบท่ีตอ้งการ 

ระดบัความยากง่ายและจาํนวนขอ้สอบ 
 

• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านทักษะหรือภาคปฏิบัต ิ
 

การวดัความสามารถในการปฏิบติังานขึ้นอยู่กบัลกัษณะของแต่ละประเภทวิชา แบ่งเป็นลกัษณะ

ต่าง ๆได5้ ลกัษณะคือ 

1. การปฏิบติังานท่ีแสดงออกดว้ยการเขียน โดยให้ผูรั้บการประเมินแสดงออกดว้ยการเขียนเช่น 

การเขียนลวดลาย การเขียนแบบ การออกแบบ การลงบญัชี การวางแผนการปฏิบติังาน การเขียนแผนธุรกิจ เป็น

ตน้ 
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2. การวินิจฉัยปัญหาและกระบวนการปฏิบติั โดยกาํหนดสถานการณ์จาํลอง หรือกาํหนดเป็นเร่ือง

จริงและใหผู้รั้บการประเมินวินิจฉยัส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

3. การปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด โดยกาํหนดส่ิงต่าง ๆ ลงในใบงานหรือใบมอบหมายงาน ใหผู้รั้บ

การประเมินปฏิบติัตามคาํสั่ง 

4. ตวัอยา่งงาน โดยกาํหนดงาน (ช้ินงาน/ภาระงาน) ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัใหเ้กิดช้ินงาน/ภาระ

งาน และเขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบติังานประกอบช้ินงาน 

5. การปฏิบติังานตามสถานการณ์จริง โดยกาํหนดสถานการณ์จาํลองหรือเหตุการณ์ท่ีใกลเ้คียงจริง 

หรือเหมือนจริง ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีระบุในใบงานหรือใบมอบหมายงาน 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี1และ 2เป็นลกัษณะขอ้คาํถามท่ีให้ผูรั้บการประเมินเขียนตอบ 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินแบ่งเป็น 

1. แบบประเมินเพื่อวดัความรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 

2. แบบประเมินท่ีให้อธิบายกระบวนการทาํงานหรือแกปั้ญหา 
 

ทั้งน้ี ขอ้คาํถามของแบบประเมินควรวดัความสามารถในระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นวิเคราะห์

สังเคราะห์ ประเมินค่าและหรือการคิดสร้างสรรค ์และต้องกาํหนดคะแนนในแต่ละข้ันของการตรวจไว้ เพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมิน 
 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี3, 4 และ 5เป็นลักษณะการประเมินท่ีให้ลงมือปฏิบัติจริง 

ฉะนั้นตอ้งมีแบบประเมินในการปฏิบติังานสําหรับใช้ในการประเมินความสามารถของผูรั้บการประเมิน ซ่ึง

แบบประเมินการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประเมิน มีดงัน้ี 

1. มาตรประมาณค่า (แบบกาํหนดตวัเลข) เป็นแบบประเมินท่ีใช้ตวัเลขเป็นตวัแทนในการวดั

ความสามารถของการทาํงาน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ 

- การกาํหนดคะแนนตอ้งมีความต่อเน่ืองกนั เช่น 5 4 3 2 1 หรือ 0 (กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได)้ 

- กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ตอ้งแยกความแตกต่างของความสามารถของผูท่ี้ได้

คะแนน 5 4 3 2 1 อยา่งชดัเจน 

2. แบบบนัทึกพฤติกรรม เป็นแบบประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับ

การทดสอบ โดยกาํหนดเป็นมากท่ีสุดไปจนถึงนอ้ยท่ีสุดหรือตอ้งปรับปรุงสาํหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบติั            ได้

ถูกตอ้ง เหมาะสม หรือประเมินความถ่ีในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้น หรือประเมินวา่ผูเ้ขา้รับการประเมินไดป้ฏิบติั

พฤติกรรมนั้นหรือไม่ไดป้ฏิบติั  
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• เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง            

คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินแต่ละสมรรถนะงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัครบทุกสมรรถนะงาน ดงัน้ี 

1.1 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคทฤษฎี ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

1.2 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคปฏิบติัตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  
 

• กระบวนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ในการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและขั้นตอน

ในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

1. ข้อมูลและเอกสารท่ีเกีย่วข้องในการดําเนินงาน 

1.1 เอกสารหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 

1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 

1.3 แผนการเรียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพ 

1.4 แบบฟอร์มในการวิเคราะห์สมรรถนะงาน กรอบและเคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่ 

1.4.1 แบบฟอร์ม B1 จุดประสงคส์าขาวิชา 

1.4.2 แบบฟอร์ม B2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาและสาขางาน 

1.4.3 แบบฟอร์ม A1 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

1.4.4 แบบฟอร์ม A2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

1.4.5 แบบฟอร์ม A3 ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

1.4.6 แบบฟอร์ม A4 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

1.4.7 แบบฟอร์ม A5 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) 

1.4.8 คาํช้ีแจงการใชเ้คร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาํหรับกรรมการ 

1.4.9 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) สาํหรับกรรมการ 

1.4.10 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) สาํหรับกรรมการ 

1.4.11 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. ข้ันตอนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาจุดประสงคส์าขาวิชา (แบบฟอร์ม B1) และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของ

สาขาวิชาและสาขางาน(แบบฟอร์ม B2) เพื่อนาํไปวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพและกาํหนดสมรรถนะงานในแต่ละ

ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขา

งาน เพื่อกาํหนดสมรรถนะงานหรืองานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งจดัรายวิชาหรือกลุ่ม

วิชาท่ีจะทาํใหเ้กิดสมรรถนะงานนั้น ๆ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

- การวางแผนและจดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  

- การดาํเนินการจดัทาํงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน  

- การตรวจสอบหรือประเมินผลงาน และ 

- การปรับปรุงแกไ้ข  

ทั้งน้ี เพื่อนาํไปกาํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงานท่ีจะใช้เป็นตวั

บ่งช้ีความสําเร็จของงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน ซ่ึงเน้นคุณภาพของผลหรืองานท่ีทาํเสร็จในแต่ละขั้นตอน 

จากนั้นจึงวิเคราะห์เกณฑก์ารปฏิบติังานแต่ละรายการ เพื่อระบุขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั เช่น ความยาก-ง่าย ระดบั

คุณภาพของผลงาน วิธีการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทาํงาน ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าในการปฏิบัติงานแต่ละ

ขั้นตอนนั้นตอ้งใชค้วามรู้ (เช่น ทฤษฎี หลกัการ ขั้นตอนการทาํงาน ความปลอดภยั ฯลฯ) และทกัษะ (เช่น เทคนิค

ในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั ฯลฯ) ท่ีจาํเป็นในการทาํงานเร่ืองใดบา้ง โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบติังานเพื่อกาํหนดกรอบการประเมินทั้งภาคปฏิบติัและ

ภาคทฤษฎี โดยเขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเนน้เฉพาะส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานใหไ้ดผ้ลงาน  ท่ีกาํหนด

เท่านั้น ในดา้นความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย โดยพิจารณาขอ้มูลขอบเขต หลกัฐานดา้นความรู้และ

ทกัษะจากแบบฟอร์ม A2  พร้อมทั้งสรุปว่าแต่ละจุดประสงคน์ั้นจะใชวิ้ธีการวดัประเมินผลอยา่งไร ใชเ้คร่ืองมือ

ชนิดใด โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทาํเคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแต่ละสมรรถนะงาน โดยเป็นข้อสอบแบบ

ความเรียงท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัพร้อมเฉลยและเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) โดยใช้

แบบฟอร์ม A4 

ข้ันตอนท่ี 6 จดัทาํเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบติัแต่ละสมรรถนะงานพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

โดยใชแ้บบฟอร์ม A5 
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3. จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดแ้ก่ 

3.1 คาํช้ีแจงสาํหรับคณะกรรมการ 

3.2 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี พร้อมแบบสรุปผลการประเมิน 

3.3 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติ แบบประเมินสมรรถนะงาน พร้อมแบบ

สรุปผลการประเมิน 

3.4 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 คาํช้ีแจงการนําไปใช้ 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส. 2563 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 น้ี 

มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีต้องการให้เกิดกับผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา 

สาขาวิชาและสาขางาน โดยคณะทาํงานได้วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาและสาขางานของ

หลกัสูตรเพื่อกาํหนดเป็นสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะวิชาชีพรายภาค/

รายปี โดยเรียงลาํดับจากงานพื้นฐานไปสู่งานท่ียากขึ้ นซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสมรรถนะวิชาชีพ

สาขาวิชาและสาขางานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้จากนั้นจึงกาํหนดรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัท่ีจะทาํให้เกิด

สมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา นาํไปสู่กระบวนการกาํหนดกรอบและเกณฑก์ารประเมินและการ

สร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน สําหรับนาํไปใชใ้นการประเมินผูเ้รียนและ

ผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 

การนาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 

ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพตามสมรรถนะงานรายภาค/รายปีไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดเพื่อการประกนัคุณภาพของผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัแผนการเรียนมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพรายภาค/รายปีตามท่ี

สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด โดยจดัให้มีรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัในแต่ละภาคเรียนตามแบบฟอร์ม A1ส่วน

รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาบูรณาการสามารถจดัไดต้ามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2. วางแผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะงานท่ีกาํหนด โดย

สามารถเลือกแนวทางในการดาํเนินการตามความพร้อมของสถานศึกษาแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพคร้ังละสมรรถนะงานตามลาํดบั เม่ือส้ินสุดการเรียน

การสอนในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนดสาํหรับสมรรถนะ

งานนั้น ๆ โดยสถานศึกษาออกใบรับรองผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรายสมรรถนะงานตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ 

แนวทางท่ี 2  จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสมรรถนะงานท่ีกาํหนด เม่ือผูเ้รียนลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตรสาขาวิชาและสาขางาน และสถานศึกษาออกวุฒิบตัรสําหรับ 

ผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสมรรถนะงาน 

3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดาํเนินการในรูปคณะกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ     

ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ           

การอาชีวศึกษากาํหนด  
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การวเิคราะห์สมรรถนะงาน 

เพ่ือจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการเกษตร 
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จุดประสงค์สาขาวชิา  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และทกัษะ 

ทางสังคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการของ 

งานอาชีพท่ีสัมพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเกษตรศาสตร์ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและ 

ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเกษตรศาสตร์ 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเกษตรศาสตร์ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรคแ์ละนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา 

งานอาชีพดา้นการเกษตร ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช ้

ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ้นได ้

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคซ่ื์อสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้ความ 

รับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 

 

 

 

    

ปวส.63 : B1 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ

จิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไดแ้ก่ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย

สัมพนัธ์ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่ รู้ มีความคิดริ เร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเองต่อตา้น

ความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ดา้นสมรรถนะแกนกลาง 

 2.1 ด้านความรู้ไดแ้ก่ 

  2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

  2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ 

  2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

  2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม ่

 2.2 ด้านทักษะไดแ้ก่ 

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและ 

          กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนาวฒันธรรมและความเป็น 

          พลเมืองและหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

 2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 

2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศใน 

         ชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพ 

ปวส.63 : B2 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

2.3.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  14 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 

พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและ

สิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ

และการอยรู่วมกบผูอ่ื้น 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 3.1 ด้านความรู้ไดแ้ก่ 

  3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

  3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

  3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ

   3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

  3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

 3.2 ด้านทักษะไดแ้ก่ 

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริ หารจดัการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกันใน

การปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริ หารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพดา้นการเกษตร ตามหลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช้/

เลือกใช/้ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ

กระบวนการโดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

3.3.4 ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุน

งานอาชีพ 15 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภท

วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

สาขางานการเกษตร 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพดา้นการเกษตร ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

การแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการเกษตร 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นการเกษตร

ดว้ยตนเอง 

3.3.8 เลือก / ใช้ / ประยุกต์ใช้ปัจจยัและเทคนิควิธีการเกษตร โดยตระหนักถึงความ

ปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะวิชาชีพ  กลุ่มรายวิชา  สมรรถนะงาน 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่ 

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้

ขอบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ 

วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผล 

         การปฏิบติังานและบริหารจดัการงาน

อาชีพ 

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและ

ขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

งานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

         เพ่ือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะไดแ้ก่ 

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ 

เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการ

ปฏิบติังาน 

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหา

ในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริ หารจดัการ 

การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต   

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความ

ปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เช่ือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะวิชาชีพ  กลุ่มรายวิชา  สมรรถนะงาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยกุต์ใช้ 

และความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ 

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงการ

บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์

พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพดา้นการเกษตร ตาม

หลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดย

ใช/้เลือกใช/้ปรับใชก้ระบวนการ

ปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ 

วสัดุอปุกรณ์ในงานอาชีพตาม

หลกัการและกระบวนการโดย

คาํนึงถึงความประหยดัและความ

ปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศ เพ่ือพฒันาและ

สนบัสนุนงานอาชีพ 

 3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ี

ไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็น

นามธรรมในงานอาชีพดา้น

การเกษตร ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารในการแกปั้ญหาและการ

ปฏิบติังานดา้นการเกษตร 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและ

ประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้น

การเกษตรดว้ยตนเอง 

3.3.8 เลือก / ใช ้/ ประยกุตใ์ชปั้จจยัและ

เทคนิควธีิการเกษตร โดยตระหนกัถึง

ความปลอดภยัและผลกระทบต่อ

สังคมและสภาพแวดลอ้ม 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร (1-2-2) 

30001-1051 กฎหมายทัว่ไปเก่ียวกบังานอาชีพ   (1-0-1) 

30001-2001   เทคโนโลยีสารสนเทศ                  (2-2-3) 

                      เพ่ือการจดัการอาชีพ   

30500-1002   หลกัพนัธุศาสตร์                          (2-2-3) 

30501-2001   หลกัการส่งเสริมการเกษตร          (2-2-3) 

30501-2002   สัมมนาทางดา้นเกษตรศาสตร์      (0-2-1) 

30502-2002   สรีรวิทยาของพืช                          (2-2-3) 

30502-2004   ดินและการจดัการดิน                   (2-2-3) 

                      เพ่ือการเกษตร   

30503-2002   โภชนาศาสตร์สัตวเ์บ้ืองตน้          (2-2-3) 

30503-2005   การจดัการส่ิงแวดลอ้ม                 (1-3-2) 

                      ในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง    

สมรรถนะงานที่ 1 

งานเผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรม

ทางการเกษตร    

(3.3.1, 3.3.4) 

 

 
 
 
 
 
 
 

30500-1003   การจดัการธุรกิจเกษตร         (2-2-3) 

30500-1001   สถิติและการวางแผนทาง             (2-2-3) 

                       การทดลองทางการเกษตร           

30505-2006   เคร่ืองจกัรกลก่อนการเก็บเก่ียว    (2-3-3) 

30506-2004   หลกัการแปรรูปอาหาร         (2-3-3) 

30501-2101   การเกษตรแนวใหม่         (2-2-3) 

30501-2102   กฎหมายเกษตร          (3-0-3) 

30501-8501   โครงงาน          (*-*-4) 

30501-8001   ฝึกงาน           (*-*-4) 

 

 

 

 

 

สมรรถนะงานที่ 2 

งานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร 

(3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7, 3.3.8) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี  1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการเกษตร    

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. เขียนแผนงาน

ดาํเนินงานเผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการ

เกษตร 

1. แผนงานเผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการเกษตร 

ไดจ้ดัทาํถูกตอ้งครบถว้น

ตรงตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย และสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 

1. แผนงาน

ประกอบดว้ยเหตุผล

ความเป็นมา 

วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย วิธีการ

ดาํเนินงาน ระยะเวลา 

ประมาณการ

ค่าใชจ่้าย ฯลฯ 

2. วิธีการดาํเนินการ

เผยแพร่ฯ ขึ้นอยูก่บั

ลกัษณะของ

กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ 

การใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์

ส่ือคอมพิวเตอร์     

การจดันิทรรศการ  

การฝึกอบรม ฯลฯ 

1. เขียนแผนงาน 

เผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการ

เกษตร 

1.หลกัการและวิธีการ

เขียนแผนงาน

เผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการ

เกษตร 

2. วิธีการดาํเนินการ

เผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการ

เกษตร 

2. เตรียมเคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์ และขอ้มูล

สารสนเทศสาํหรับการ

เผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรม

ทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

1. เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์

สาํหรับการเผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการเกษตร 

ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้ง

ครบถว้นตามลกัษณะงาน  

2. ขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับ

การเผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรม

ทางการเกษตร ไดสื้บคน้

ถูกตอ้งครบถว้นเป็น

ปัจจุบนั จากแหล่งท่ีเช่ือถือ

ได ้

 

1. เคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์สาํหรับการ

เผยแพร่ฯ ขึ้นอยูก่บั

ลกัษณะงาน 

2. ขอ้มูลสารสนเทศ

สาํหรับการเผยแพร่ฯ 

ไดแ้ก่ ขอ้มูล

เทคโนโลยี/

นวตักรรม ขอ้มูลทาง

วิชาการท่ีสนบัสนุน 

ดา้นการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร  

1. เลือก เตรียม ใช้

เคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์สาํหรับ

การเผยแพร่ 

ตามลกัษณะงาน 

2. สืบคน้ จดัเก็บ คน้

คืน และเผยแพร่

ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

1. ชนิด หลกัการเลือก

เตรียม ใช ้เคร่ืองมือ

วสัดุอุปกรณ์สาํหรับ

การเผยแพร่ 

2. แหล่งขอ้มูล

สารสนเทศ หลกัการ

สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน 

และเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศ 

3. เทคโนโลยี/

นวตักรรม และขอ้มูล

ทางวิชาการท่ี

สนบัสนุน ดา้นการ

ผลิต/บริการทางการ

เกษตร  

ปวส.63 : A2 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

  

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

3. เตรียมส่ือประกอบการ

เผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรม

ทางการเกษตร 

   ตามแผนงาน 

 

1. ส่ือประกอบการเผยแพร่ได้

จดัเตรียมถูกตอ้งตามลกัษณะ

ขอ้มูลสารสนเทศ และ

ลกัษณะงาน 

 

 

 

 

 

1. ส่ือประกอบการ

เผยแพร่ไดแ้ก่  

   ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่ือคอมพิวเตอร์ 

ของจริง ของ

ตวัอยา่ง ฯลฯ 

2. การจดัเตรียมส่ือ 

ประกอบการการ

เผยแพร่ ไดแ้ก่ การ

เลือก เตรียม ผลิต 

และใช ้

1. เลือก เตรียม ผลิต 

ใชส่ื้อประกอบการ

เผยแพร่ 

 

1. ชนิด ประเภทของ

ส่ือ หลกัการเลือก

เตรียม ผลิต ใชส่ื้อ

ประกอบการ

เผยแพร่ 

 

 

 

4. เผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศเก่ียวกบั

เทคโนโลยี/นวตักรรม 

และ ขอ้มูลทางวิชาการ

ท่ีสนบัสนุนการผลิต/

บริการทางการเกษตร  

 

1. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

เทคโนโลยี/นวตักรรม และ 

ขอ้มูลทางวิชาการท่ี

สนบัสนุนการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ไดเ้ผยแพร่แก่

กลุ่มเป้าหมายถูกตอ้ง

ครบถว้นตามรูปแบบและ

เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

1. รูปแบบวิธีการ

เผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศฯ ไดแ้ก่ 

การใชส่ื้อ การจดั

นิทรรศการ 

ฝึกอบรม ฯลฯ 

 

1. เผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศเก่ียวกบั

เทคโนโลยี/

นวตักรรม และ 

ขอ้มูลทางวิชาการ

ท่ีสนบัสนุนการ

ผลิต/บริการ

ทางการเกษตร 

ตามรูปแบบและ

เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

1. รูปแบบ หลกัการ

และวิธีการเผยแพร่

ขอ้มูลสารสนเทศ

เก่ียวกบัเทคโนโลยี/

นวตักรรม และ 

ขอ้มูลทางวิชาการท่ี

สนบัสนุนการผลิต/

บริการทางการ

เกษตร  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี  2 งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. สาํรวจขอ้มูลความ

ตอ้งการเก่ียวกบัการ

พฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการ

เกษตร 

1. ขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบั

การพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตรได้

สาํรวจรวบรวมและจดัระบบ

ถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้

1. ลกัษณะขอ้มูลท่ี

สาํรวจ  ไดแ้ก่ 

สภาพปัญหา ความ

ตอ้งการพฒันาการ

ผลิต/บริการ

ทางการเกษตร

ขอ้มูลการตลาด 

ฯลฯ 

2. วิธีการสาํรวจ

ขอ้มูล ไดแ้ก่ การ

สอบถาม การ

สัมภาษณ ์การ

สังเกต การสืบคน้

ขอ้มูล 

1. สาํรวจขอ้มูลความ

ตอ้งการเก่ียวกบั

การพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการ

เกษตร ดว้ยรูปแบบ

วิธีการท่ีกาํหนด 

 

1. รูปแบบ หลกัการ

และวิธีการสาํรวจ

ขอ้มูลความตอ้งการ

เก่ียวกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการ

เกษตร  

2. เขียนแผนงานพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร 

1. แผนงานพฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการเกษตรได้

จดัทาํถูกตอ้งครบถว้นตรง

ตามสถานการณ์ และสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 

1. ลกัษณะของ

แผนงาน ไดแ้ก่ 

แผนงานการผลิต 

แผนงานการ

บริการ แผนธุรกิจ 

ฯลฯ 

2. แผนงานขึ้นอยูก่บั

ลกัษณะงาน  

    ประกอบดว้ย

เหตุผลความเป็นมา 

วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย วิธีการ

ดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ประมาณการ

ค่าใชจ่้าย ฯลฯ 

1. เขียนแผนงาน 

พฒันา/แกปั้ญหา

การผลิต/บริการ

ทางการเกษตร 

ตามลกัษณะงาน 

 

 

 

 

1. หลกัการเขียน

แผนงานพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการ

เกษตร 

2. หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ 

  

  

ปวส.63 : A2 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

3. ดาํเนินงานการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร

ตามแผนงานท่ีกาํหนด 

1. กระบวนการดาํเนินงาน

พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร ได้

ดาํเนินการถูกตอ้งตาม

หลกัการ ขั้นตอน

กระบวนการ และเป็นไปตาม

วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และ

แผนปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

 

1. วิธีการดาํเนินงาน

ขึ้นอยูก่บัลกัษณะ

ของงานไดแ้ก่ การ

ทดลอง การ

ประดิษฐ์คิดคน้ 

การสาํรวจ 

ปฏิบติังานเชิง

ระบบ 

1. ดาํเนินงานการ

พฒันา/แกปั้ญหา

การผลิต/บริการ

ทางการเกษตร โดย

คาํนึงถึงความ

ปลอดภยั และ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บนัทึกขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน  

3. วิเคราะห์ และแปล

ผลขอ้มูลการ

ปฏิบติังานตาม

หลกัสถิติและการ

วิจยั 

1. รูปแบบ หลกัการ 

และขั้นตอน

กระบวนการ 

พฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการ

เกษตร 

2. สถิติและหลกัการ

วางแผนการทดลอง

ทางการเกษตร 

3. หลกัความปลอดภยั

ในการปฏิบติังาน  

4. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. หลกัการบนัทึก

ขอ้มูลปฏิบติังาน  

4. นาํเสนอผลการ

ดาํเนินงานพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร  

1. ผลการดาํเนินงานพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ไดส้รุป

ถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้

และนาํเสนอเป็นลาํดบั

ขั้นตอนตามรูปแบบและ

วิธีการท่ีกาํหนด  

1. รูปแบบวิธีการ

นาํเสนอ ไดแ้ก่ 

รายงาน การจดั

นิทรรศการ การ

นาํเสนอประกอบ

ส่ือ นาํเสนอทาง

ส่ือออนไลน ์

1.นาํเสนอผลงาน

พฒันา/แกปั้ญหา

การผลิต/บริการ

ทางการเกษตรตาม

รูปแบบท่ีกาํหนด 

 

 

1. หลกัการนาํเสนอ

ผลงาน 

2. หลกัการและวิธีการ

เลือก/จดัทาํ เตรียม 

ใชส่ื้อประกอบการ

นาํเสนอผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี  1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการเกษตร     

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. แผนงานเผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการเกษตร 

ไดจ้ดัทาํถูกตอ้งครบถว้น

ตรงตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย และสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

1.1 อธิบายหลกัการและวิธีการเขียนแผนงานเผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการเกษตร 

1.2 อธิบายวิธีการดาํเนินการเผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการเกษตร 

1.3 เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการเกษตร 

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแบบความ

เรียง  ประเมินเร่ือง 

1. หลกัการและวิธีการเขียนแผนงานเผยแพร่

องคค์วามรู้/เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการ

เกษตร 

2. วิธีการดาํเนินการเผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการเกษตร 

3. ชนิด หลกัการเลือกเตรียม ใช ้เคร่ืองมือ

วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ 

4. แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ หลกัการสืบคน้ 

จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศ 

5. ชนิด ประเภทของส่ือ หลกัการเลือก

เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

6. รูปแบบ หลกัการและวิธีการเผยแพร่

ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลยี/

นวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ี

สนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร  

7. รูปแบบ หลกัการและวิธีการเผยแพร่

ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลยี/

นวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ี

สนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร 

 

 

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ 

ประเมินเร่ือง 

1. เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการเกษตร 

2. ยกตวัอยา่งเทคโนโลยี/นวตักรรม และ

ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุน ดา้นการ

ผลิต/บริการทางการเกษตร 

3.  เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์

สาํหรับการเผยแพร่ตามลกัษณะงาน 

2. เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์

สาํหรับการเผยแพร่ 

    องคค์วามรู้/ เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการเกษตร 

ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้ง

ครบถว้นตามลกัษณะงาน  

3. ขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับ

การเผยแพร่ 

 องคค์วามรู้/เทคโนโลยี/

นวตักรรมทางการเกษตร 

ไดสื้บคน้ถูกตอ้งครบถว้น

เป็นปัจจุบนั จากแหล่งท่ี

เช่ือถือได ้

2.1 อธิบายชนิด หลกัการเลือกเตรียม ใช ้เคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ 

2.2 อธิบายแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ หลกัการสืบคน้ 

จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

2.3 ยกตวัอยา่งเทคโนโลยี/นวตักรรม และขอ้มูลทาง

วิชาการท่ีสนบัสนุน ดา้นการผลิต/บริการทางการ

เกษตร  

2.4 เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการ

เผยแพร่ตามลกัษณะงาน 

2.5 สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

4. ส่ือประกอบการเผยแพร่

ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งตาม

ลกัษณะขอ้มูลสารสนเทศ 

และลกัษณะงาน 

3.1 อธิบายชนิด ประเภทของส่ือ หลกัการเลือกเตรียม 

ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

3.2 เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

 

5. ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

เทคโนโลยี/นวตักรรม และ 

ขอ้มูลทางวิชาการท่ี

สนบัสนุนการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ไดเ้ผยแพร่

แก่กลุ่มเป้าหมายถูกตอ้ง

ครบถว้นตามรูปแบบและ

เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

4.1 อธิบายรูปแบบ หลกัการและวิธีการเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลยี/นวตักรรม และ 

ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร  

4.2 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลยี/

นวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการ

ผลิต/บริการทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

  4.  สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศ 

5. เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการ

เผยแพร่ 

6. เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั

เทคโนโลยี/นวตักรรม และ ขอ้มูลทาง

วิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ี

กาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี  2 งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. ขอ้มูลความตอ้งการ

เก่ียวกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตรไดส้าํรวจ

รวบรวมและจดัระบบ

ถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้

1.1 อธิบายรูปแบบ หลกัการและวิธีการสาํรวจขอ้มูล

ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร  

1.2 สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ดว้ย

รูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคทฤษฎแีบบ

ความเรียง  ประเมินเร่ือง 

1. รูปแบบ หลกัการและวิธีการสาํรวจขอ้มูล

ความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

2. หลกัการเขียนแผนงานพฒันา/แกปั้ญหา

การผลิต/บริการทางการเกษตร 

3. หลกัการเขียนแผนธุรกิจ 

4. รูปแบบ หลกัการ และขั้นตอน

กระบวนการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร 

5. สถิติและหลกัการวางแผนการทดลอง

ทางการเกษตร 

6. หลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

7. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

8. หลกัการบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน 

9. อธิบายหลกัการนาํเสนอผลงาน 

10. อธิบายหลกัการและวิธีการเลือก/จดัทาํ 

เตรียม ใชส่ื้อประกอบการนาํเสนอ

ผลงาน 

 

 

2. แผนงานพฒันา/แกปั้ญหา

การผลิต/บริการทางการ

เกษตรไดจ้ดัทาํถูกตอ้ง

ครบถว้นตรงตาม

สถานการณ์ และสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

2.1 อธิบายหลกัการเขียนแผนงานพฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการเกษตร 

2.2 อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกิจ 

2.3 เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 

 

3. กระบวนการดาํเนินงาน

พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร ได้

ดาํเนินการถูกตอ้งตาม

หลกัการ ขั้นตอน

กระบวนการ และเป็นไป

ตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 

และแผนปฏิบติังานท่ี

กาํหนด 

3.1 อธิบายรูปแบบ หลกัการ และขั้นตอนกระบวนการ 

      พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

3.2 อธิบายสถิติและหลกัการวางแผนการทดลองทางการ

เกษตร 

3.3 อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

3.4 ยกตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

3.5 อธิบายหลกัการบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน 

3.6 ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และ 

       กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.7 บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน  

3.8 วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกั

สถิติและการวิจยั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

4. ผลการดาํเนินงานพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ไดส้รุป

ถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้

และนาํเสนอ เป็นลาํดบั

ขั้นตอนตามรูปแบบและ

วิธีการท่ีกาํหนด 

4.1 อธิบายหลกัการนาํเสนอผลงาน 

4.2 อธิบายหลกัการและวิธีการเลือก/จดัทาํ เตรียม ใชส่ื้อ

ประกอบการนาํเสนอผลงาน 

4.3 นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตรตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

 

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคปฏิบัต ิ

ประเมินเร่ือง 

1. สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการ

พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการ

เกษตร ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 

2. เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 

3. ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/

บริการทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน  

5.  วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการ

ปฏิบติังานตามหลกัสถิติและการวิจยั 

6. นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการเกษตรตามรูปแบบท่ี

กาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                            เวลา 2 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 43 คะแนน 

                                 นวัตกรรมทางการเกษตร            

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงในกระดาษท่ีใชป้ระเมิน 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายหลกัการและวิธีการเขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรม 

 ทางการเกษตร 

คําถาม  1.  จงอธิบายหลกัการการเขียนช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล  และวตัถุประสงค ์ของแผนงาน

เผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  (9 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ช่ือโครงการ   

 1.1 ตอ้งมีความชดัเจน  

 1.2 สั้นกะทดัรัด    

 1.3 เหมาะสม ใชภ้าษาท่ีดี  

 1.4 ส่ือความหมายไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค ์

2. หลกัการและเหตุผล  

 2.1 ระบุสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั แนวคิดท่ีมีต่อสภาพปัญหาโดยรวม 

 2.2 ระบุวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวควรทาํโดยวิธีใด ซ่ึงอาจมีงานวิชาการมาสนบัสนุนเลก็นอ้ย  

 2.3 เขา้สู่จุดมุ่งหมายของโครงการ อาจกลา่วถึงเหตุผลท่ีเกิดขึ้นเพื่อแกไ้ขในขอ้ท่ี 1 

3. วตัถุประสงค ์

 3.1 เป็นการระบุถึงเจตจาํนงในการดาํเนินงานของโครงการ 

 3.2 เป็นขอ้ความแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะกระทาํส่ิงต่าง ๆ ภายในโครงการใหป้รากฏผล 

                    เป็นรูปธรรม (ชดัเจน ไม่คลุมเครือ) 

 (หลกัการเขียน คือ เพื่อ + กริยา + ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึ้น + กลุ่มเป้าหมาย) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

  

ปวส.63 : A4 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.2 อธิบายวิธีการดาํเนินการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร 

คําถาม 2. จงยกตวัอยา่งช่องทางการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  

      จาํนวน 10 ช่องทาง  (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. การใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ แผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสาร วารสาร (ชนิดละ 1 คะแนน)  

2. ส่ือคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ Facebook YouTube  Webpage  Application (ชนิดละ 1 คะแนน) 

3. ส่ือวิทยกุระจายเสียง   

4. การจดันิทรรศการ/Open house   

5. การฝึกอบรม   

6. ศูนยก์ารเรียนรู้   

7. ศึกษาดูงาน   

8. งานประชุมวิชาการ  

9. การแข่งขนั/ประกวด  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 0.5 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 2.1 อธิบายชนิด หลกัการเลือกเตรียม ใช ้เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ 

คําถาม  3. ในการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรม ผา่นช่องทางการฝึกอบรมตอ้งจดัเตรียม 

    วสัดุ อุปกรณ์ อะไรบา้ง (อยา่งนอ้ยจาํนวน 10 ชนิด)   (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. โต๊ะ เกา้อ้ี    

2. แท่นบรรยาย (Podium)   

3. วสัดุฝึก   

4. ส่ือ โสต ทศันูปกรณ์   

5. เอกสาร   

6. วสัดุสาํนกังาน   

7. กลอ้งถ่ายรูป   

8. ป้ายประกอบการฝึกอบรม   

9. รายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรม   

10. เกียรติบตัร  

11. ป้ายช่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

12. ป้ายช่ือวิทยากร   

13. ของท่ีระลึก   

14. แบบฟอร์มลงทะเบียน  

15. อาหารและเคร่ืองด่ืม  

16. แบบประเมิน  

17. สถานท่ีพกั 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 0.5 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 2.2 อธิบายแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ หลกัการสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

คําถาม 4. จงอธิบายหลกัการสืบคน้และวิธีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

หลกัการสืบคน้ขอ้มูล 

1. สืบคน้จากช่ือเวบ็ไซตใ์นตาํแหน่งยอูาร์แอล (URL) 

2. สืบคน้จากคาํท่ีมีอยูใ่นช่ือเร่ือง 

3. สืบคน้จากคาํสาํคญั (Key Word) 

4. สืบคน้จากส่วนสาํคญัท่ีใชอ้ธิบายหรือบอกลกัษณะ 

5. สืบคน้จากคาํท่ีมีอยูใ่นเน้ือหาของไซต ์

วิธีการจดัเก็บขอ้มูล 

1. บนัทึกขอ้มูลลงในส่ือบนัทึกต่าง ๆ เช่น ในหน่วยความจาํของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจาํแบบพกพา  

    จดัเก็บขอ้มูลออนไลน์  เป็นตน้ 

2. ทาํสาํเนาถาวร เช่น การพิมพอ์อกมาเป็นเอกสาร  จดัทาํเป็นแฟ้มขอ้มูล ถ่ายเอกสารเก็บไว ้เป็นตน้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

จุดประสงค์ข้อท่ี 2.3  ยกตวัอยา่งเทคโนโลย/ีนวตักรรม และขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุน ดา้นการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร  

คําถาม  5. จงยกตวัอยา่งเทคโนโลย/ีนวตักรรม และขอ้มูลทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการผลิตพืช

ออกดอกนอกฤดู มาอยา่งละ 2  ชนิด  ( 4 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. เทคโนโลย/ีนวตักรรม   

 1) เทคโนโลยกีารผลิตมะม่วงนอกฤดู 

 2) เทคโนโลยกีารผลิตมะนาวนอกฤดู   

 3) ระบบการใหน้ํ้าใตดิ้นผา่นเซรามิครูพรุนสาํหรับการผลิตทุเรียนนอกฤดู 

2. ขอ้มูลทางวิชาการ   

 1) การใชฮ้อร์โมนพืชยบัย ั้งการออกดอกในฤดูของพืช เช่น การใช ้GA3 

 2) การใชส้ารเคมี ในกลุ่มสารชะลอการเจริญเติบโต เช่น พาโคลบิวทาโซล  

                  เพื่อทาํใหพ้ืชมีการเจริญเติบโตทางก่ิง ใบ ลดลง ส่งผลใหมี้การออกดอกมากขึ้น 

 3) การปลิดดอกและผลอ่อนท่ีออกในฤดูกาลออก เพื่อใหพ้ืชไดอ้อกดอกนอกฤดู 

 4) รายงานผลการวิจยัเก่ียวกบัการผลิตพืชนอกฤดู 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี  3.1 อธิบายชนิด ประเภทของส่ือ หลกัการเลือกเตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

คําถาม  6. จงอธิบายลกัษณะของส่ือประเภทนิทรรศการและสาธิต ในการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ี  

นวตักรรมทางการเกษตร  (2 คะแนน) 

แนวคําตอบ  

 1. นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงทั้งภาพและของจริงรวมทั้งมีคาํอธิบายประกอบ  

 2. การแสดงสาธิต เป็นการชมการแสดงสาธิตโดยวิทยากรท่ีมีความชาํนาญในเร่ืองท่ีตอ้งการจะเผยแพร่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

จุดประสงค์ข้อท่ี 3.1 อธิบายชนิด ประเภทของส่ือ หลกัการเลือกเตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

คําถาม 7. จงอธิบายวิธีการใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ี นวตักรรมทางการเกษตร (4 คะแนน) 

แนวคําตอบ  

 1. เลือกโสตทศันูปกรณ์ท่ีจะใชโ้ดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บุคคลเป้าหมาย สถานท่ี 

                  ใชโ้สตทศันูปกรณ์  

 2. จดัเตรียมหรือผลิตโสตทศันูปกรณ์ตามท่ีเลือกกาํหนดไว ้ 

 3. ตอ้งมีการอบรมใหค้วามรู้ในการใชโ้สตทศันูปกรณ์แต่บุคลากรผูใ้ช ้

 4. ตรวจสอบความพร้อมของส่ือและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งซกัซอ้มก่อนใชง้านจริง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี  4.1 อธิบายรูปแบบ หลกัการและวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ี

นวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร 

คําถาม 8. จงอธิบายวิธีการฝึกอบรมโดยใชเ้ทคนิคการสาธิต (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

 ขั้นตอนในการสาธิต 

 1. เตรียมตวัใหพ้ร้อม โดยฝึกซอ้มล่วงหนา้ 

 2. จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้

 3. จดัวางตาํแหน่งของอุปกรณ์ไวใ้นจุดท่ีเหมาะสม 

 4. อธิบายหลกัการ วิธีปฏิบติั และขั้นตอนการสาธิต 

 5. ดาํเนินการสาธิตวิธีปฏิบติั พร้อมกบับรรยาย หรืออธิบาย 

 6. เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

 7. เปิดโอกาสใหผู้อ้บรมฝึกทดลองปฏิบติัดว้ยตนเองหลกัจบการสาธิต 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                              เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 28 คะแนน 

                              นวัตกรรมทางการเกษตร         

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.3 เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  

  2.4 เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ตามลกัษณะงาน 

  2.5 สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

  3.2 เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

  4.2 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ี  

                                 สนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

คําส่ัง ใหผู้รั้บการประเมินดาํเนินงานเผยแพร่เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  โดยปฏิบติัตามขั้นตอน 

                   ดงัต่อไปน้ี  

 1. เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตรตามความสนใจ  

 2. เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ตามลกัษณะงาน 

 3. สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

 4. เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

 5. เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/ 

                  บริการทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

  

ปวส.63 : A5 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

กรอบการประเมินและน้ําหนักคะแนน  

กรอบการประเมิน น้ําหนักคะแนน 

1. ด้านกระบวนการ 10 

1.1 เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร 2 

1.2 เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ตามลกัษณะงาน 2 

1.3 สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 2 

1.4 เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 2 

1.5 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการ

ท่ีสนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
2 

2. ด้านผลงาน 15 

    2.1 แผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร ไดจ้ดัทาํ  

ถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนาํไปปฏิบติัได้

จริง 

3 

    2.2 เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่องคค์วามรู้/ เทคโนโลย/ีนวตักรรม

ทางการเกษตร ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน  
3 

2.3 ขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการ

เกษตร ไดสื้บคน้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้
3 

2.4 ส่ือประกอบการเผยแพร่ไดจ้ดัเตรียมถกูตอ้งตามลกัษณะขอ้มูลสารสนเทศ และ

ลกัษณะงาน 
3 

2.5 ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ี

สนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร ไดเ้ผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายถูกตอ้งครบถว้น

ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

3 

3. ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทํางาน 3 

    3.1 ปฏิบติังานท่ีมอบหมายเสร็จตามกาํหนด 1 

    3.2 ใชว้สัดุถูกตอ้ง พอเพียง เหมาะสมกบังาน  1 

    3.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 1 

คะแนนรวม 28 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1. ดา้นกระบวนการ   

  1.1 เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร 

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  1.2 เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ตามลกัษณะงาน 

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  1.3 สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  1.4 เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  1.5 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ี 

                                 สนบัสนุนการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด  

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถกูตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

 

 2. ด้านผลงาน   

  2.1 แผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร ไดจ้ดัทาํถูกตอ้ง 

                                ครบถว้นตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  

    3 คะแนน หมายถึง จดัทาํไดถู้กตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

    2 คะแนน หมายถึง จดัทาํไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์  

    1 คะแนน หมายถึง จดัทาํไดถู้กตอ้งบางส่วน และไมค่รบถว้นสมบูรณ์ 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

  2.2 เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่องคค์วามรู้/ เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  

                                 ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 

    3 คะแนน หมายถึง จดัเตรียมไดถู้กตอ้ง และครบถว้นตามลกัษณะงาน 

    2 คะแนน หมายถึง จดัเตรียมไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น  

    1 คะแนน หมายถึง จดัเตรียมไดถู้กตอ้งบางส่วน และไมค่รบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  2.3 ขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  

                                 ไดสื้บคน้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

    3 คะแนน หมายถึง จดัทาํไดถู้กตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

    2 คะแนน หมายถึง จดัทาํไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์  

    1 คะแนน หมายถึง จดัทาํไดถู้กตอ้งบางส่วน และไมค่รบถว้นสมบูรณ์ 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  2.4 ส่ือประกอบการเผยแพร่ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งตามลกัษณะขอ้มูลสารสนเทศ และลกัษณะงาน 

    3 คะแนน หมายถึง จดัเตรียมไดถู้กตอ้ง และครบถว้นตามลกัษณะงาน 

    2 คะแนน หมายถึง จดัเตรียมไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น  

    1 คะแนน หมายถึง จดัเตรียมไดถู้กตอ้งบางส่วน และไมค่รบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  2.5 ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการ 

                                  ผลิต/บริการทางการเกษตร ไดเ้ผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายถูกตอ้งครบถว้นตามรูปแบบและ 

                                  เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

    3 คะแนน หมายถึง เผยแพร่ไดถู้กตอ้ง และครบถว้นตามรูปแบบและเง่ือนไข 

                                                                                     ท่ีกาํหนด 

    2 คะแนน หมายถึง เผยแพร่ไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น  

    1 คะแนน หมายถึง เผยแพร่ไดถู้กตอ้งบางส่วน และไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

 3. ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทํางาน 

      3.1 ปฏิบติังานท่ีมอบหมายเสร็จตามกาํหนด 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

      3.2 ใชว้สัดุถูกตอ้ง พอเพียง เหมาะสมกบังาน 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

      3.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/ เวลา 3 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 52 คะแนน 

                                บริการทางการเกษตร 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงในกระดาษท่ีใชป้ระเมิน 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายรูปแบบ หลกัการและวิธีการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

คําถาม 1.  จงอธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/

แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร (6 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. กาํหนดขอ้มูลและตวัช้ีวดั เป็นการกาํหนดวา่ขอ้มูลท่ีตอ้งการมีอะไรบา้ง 

2. กาํหนดแหล่งขอ้มูล เป็นการกาํหนดวา่แหล่งขอ้มูลหรือผูใ้หเ้ป็นใคร 

3. กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งเหมาะสม 

4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะตอ้งเลือกใชวิ้ธีการวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. นาํเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลไปทดลองใช ้เป็นการทดลองใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างขึ้น 

6. ออกภาคสนาม เป็นการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนการและกาํหนดการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 2.1 อธิบายหลกัการเขียนแผนงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

คําถาม 2. จงอธิบายหลกัการเขียนเป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน และการติดตามประเมินผล ของแผนงานพฒันา/  

                  แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

      หลกัการเขียนเป้าหมาย  

 1. ตอ้งมีความชดัเจน  สามารถวดัผลได ้

 2. ตอ้งระบถึุงผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ  โดยระบุทั้งผลท่ีเป็นเชิงปริมาณ 

                  และผลเชิงคุณภาพ 

 3. มีการกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 

 4. สามารถทาํไดจ้ริง โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

   

ปวส.63 : A4 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

     หลกัการเขียนวิธีการดาํเนินงาน  

 1. เขียนรายละเอียดในการปฏิบติังาน โดยแยกเป็นกิจกรรมยอ่ยของแต่ละกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมท่ีเด่น ๆ  

 2. แสดงใหเ้ห็นความเด่นชดัของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมเร่ิมตน้ถึงกิจกรรมสุดทา้ยวา่มีกิจกรรม 

                 ใดท่ีตอ้งทาํบา้ง 

 3. แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเน่ืองกนัตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ 

     หลกัการเขียนการติดตามและประเมินผล  

 1. แสดงรายละเอียดวา่จะมีวิธีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการอยา่งไร 

 2. ระบุระยะเวลาและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการประเมินผลโครงการ 

 3. ระบุผูรั้บผิดชอบในการประเมินผลโครงการ 

 4. บอกดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการวา่คืออะไร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 0.5 คะแนน  

จุดประสงค์ข้อท่ี 2.2 อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกิจ 

คําถาม 3. จงอธิบายขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ   (4 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

การเขียนแผนธุรกิจ มี  4  ขั้นตอน คือ 

1. เลือกธุรกิจ  ตอ้งเลือกธุรกิจใหเ้หมะสมกบัตนเองหรือวตัถุประสงคท่ี์จะทาํและควรเป็นธุรกิจท่ีตรง

กบัความตอ้งการของตลาด  เป็นธุรกิจใหม่หรือมีแนวคิดทางการตลาดใหม่ ๆ เป็นธุรกิจท่ีเนน้นวตักรรม 

2. รวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ การเก็บ การคดัเลือกหรือรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งและเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นของธุรกิจ ซ่ึงตอ้งมีทั้งขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลภายใน 

3. วิเคราะห์ตลาด  วิเคราะห์ธุรกิจ คือการนาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าทาํการวิเคราะห์สภาพของตลาด

และสภาพของธุรกิจ  โดยการวิเคราะห์ SWOT  (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

4. กาํหนด  Business  Model    เป็นการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการของธุรกิจวา่จะดาํเนินการใน

รูปแบบใด ส่ิงใดท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นความสามารถในการแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงใดเป็นปัจจยัความสาํเร็จ

ของธุรกิจ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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จุดประสงค์ข้อท่ี 3.1 อธิบายรูปแบบ หลกัการ และขั้นตอนกระบวนการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร 

คําถาม 4. จงอธิบายขั้นตอนในการทดลองเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุ้๋ ยอินทรียต่์างกนั 3 ชนิด โดยปลกูในกระถาง   

  วางในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

 1. วางแผนการทดลองแบบ CRD 

 2. กาํหนดส่ิงทดลอง (Treatment) จาํนวน 4 ส่ิงทดลอง 

 3. เขียนผงัการทดลองแบบ CRD 

 4. ทาํการทดลองปลูกพืชตามชนิดของพืชและใส่ปุ๋ ยอินทรียต์ามส่ิงทดลองท่ีกาํหนด ดูแลรักษา 

 5. เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตและผลผลิตตามชนิดของพืช  

 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง CRD และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

                  โดยวิธี LSD หรือ DMRT 

 7. สรุปผลการทดลอง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 3.2 อธิบายสถิติและหลกัการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

คําถาม 5. จงอธิบายหลกัการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) (4 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. เป็นการทดลองท่ีมีความผนัแปรของส่ิงทดลองเพียงทางเดียว 

2. ส่ิงทดลองท่ีนาํมาทาํการทดลองนั้นมกัมีมากกวา่ 2 ส่ิงทดลอง 

3. เป็นแผนการทดลองท่ีเหมาะสาํหรับกรณีท่ีส่ิงทดลองมีความสมํ่าเสมอมาก   

    ไม่มีความแตกต่างกนัเน่ืองจากปัจจยัอ่ืน ๆ  

4. มกัใชก้บังานทดลองท่ีทาํในหอ้งปฏิบติัการ เรือนกระจกหรือเรือนเพาะชาํ ท่ีสามารถควบคุม 

    สภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสวา่งและปัจจยัอ่ืน ๆ ได ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 3.3 อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

คําถาม 6. จงอธิบายหลกัความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการเกษตร (8 คะแนน) 
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แนวคําตอบ 

 1. ศึกษาวิธีการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์แต่ละชนิด  

2. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัชนิดของงาน  

3. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ก่อนนาํไปใชง้าน  

    ถา้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เสียหายควรซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยก่อนนาไปใชง้าน  

4. ควรแต่งกายใหรั้ดกุมและเหมาะสมในการปฏิบติังาน  

5. ในระหวา่งใชง้านตอ้งระวงับุคคลขา้งเคียง  

6. ควรวางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในท่ีท่ีปลอดภยัท่ีสุด อยา่วางนอนไวก้บัพื้น เพราะอาจเหยยีบล่ืน  

    หกลม้ หรือเกิดการบาดเจ็บได ้ 

7. เม่ือปฏิบติังานเสร็จแลว้ ควรทาํความสะอาดและ ตรวจดูซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่น 

    สภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใชง้าน คร้ังต่อไป  

8. เก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยภายหลงัจากการใชง้าน  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 3.4 ยกตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

คําถาม 7. จงยกตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร         

  จาํนวน 2 ขอ้  (2 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. พระราชบญัญติัสัตวพ์าหนะ  

2. พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์ 

3. พระราชบญัญติักกักนัพืช  

4. พระราชบญัญติัการควบคุมโยกยา้ยสัตว ์ 

5. พระราชบญัญติัวตัถุมีพิษ  

6. พระราชบญัญติัชลประทาน  

7. พระราชบญัญติัการขนส่ง  

8. พระราชบญัญติัปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม  

9. พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดิน  

10. กฎหมายเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตร  

11. กฎหมายป่าไม ้ 

12. กฎหมายท่ีดิน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 3.5 อธิบายหลกัการบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน 

คําถาม  8. จงอธิบายหลกัการบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

หลกัการบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน มีดงัน้ี 

1. ตอ้งเขียนตามขอ้เทจ็จริงและมีความถูกตอ้ง ชดัเจน 

2. ตอ้งบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูล วนัเดือนปีท่ีจะบนัทึก 

3. ตอ้งเขียนใหมี้ระเบียบ อ่านง่าย เรียงลาํดบัเน้ือหาอยา่งเป็นระบบ 

4. บนัทึกเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นสาํคญั โดยใชห้ลกัการบนัทึก ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไร 

5. หากใชอ้กัษรยอ่ ตอ้งใชอ้กัษรยอ่ท่ีเป็นสากล 

6. ใชถ้อ้ยคาํท่ีกระชบั ภาษาเขียนเขา้ใจง่าย 

7. ควรบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

จุดประสงค์ข้อท่ี 4.1 อธิบายหลกัการนาํเสนอผลงาน 

คําถาม 9. จงอธิบายหลกัการนาํเสนอผลงาน มา  5  ขอ้  (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

     1. เตรียมโครงเร่ืองท่ีจะพูด ไดแ้ก่ ทาํโครงการน้ีทาํไม  อย่างไร  พบอะไร และส่ิงท่ีพบมีความหมายวา่อยา่งไร 

 2. สาํรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัตนเอง ในเร่ือง หนา้ตา ทรงผม และเคร่ืองแต่งกาย 

 3. กล่าวทกัทายผูฟั้ง โดยเร่ิมสวสัดีผูอ้าวุโสท่ีสุดในท่ีนั้นก่อน 

     4. พูดอยา่งมีจงัหวะ เสียงควบกลํ้า ร. ล. ชดัเจน ไม่ต่ืนเตน้จนเกินไป และไม่พูดเร็วจนขาดจงัหวะ 

     5. หลีกเล่ียงการอ่าน แต่ควรจดเฉพาะหวัขอ้สาํคญั ๆ ไวเ้พือ่ช่วยในการเรียงลาํดบัเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง 

     6. ผูน้าํเสนอจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอเป็นอยา่งดี รวมทั้งตอ้งเตรียมขอ้มูลสาํหรับ 

               การตอบคาํถามดว้ย 

     7. ผูน้าํเสนอควรนาํเสนออยา่งมีระบบ นาํเสนออยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

     8. รักษาเวลาของการนาํเสนอ ไม่พูดวกไปวนมา หรือออกนอกเร่ืองจนเกินเวลา 

     9. รู้จกัใชท้่าทางประกอบการพูดพอสมควร  

     10. ควรมีส่ือประกอบการนาํเสนอ เพราะจะทาํใหก้ารนาํเสนอนั้นสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
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แนวคําตอบ 

หลกัการนาํเสนอผลงาน  มีดงัน้ี 

1. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการนาํเสนอ 

2. ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะนาํเสนอ 

3. เตรียมผลงานท่ีจะนาํเสนอ 

4. เรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบ 

5. เตรียมบุคลิกใหน่้าเช่ือถือ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยความมัน่ใจ 

7. พูดอยา่งมีจงัหวะ 

8. ใชอ้วจันภาษาประกอบการนาํเสนอ 

9. ใชส่ื้อประกอบการนาํเสนอ 

10. รักษาเวลาในการนาํเสนอตามท่ีกาํหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 5  ขอ้  ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 4.2 อธิบายหลกัการและวิธีการเลือก/จดัทาํ เตรียม ใชส่ื้อประกอบการนาํเสนอผลงาน 

คําถาม 10. จงอธิบายหลกัการจดัทาํส่ือ Power point ประกอบการนาํเสนอผลงาน จาํนวน 4 ขอ้  (4 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

หลกัการจดัทาํส่ือ Power point 

 1. การจดัรูปแบบตอ้งมีความเรียบง่าย แต่มีความน่าสนใจ 

     2. จดัทาํสไลดใ์หมี้จาํนวนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา และเวลา ตามท่ีกาํหนด 

     3. การเลือกสีของขอ้ความ กราฟิก และลวดลาย/สีของพื้นหลงัใหต้ดักนัอยา่งเด่นชดั แต่ไม่ใชสี้ท่ี     

                 ฉูดฉาดจนเกินไป จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของขอ้ความ และสร้างความรู้สึกไดอ้ยา่งดี 

 4. ใชข้นาดตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาในสไลด ์ไม่ใหญ่หรือเลก็จนเกินไป 

 5. นาํภาพ หรือกราฟิกต่าง ๆ มาใชใ้นการตกแต่งสไลดเ์พื่อการนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบไดถู้กตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2 งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/บริการทางการเกษตร   เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 27 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.3 สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร  

                                  ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 

  2.3 เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 

  3.6 ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    

                                  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.7 บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน  

  3.8 วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกัสถิติและการวิจยั 

  4.3 นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
 

คําส่ัง ใหผู้รั้บการประเมินดาํเนินการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยปฏิบติัตาม 

               ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร  

                                ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 

  2. เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 

  3. ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    

                                และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน  

  5. วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกัสถิติและการวิจยั 

  6. นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
  

ปวส.63 :A5 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

กรอบการประเมินและน้ําหนักคะแนน  

กรอบการประเมิน น้ําหนักคะแนน 

1. ด้านกระบวนการ 12 

1.1 สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการ       

       เกษตร ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 
2 

1.2 เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 2 

     1.3 ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยคาํนึงถึง 

           ความปลอดภยั   และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2 

1.4 บนัทึกขอ้มลูการปฏิบติังาน 2 

1.5 วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกัสถิติและการวิจยั 2 

1.6 นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรตามรูปแบบ 

      ท่ีกาํหนด 
2 

2. ด้านผลงาน 12 

     2.1 ขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร 

           ไดส้าํรวจรวบรวมและจดัระบบถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้
3 

    2.2 แผนงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรไดจ้ดัทาํถูกตอ้ง 

           ครบถว้นตรงตามสถานการณ์ และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
3 

    2.3 กระบวนการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ได ้

           ดาํเนินการถูกตอ้งตามหลกัการ ขั้นตอนกระบวนการ และเป็นไปตาม 

           วตัถปุระสงคเ์ป้าหมาย และแผนปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

3 

    2.4 ผลการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ไดส้รุป 

          ถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้และนาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอนตามรูปแบบและ 

          วิธีการท่ีกาํหนด 

3 

3. ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทํางาน 3 

    3.1 ปฏิบติังานท่ีมอบหมายเสร็จตามกาํหนด 1 

    3.2 ใชว้สัดุถูกตอ้ง พอเพียง เหมาะสมกบังาน  1 

    3.3 แกปั้ญหาและพฒันาส่ิงใหม่ ๆ จนบรรลุผลสาํเร็จ 1 

คะแนนรวม 27 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1. ด้านกระบวนการ   

  1.1 สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร  

                                 ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  1.2 เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

     0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั 

        1.3 ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยคาํนึงถึง 

                                 ความปลอดภยั   และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

   1.4 บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

   1.5 วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกัสถิติและการวิจยั 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

   1.6 นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัถูกตอ้ง แต่ไม่ครบถว้น 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 2. ด้านผลงาน   

  2.1 ขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรไดส้าํรวจ 

                              รวบรวมและจดัระบบถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้

    3 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

    2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้งบางส่วน และไมค่รบถว้นสมบูรณ์ 

    0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  2.2 แผนงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรไดจ้ดัทาํถูกตอ้งครบถว้นตรงตาม 

         สถานการณ์ และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

     3 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้งบางส่วน และไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  2.3 กระบวนการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ไดด้าํเนินการ 

                                 ถูกตอ้งตามหลกัการ ขั้นตอนกระบวนการ และเป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และแผน 

          ปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

     3 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้งบางส่วน และไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  2.4 ผลการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ไดส้รุปถูกตอ้ง 

     ครบถว้น เช่ือถือได ้และนาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอนตามรูปแบบและวิธีการท่ีกาํหนด 

     3 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

     2 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง แต่ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

    1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัไดถู้กตอ้งบางส่วน และไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

  3. ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทํางาน 

       3.1 ปฏิบติังานท่ีมอบหมายเสร็จตามกาํหนด 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
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       3.2 ใชว้สัดุถูกตอ้ง พอเพียง เหมาะสมกบังาน 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 

       3.3 แกปั้ญหาและพฒันาส่ิงใหม่ ๆ จนบรรลุผลสาํเร็จ 

     1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

     0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

 

 

 

คาํช้ีแจงและเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

สําหรับกรรมการ 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานการเกษตร 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

คําช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                       สาขางานการเกษตร 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 

ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางาน การเกษตร 
 

สมรรถนะงานที่ 1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลย/ีนวัตกรรมทางการเกษตร    

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

ภาคทฤษฎี จาํนวน  8 ขอ้  คะแนนเตม็ 43 คะแนน (เวลา 2 ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1 ขอ้  คะแนนเตม็ 28 คะแนน (เวลา 6 ชัว่โมง) 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 คอมพิวเตอร์ 

1.2 อุปกรณ์สาํนกังาน 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

2.1 เคร่ืองเขียน 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล  

  

ปวส.63 : กรรมการ 
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สมรรถนะงานที่  2  งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/บริการทางการเกษตร    

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

ภาคทฤษฎี จาํนวน  10 ขอ้  คะแนนเตม็ 52 คะแนน (เวลา 3 ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน   1  ขอ้  คะแนนเตม็ 27 คะแนน (เวลา 6 ชัว่โมง) 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 คอมพิวเตอร์ 

1.2 อุปกรณ์สาํนกังาน 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

2.1 เคร่ืองเขียน 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 

ภาคทฤษฎี  ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  70ของคะแนนเตม็ 

ภาคปฏิบติั  ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ 
 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ให้สถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนลงทะเบียน

และเขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหมเ่ฉพาะส่วนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพระดับสาขางาน  

ประกอบดว้ย 

1. บุคลากรจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ หรือองคก์รวิชาชีพ                       ประธานกรรมการ 

หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั               

2. หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้สาขาวิชา สาขางาน      รองประธานกรรมการ 

ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน                    

3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียน กรรมการ 

                   ของอาชีวศึกษาจงัหวดั (จาํนวน 1 คน) 

4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขาวิชา สาขางานของสถานศึกษาอ่ืน ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 

สถานประกอบการ องคก์ารวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพจากทะเบียนระดบัจงัหวดั อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                          เวลา 2 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 43 คะแนน 

                                 นวัตกรรมทางการเกษตร            

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................         สถานศึกษา .................................................................... 

ช้ัน ปวส. ...............                                                      วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................ พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงในกระดาษท่ีใชป้ระเมิน. 
 

1.  จงอธิบายหลกัการการเขียนช่ือโครงการ หลกัการและเหตุผล  และวตัถปุระสงค ์ของแผนงานเผยแพร่องค์

ความรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  (9 คะแนน) 

คําตอบ 

 1. ช่ือโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. หลกัการและเหตุผล  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. วตัถุประสงค ์

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

2.   จงยกตวัอยา่งช่องทางการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร จาํนวน 10 ช่องทาง 

      (5 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ในการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรม ผา่นช่องทางการฝึกอบรมตอ้งจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์   

    อะไรบา้ง (อยา่งนอ้ยจาํนวน 10 ชนิด)   (5 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

4. จงอธิบายหลกัการสืบคน้และวิธีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (7 คะแนน) 

คําตอบ 

 1. หลกัการสืบคน้ขอ้มูล 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. วิธีการจดัเก็บขอ้มูล 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. จงยกตวัอยา่งเทคโนโลย/ีนวตักรรม และขอ้มูลทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการผลิตพืชออกดอก 

    นอกฤดู มาอยา่งละ 2  ชนิด  ( 4 คะแนน) 

คําตอบ 

 1. เทคโนโลย/ีนวตักรรม   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ขอ้มูลทางวิชาการ  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

6. จงอธิบายลกัษณะของส่ือประเภทนิทรรศการและสาธิต ในการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ี  นวตักรรม 

    ทางการเกษตร  (2 คะแนน) 

คําตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. จงอธิบายวิธีการใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ี นวตักรรมทางการเกษตร (4 คะแนน) 

คําตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. จงอธิบายวิธีการฝึกอบรมโดยใชเ้ทคนิคการสาธิต (7 คะแนน) 

คําตอบ 

 ขั้นตอนในการสาธิต 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                            เวลา 2 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 43 คะแนน 

                                 นวัตกรรมทางการเกษตร            
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวส. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (43) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

                    (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                               เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 28 คะแนน 

                              นวัตกรรมทางการเกษตร          
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................     สถานศึกษา ..................................................................... 

ช้ัน ปวส. ...............                                                  วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน ................. พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้รั้บการประเมินดาํเนินงานเผยแพร่เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตร  โดยปฏิบติัตามขั้นตอน 

                   ดงัต่อไปน้ี  

 1. เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้เทคโนโลย/ีนวตักรรมทางการเกษตรตามความสนใจ  

 2. เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่ตามลกัษณะงาน 

 3. สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

 4. เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

 5. เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/ 

                  บริการทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                               เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 28 คะแนน 

                              นวัตกรรมทางการเกษตร          
 

ช่ือ-สกุล.................................................................  ช้ัน ปวส. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. ..........  

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ (10)   

 1.1 เขียนแผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลยี/นวตักรรม

ทางการเกษตร 

2   

 1.2 เลือก เตรียม ใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่

ตามลกัษณะงาน 

1.3 สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

1.4 เลือก เตรียม ผลิต ใชส่ื้อประกอบการเผยแพร่ 

1.5 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลยี/นวตักรรม 

และ ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ตามรูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

2 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน (15)   

 2.1 แผนงานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลยี/นวตักรรม

ทางการเกษตร ไดจ้ดัทาํ  ถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนาํไปปฏิบติัได้

จริง 

3 

 

 

 

  

 2.2 เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการเผยแพร่องคค์วามรู้/ 

เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการเกษตร ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้ง

ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

3   

 2.3 ขอ้มูลสารสนเทศสาํหรับการเผยแพร่องคค์วามรู้/

เทคโนโลยี/นวตักรรมทางการเกษตร ไดสื้บคน้ถูกตอ้ง

ครบถว้นเป็นปัจจบุนั จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

2.4 ส่ือประกอบการเผยแพร่ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งตามลกัษณะ

ขอ้มูลสารสนเทศ และลกัษณะงาน 

3 

 

 

3 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

 

2.5 ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัเทคโนโลยี/นวตักรรม และ 

ขอ้มูลทางวิชาการท่ีสนบัสนุนการผลิต/บริการทางการ

เกษตร ไดเ้ผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายถูกตอ้งครบถว้นตาม

รูปแบบและเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

3 

  

3 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทํางาน 

3.1 ปฏิบติังานท่ีมอบหมายเสร็จตามกาํหนด  

3.2 ใชว้สัดุถูกตอ้ง พอเพียง เหมาะสมกบังาน 

3.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 28   

    

 

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

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 1 งานเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยี/                               เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 28 คะแนน 

                              นวัตกรรมทางการเกษตร          
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวส. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (28) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/ เวลา 2 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 52 คะแนน 

                                บริการทางการเกษตร 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงในกระดาษท่ีใชป้ระเมิน 

1.  จงอธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหา 

     การผลิต/บริการทางการเกษตร (6 คะแนน) 

คําตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. จงอธิบายหลกัการเขียนเป้าหมาย วิธีการดาํเนินงาน และการติดตามประเมินผล ของแผนงานพฒันา/  

    แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร (5 คะแนน) 

คําตอบ 

 1. หลกัการเขียนเป้าหมาย  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   

ปวส.63 : A4 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 2. หลกัการเขียนวิธีการดาํเนินงาน  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. หลกัการเขียนการติดตามและประเมินผล  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. จงอธิบายขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ   (4 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

4. จงอธิบายขั้นตอนในการทดลองเพิ่มผลผลิตพืชโดยใชปุ้๋ ยอินทรียต่์างกนั 3 ชนิด โดยปลกูในกระถาง 

    วางในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั (7 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. จงอธิบายหลกัการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) (4 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

6. จงอธิบายหลกัความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/     

    บริการทางการเกษตร (8 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. จงยกตวัอยา่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร จาํนวน 2 ขอ้   

    (2 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

8. จงอธิบายหลกัการบนัทึกขอ้มูลปฏิบติังาน (7 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. จงอธิบายหลกัการนาํเสนอผลงาน มา  5  ขอ้  (5 คะแนน) 

คําตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



-53- 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

10. จงอธิบายหลกัการจดัทาํส่ือ Power point ประกอบการนาํเสนอผลงาน จาํนวน 4 ขอ้  (4 คะแนน) 

คําตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/ เวลา 2 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 52 คะแนน 

                                บริการทางการเกษตร 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวส. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (52) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2 งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/บริการทางการเกษตร   เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 27 คะแนน 
 

คําส่ัง ใหผู้รั้บการประเมินดาํเนินการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยปฏิบติัตาม 

               ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร  

                                ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีกาํหนด 

  2. เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร ตามลกัษณะงาน 

  3. ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั    

                                และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4. บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน  

  5. วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกัสถิติและการวิจยั 

  6. นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตรตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2 งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/บริการทางการเกษตร   เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 27 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล.................................................................  ช้ัน ปวส. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. ..........  

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 สาํรวจขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหา

การผลิต/บริการทางการเกษตร ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ี

กาํหนด 

1.2 เขียนแผนงาน พฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการ

เกษตร ตามลกัษณะงาน1.3 สืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน และ

เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

1.3 ดาํเนินงานการพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการ

เกษตร โดยคาํนึงถึง 

1.4 บนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

1.5 วิเคราะห์ และแปลผลขอ้มูลการปฏิบติังานตามหลกัสถิติ

และการวิจยั 

1.6 นาํเสนอผลงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการ

เกษตรตามรูปแบบ ท่ีกาํหนด 

(12)   

 2   

  

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 ขอ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบัการพฒันา/แกปั้ญหาการ

ผลิต/บริการทางการเกษตรไดส้าํรวจรวบรวมและ

จดัระบบถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้

2.2 แผนงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร

ไดจ้ดัทาํถูกตอ้ง ครบถว้นตรงตามสถานการณ์ และ

สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

2.3 กระบวนการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ได ้ดาํเนินการถูกตอ้งตามหลกัการ 

ขั้นตอนกระบวนการ และเป็นไปตาม วตัถุประสงค์

เป้าหมาย และแผนปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

(12)   

 3 

 

 

3 

  

    

  

3 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวส.2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการเกษตร 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

 

  2.4 ผลการดาํเนินงานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการ

ทางการเกษตร ไดส้รุปถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได ้และ

นาํเสนอเป็นลาํดบัขั้นตอนตามรูปแบบและวิธีการท่ี

กาํหนด 

3 

  

3 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัยการทํางาน 

3.1 ปฏิบติังานท่ีมอบหมายเสร็จตามกาํหนด  

3.2 ใชว้สัดุถูกตอ้ง พอเพียง เหมาะสมกบังาน 

3.3 แกปั้ญหาและพฒันาส่ิงใหม่ ๆ จนบรรลุผลสาํเร็จ 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 27   

    

 

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

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2 งานพฒันา/แก้ปัญหาการผลติ/บริการทางการเกษตร   เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 27 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวส. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (27) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

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

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 
 

สถานศึกษา..........................................................................  จังหวัด............................................................  

รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล 
ผลการประเมินสมรรถนะงาน สรุปผล 

1 2 3 4 5 6 ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

หมายเหตุ   กรณีผา่น ให้ทาํเคร่ืองหมาย    กรณีไม่ผา่น ให้ทาํเคร่ืองหมาย  

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

                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 

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

จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด .............. คน 

ลงทะเบียนเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 

ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 
 

สมรรถนะงานท่ีประเมิน 

สมรรถนะงานท่ี 1   งานเผยแพร่องคค์วามรู้/เทคโนโลย/ีนวตักรรม 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานพฒันา/แกปั้ญหาการผลิต/บริการทางการเกษตร    

 

 

 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 

 (..............................................................) (..............................................................) 

 ผูร้ายงาน หวัหนา้แผนกวิชา 

 ............/.............................../.................. ............/.............................../................ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 

 (..............................................................) (..............................................................) 

 หวัหนา้งานวดัผล รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 ............/.............................../.................. ............/.............................../................ 
 

 

 ลงช่ือ ............................................................... 

 (..............................................................) 

 ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั........................................ 

 ........../...................................../............. 
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ภาคผนวก 
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