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คาํนํา 

 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ซ่ึง

กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกาํหนด  และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจดัทาํ

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  ข้ึน สาํหรับ

ใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

   สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กนัยายน  2558 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

แนวทางการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ระดบั ปวส.) 
 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คร้ังท่ี 2/2560              

มีมติให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ใชเ้กณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตาม ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง กรอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ส่วนสาขางานใดท่ีไม่มี

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใหค้ณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่ละแห่งพฒันาข้ึนใชเ้อง ตามขอ้ 2 (7) 

แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง แนวปฏิบติัในการดาํเนินการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 
 

เกณฑ์การประเมิน  

                 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสาํหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  

คือ ภาคทฤษฎี (สอบขอ้เขียน) ตอ้งได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และภาคปฏิบัติตอ้งได้

คะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  
 

วธีิดําเนินการประเมิน 

                               1.  หวัหนา้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดบัสาขางาน 

ประกอบดว้ย        

                      1.1 บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ        เป็นประธานกรรมการ  

                            ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

                            จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง           

                     1.2 หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้คณะวิชาท่ีรับผดิชอบ            เป็นรองประธานกรรมการ 

                           สาขางานของสถานศึกษา                     

                     1.3 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืน                                                 เป็นกรรมการ  

                           จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 1 คน 

                            ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง                      

                     1.4 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                         เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                 ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

2.  พิจารณากาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน หรือเพยีงพอในการปฏิบติังาน 

 4. จดัการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษากาํหนด และ

ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ ์

   5. เสนอผลการตดัสินการประเมินใหห้วัหนา้สถานศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน 10 วนั นบั

จากวนัสุดทา้ยของการประเมิน 

      6. เกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนั

สุดทา้ยของการประเมิน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถวดัไดจ้ริง ยติุธรรมสาํหรับผูเ้ขา้

รับการประเมินในดา้นความตรงต่อเน้ือหาตรงต่อระดบัคุณวฒิุและเป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผล  

 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา เพื่อกาํหนดกรอบคุณลกัษณะ    

ระดบั และกลุ่มของสมรรถนะ 

 2. สังเคราะห์มาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงานเพื่อกาํหนดงานท่ีเป็นตวัแทนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยสรุปจากสมรรถนะวิชาชีพว่าขอ้ใดเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย ขอ้ใดเป็นงานท่ีมีใน

อาชีพจริงโดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

 3. วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสาํเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่

ละขั้น สาํหรับใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทั้งสมรรถนะงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 4. วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังานเพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้

สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของแต่ละระดบัแต่ละอาชีพโดยใชฟ้อร์ม A2 

 5. วิเคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตงานท่ีปฏิบติั เพื่อจาํแนกลกัษณะงานว่ายาก ง่ายอยูใ่น

ระดับใด ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือเคร่ืองมือพื้นฐาน ใช้วสัดุอุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใด สําหรับใช้เป็น

แนวทางเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 6. กาํหนดหลกัฐานดา้นทกัษะจากเกณฑป์ฏิบติังานโดยการวิเคราะห์ว่าเกณฑป์ฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ทกัษะอะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ตอ้งใช้เทคนิคอย่างไรในการทาํงาน ตอ้งใช้ทกัษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

อยา่งไร ปฏิบติังานอยา่งไรจึงปลอดภยั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 7. กาํหนดหลกัฐานดา้นความรู้จากเกณฑป์ฏิบติังานโดยการวิเคราะห์ว่าเกณฑป์ฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ความรู้อะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ชนิด ลกัษณะงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ทฤษฎี หลกัการท่ีใช ้ขั้นตอนการ

ทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 8. สรุปภาพรวมของเกณฑ์ปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านความรู้และทักษะ แล้วเขียนเป็น

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ และกิจนิสัย ซ่ึงเกณฑป์ฏิบติัและขอบเขต จะเป็นตวักาํหนดระดบั

ความยากง่ายของจุดประสงค ์เช่น อธิบาย จาํแนก เลือกใช ้ปรับตั้งไดต้ามกาํหนด ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด โดยใช้

แบบฟอร์ม A3 

 9. กาํหนดแนวทางประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี ว่าจะใชเ้คร่ืองมือชนิดใดประเมินความรู้ ทกัษะ 

และกิจนิสยัเร่ืองอะไรบา้งพร้อมกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

 10. นาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ กิจนิสยั และเกณฑป์ฏิบติัจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน 

 

 

………………………………………………………  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

 

 1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาและ

ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ  

 2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพสตัวศ์าสตร์ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้

ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี 

 3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นสัตวศ์าสตร์ ใหท้นั

ต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี 

 4. เพื่อใหส้ามารถคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วางแผน จดัการ ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา แสวงหาความรู้  

ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพดา้นสตัวศ์าสตร์   

 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางด้านสัตว์ศาสตร์ระดับเทคนิคตามหลกัการและ

กระบวนการ  

 6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานอาชีพดา้นสัตวศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้ 

 7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

เกษตรกรรม  สาขาวิชาสตัวศาสตร์  ประกอบดว้ย  

1. ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่   

 1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญั�ู

กตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสงัคม เป็นตน้  

 1.2 ด้าน พ ฤติกรรมลักษ ณ ะนิ สัย  ได้แก่  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ ความรักสามัค คี  

มีมนุษยสัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัอาชี

วอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้  

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้  

2. ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ 

 2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ  

 2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์   

 2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  

 2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ   

3. ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ไดแ้ก่ 

 3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั  

 3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ  

 3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นสตัวศาสตร์ในงานอาชีพ  

สาขางานการผลติสัตว์  

 3.4 วางแผน/ เตรียมการผลิตและบริการทางด้านการผลิตสัตว์ตามหลกัการ กระบวนการและ

มาตรฐานฟาร์ม  

 3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้นการผลิต

สตัวต์ามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ    

 3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นการผลิตสัตวต์ามหลกัการและ

กระบวนการ  

 3.7 เลือก/ ใช/้ ประยุกตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควิธีการผลิตสัตว ์โดยตระหนักถึงความปลอดภยัและ

ผลกระทบต่อสงัคมและสภาพแวดลอ้ม  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

ข้อที ่ สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการ

และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ   

การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั  

1.งานจดัทาํธุรกิจผลิตและบริการสัตวปี์ก 

2. งานจดัทาํธุรกิจผลิตและบริการ สุกร 

3. งานจดัทาํธุรกิจผลิตและบริการ โคนมโคเน้ือ 

 3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันา

งานอาชีพ  

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการ 

ดา้นสัตวศาสตร์ในงานอาชีพ  

 สาขางานการผลติสัตว์  

3.4 วางแผน/ เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นการผลิตสัตวต์าม

หลกัการ กระบวนการและมาตรฐานฟาร์ม  

3.5  ดาํเนินการ บริหารจดัการ  ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงาน

ผลิตและบริการทางดา้นการผลิตสัตวต์ามหลกัการและ

กระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ   

3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นการ

ผลิตสัตวต์ามหลกัการและกระบวนการ  

3.7  เลือก/ ใช/้ ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตสัตว ์โดย

ตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมและ

สภาพแวดลอ้ม  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 1  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการสัตว์ปีก 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1.การเขียนแผนธุรกิจ

ผลิตและบริการ

สัตวปี์ก   

แผนธุรกิจจดัทาํได้

ถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด 

1. เขียนแผนธุรกิจ

ผลิตสัตวต์าม

หวัขอ้และเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดให ้

2. เขียนแผนธุรกิจ

ขนาดยอ่ม 

1. เขียนแผนธุรกิจได้

ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

2. สืบคน้ขอ้มูลทาง

ธุรกิจการผลิตสัตว ์

โดยระบบสารสนเทศ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

สืบคน้และ

ประยกุตใ์ช ้ตาม

หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ  

4. คาํนวณ

งบประมาณถูกตอ้ง

ตามหลกัคณิตศาสตร์ 

4. พิมพเ์อกสาร

ถูกตอ้งตามรูปแบบ 

1. หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ 

2. หลกัการจดัการ

เล้ียงดูสัตว ์

2.จดัเตรียม โรงเรือน/

อุปกรณ์การเล้ียง

สัตวปี์ก 

 

โรงเรือนและอุปกรณ์

จดัเตรียมไดถู้กตอ้งตาม

ขอ้กาํหนดและ

สถานการณ์ 

1. โรงเรือนท่ีใช้

เล้ียงไก่ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้

เล้ียงไก่ 

3. อุปกรณ์การทาํ

ความสะอาด คือ 

ไมก้วาด แปรงถู 

นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

สายยาง เคร่ืองฉีด

นํ้าแรงดนัสูง 

1. เตรียมโรงเรือน

เล้ียงไก่เน้ือ พร้อมทั้ง

ฆ่าเช้ือโรค ใหพ้ร้อม

สาํหรับการเล้ียงสัตว์

แต่ละชนิด 

2.เตรียมอุปกรณ์ 

พร้อมทั้งฆ่าเช้ือโรค

ใหพ้ร้อมสาํหรับการ

เล้ียงสัตวแ์ต่ละชนิด 

3. การใชเ้คร่ืองมือ

และอุปกรณ์ในการ 

1. หลกัการเล้ียงสัตว์

ทัว่ไป 

2. การเตรียมสารเคมี

สาํหรับการฆ่าเช้ือโรค 

3.ความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน 

4. หลกัการสุขาภิบาล 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 1  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการสัตว์ปีก 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

3.คดัเลือกสัตวพ์นัธ์ุดี 

 

พนัธ์ุสัตวปี์ก ท่ีดีถูก

คดัเลือกไดต้ามหลกัการ

คดัเลือกพนัธ์ุ 

1.ใชพ้นัธ์ุ ไก่ไข่/ไก่

พ้ืนเมือง  

2.กาํหนดใหใ้ชท้าํ

พนัธ์ุหรือเพ่ือขนุ

จาํหน่ายหรือเล้ียง

เพ่ือการผลิตไข่/

นม 

1. คดัเลือกสัตวไ์วท้าํ

พนัธ์ุหรือขนุจาํหน่าย

ได ้

 

1. มาตรฐานพนัธ์ุสัตว ์

2. ลกัษณะสัตวท่ี์ดี 

3. การเล้ียงสัตวปี์ก 

4.สร้างสูตรอาหารและ

จดัเตรียมอาหารสัตว ์

 

สูตรอาหารสัตวถู์กสร้าง

ตามความตอ้งการ

โภชนะของสัตวแ์ละ

อาหารสัตวจ์ดัเตรียมได้

ในปริมาณท่ีเหมาะสม

ตามช่วงอาย ุ 

1. ใชว้ตัถุดิบ

อาหารสัตว์

ประเภทโปรตีน 

พลงังาน แร่ธาตุ

วติามิน และสาร

เสริม ท่ีมีใน

ทอ้งถ่ิน หรือท่ี

นิยมใช ้ 

2. คาํนวณสูตร

อาหารสัตว ์ตาม

เง่ือนไข ท่ี

กาํหนดให ้

3. คาํนวณปริมาณ

การใชอ้าหารตาม

ช่วงอาย ุ

1. คาํนวณสูตรอาหาร

สาํหรับเล้ียงสัตว์

ตามท่ีกาํหนด 

2. คาํนวณปริมาณการ

ใชอ้าหาร 

3.จดัเกบ็อาหารสัตวท่ี์

ผสมเขา้ท่ีเกบ็ 

1.วตัถุดิบอาหารสัตว ์

2. ความตอ้งการ

โภชนะของสัตว ์

3.วธีิการคาํนวณสูตร

อาหารสัตวแ์ละ

ปริมาณการใช ้
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 1  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการสัตว์ปีก 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

5.จดัการระบบ

สุขาภิบาล 

 

ระบบสุขาภิบาลของ

ฟาร์มสัตวปี์กจดัการได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ 

1.ใชฟ้าร์มเล้ียงไก่ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช ้

เช่น เคร่ืองพน่นํ้า

แรงดนัสูง เคร่ือง

ตดัหญา้ ไมก้วาด 

แปรงถูพ้ืน 

อุปกรณ์ใหย้าและ

วคัซีน 

3. สารเคมีฆ่าเช้ือ

ในฟาร์ม และ

เวชภณัฑ ์

1. ทาํความสะอาด

ฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ละ

ฆ่าเช้ือโรค 

2. เจาะเลือด ใหว้คัซีน 

และยาสัตว ์

3. ใชเ้คร่ืองมือ

อุปกรณ์และดูแล

รักษา 

1.การสุขาภิบาลสัตว ์

2. การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในฟาร์ม 

3.มาตรฐานฟาร์มสัตว์

เล้ียง 

6.จดัการเล้ียงดู 

สัตวปี์กระยะต่างๆ 

สัตวปี์กระยะต่างๆไดรั้บ

การจดัการเล้ียงดูถูกตอ้ง

ตามหลกัการเล้ียงสัตว ์

จดัการเล้ียงดู 

ไก่เน้ือ/ไก่ไข่/นก

กระทา/ไก่

พ้ืนเมือง ตาม

ปฏิทินการเล้ียงดู 

1.ตดัปากไก่ 

2 ส่องไข่ฟัก 

3. เจาะเลือดไก่ 

4. การจบับงัคบั 

สัตวปี์ก 

 

1. หลกัการเล้ียงสัตว์

ทัว่ไป 

2. การเล้ียงสัตวปี์ก 

 

 

7. จดัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิต และแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ดา้น

การผลิตสัตวปี์ก 

ผลผลิตสัตวปี์ก มีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพไดต้าม

มาตรฐานของสัตวปี์ก

แต่ละชนิด 

กาํหนด

สถานการณ์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ฟาร์ม เช่น การ

ผสมไม่ติดในโค

หรือสุกร การให้

ไข่ลดในไก่ไข่  

อตัราการตายสูง 

ในไก่เน้ือ 

1.ควบคุมระบบ 

การเล้ียงสัตวใ์น 

โรงเรือนระบบปิด 

1. การเล้ียงสัตวท์ัว่ไป 

2. การผลิตปศุสัตว์

อินทรีย ์

3.เทคโนโลยแีก๊ส

ชีวภาพ 

4.การใชส้ารชีวภาพ

ในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 1  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการสัตว์ปีก 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

8.จดัการผลผลิตสัตว ์ ผลผลิตไดรั้บการจดัการ

ตามความตอ้งการของ

ตลาด 

1. ผลผลิตท่ีใช ้

เช่น ไข่ไก่/ไก่เน้ือ 

2. กาํหนด

สถานการณ์ให้

เพ่ือจดัการให้

ถูกตอ้ง 

 

1. ชาํแหละสัตว ์

2. เกบ็รักษา เน้ือ ไข่ 

3. ประเมินคุณภาพ

ผลผลิตสัตวปี์ก 

1. การจดัการผลผลิต

สัตว ์

2. การตลาดเกษตร 

3. การบนัทึกขอ้มูล

และบญัชี 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1.การเขียนแผนธุรกิจ

ผลิตและบริการ

สุกร. 

แผนธุรกิจจดัทาํได้

ถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด 

1. เขียนแผนธุรกิจ

ผลิตสุกรตาม

หวัขอ้และเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดให ้

2. เขียนแผนธุรกิจ

ขนาดยอ่ม 

1. เขียนแผนธุรกิจได้

ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

2. สืบคน้ขอ้มูลทาง

ธุรกิจการผลิตสุกร

โดยระบบสารสนเทศ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

สืบคน้และ

ประยกุตใ์ช ้ตาม

หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ  

4. คาํนวณ

งบประมาณถูกตอ้ง

ตามหลกัคณิตศาสตร์ 

4. พิมพเ์อกสาร

ถูกตอ้งตามรูปแบบ 

1. หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ 

2. หลกัการจดัการ

เล้ียงดูสุกร 

2.จดัเตรียม โรงเรือน/

อุปกรณ์ 

 

โรงเรือนและอุปกรณ์

จดัเตรียมไดถู้กตอ้งตาม

ขอ้กาํหนดและ

สถานการณ์ 

1. โรงเรือนท่ีใช้

เล้ียงสุกร 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้

เล้ียงสุกร 

3. อุปกรณ์การทาํ

ความสะอาด คือ 

ไมก้วาด แปรงถู 

นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

สายยาง เคร่ืองฉีด

นํ้าแรงดนัสูง 

1. เตรียมโรงเรือน

เล้ียง สุกร พร้อมทั้ง

ฆ่าเช้ือโรค ใหพ้ร้อม

สาํหรับการเล้ียงสุกร 

 2.เตรียมอุปกรณ์ 

พร้อมทั้งฆ่าเช้ือโรค

ใหพ้ร้อมสาํหรับการ

เล้ียงสุกร 

3.ใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการ   ฆ่า

เช้ือได ้

1. หลกัการเล้ียงสุกร 

2. การเตรียมสารเคมี

สาํหรับการฆ่าเช้ือโรค 

3.ความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน 

4. หลกัการสุขาภิบาล 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

3.คดัเลือกสุกรพนัธ์ุดี 

 

พนัธ์ุสุกร ท่ีดีถูก

คดัเลือกไดต้าม

หลกัการคดัเลือกพนัธ์ุ 

1.ใชพ้นัธ์ุ สุกร 

2.กาํหนดใหใ้ชท้าํ

พนัธ์ุหรือเพ่ือขนุ

จาํหน่าย 

1. คดัเลือกสุกรไวท้าํ

พนัธ์ุหรือขนุจาํหน่าย

ได ้

 

1. มาตรฐานพนัธ์ุสุกร 

2. ลกัษณะสุกรท่ีดี 

3. การเล้ียง สุกร 

4.สร้างสูตรอาหารและ

จดัเตรียมอาหารสุกร 

สูตรอาหารสัตวถู์ก

สร้างตามความ

ตอ้งการโภชนะของ

สัตวแ์ละอาหารสัตว์

จดัเตรียมไดใ้น

ปริมาณท่ีเหมาะสม

ตามช่วงอาย ุ 

1. ใชว้ตัถุดิบอาหาร

สัตวป์ระเภท

โปรตีน พลงังาน แร่

ธาตุวิตามิน และสาร

เสริม ท่ีมีในทอ้งถ่ิน 

หรือท่ีนิยมใช ้ 

2. คาํนวณสูตร

อาหารสุกร ตาม

เง่ือนไข ท่ี

กาํหนดให ้

3. คาํนวณปริมาณ

การใชอ้าหารตาม

ช่วงอาย ุ

1. คาํนวณสูตรอาหาร

สาํหรับเล้ียงสุกร

ตามท่ีกาํหนด 

2. คาํนวณปริมาณการ

ใชอ้าหาร 

3.จดัเกบ็อาหารสุกรท่ี

ผสมเขา้ท่ีเกบ็ 

1.วตัถุดิบอาหารสุกร 

2. ความตอ้งการ

โภชนะของสุกร 

3.วธีิการคาํนวณสูตร

อาหารสุกรและ

ปริมาณการใช ้

5.จดัการระบบ

สุขาภิบาล 

 

ระบบสุขาภิบาลของ

ฟาร์ม สุกรจดัการได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ 

1.ใชฟ้าร์มเล้ียง สุกร 

2. อุปกรณ์ท่ีใช ้เช่น 

เคร่ืองพน่นํ้าแรงดนั

สูง เคร่ืองตดัหญา้ 

ไมก้วาด แปรงถูพ้ืน 

อุปกรณ์ใหย้าและ

วคัซีน 

3. สารเคมีฆ่าเช้ือใน

ฟาร์ม และเวชภณัฑ ์

1. ทาํความสะอาด

ฟาร์มเล้ียงสุกรและ

ฆ่าเช้ือโรค 

2. เจาะเลือด ใหว้คัซีน 

และยาสุกร3. ใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์และ

ดูแลรักษา 

1.การสุขาภิบาลสุกร 

2. การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในฟาร์ม

สุกร 

3.มาตรฐานฟาร์มสัตว์

เล้ียง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

6. จดัการเล้ียงดูสุกร

ระยะต่างๆ 

สุกรระยะต่างๆไดรั้บ

การจดัการเล้ียงดูถูกตอ้ง

ตามหลกัการเล้ียงสัตว ์

จดัการเล้ียงดู 

สุกรตามปฏิทิน

การเล้ียงดู 

1.ตอน สุกร 

2.ทาํเคร่ืองหมายสุกร 

3.ตดัเข้ียวสุกร 

4 เจาะเลือดสุกร 

5 ผสมเทียมสุกร 

6.การจบับงัคบัสุกร 

7.การตรวจการเป็น

สัด 

8.การผสมพนัธ์ุ 

9.การทาํคลอด 

10.การคดัเลือกและ

คดัท้ิง 

1. หลกัการเล้ียงสัตว์

ทัว่ไป 

2. การเล้ียงสุกรพนัธ์ุ 

3.การเล้ียงสุกรอนุบาล 

4.การเล้ียงสุกรเลก็ 

5.การเล้ียงสุกรรุ่น 

6.การเล้ียงสุกรขนุ 

7. จดัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิต และแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ดา้น

การผลิตสุกร 

ผลผลิต สุกรมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพไดต้าม

มาตรฐานของสัตวแ์ต่ละ

ชนิด 

กาํหนด

สถานการณ์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ฟาร์ม เช่น  

การผสมไม่ติดใน

สุกร การให ้อตัรา

การตายสูง  

1.ผสมเทียม 

2.ควบคุมการเป็นสัด 

3.ควบคุมระบบการ

เล้ียงสุกรในโรงเรือน

ระบบปิด 

1. การเล้ียงสัตวท์ัว่ไป 

2. การผลิตปศุสัตว์

อินทรีย ์

3.เทคโนโลยแีก๊ส

ชีวภาพ 

4.การใชส้ารชีวภาพ

ในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง 

8.จดัการผลผลิตสุกร ผลผลิตไดรั้บการจดัการ

ตามความตอ้งการของ

ตลาด 

1. ผลผลิตท่ีใช ้

เช่น ลูกสุกร   

สุกรขนุ/ 

2. กาํหนด

สถานการณ์ให้

เพ่ือจดัการให้

ถูกตอ้ง 

1. ชาํแหละสุกร 

2. เกบ็รักษา เน้ือสุกร 

3. ประเมินคุณภาพ

ผลผลิตสัตวปี์ก/โค/

สุกร 

1. การจดัการผลผลิต

สัตว ์

2. การตลาดเกษตร 

3. การบนัทึกขอ้มูล

และบญัชี 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. การเขียนแผน

ธุรกิจผลิตและ

บริการโคนมโค

เน้ือ 

แผนธุรกิจจดัทาํได้

ถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด 

1. เขียนแผนธุรกิจ

ผลิตโคนมโคเน้ือ

ตามหวัขอ้และ

เง่ือนไขท่ี

กาํหนดให ้

2. เขียนแผนธุรกิจ

ขนาดยอ่ม 

1.เขียนแผนธุรกิจได้

ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

2. สืบคน้ขอ้มูลทาง

ธุรกิจการผลิตโคนม

โคเน้ือ โดยระบบ

สารสนเทศ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

สืบคน้และ

ประยกุตใ์ชต้าม

หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ 

4. คาํนวณ

งบประมาณถูกตอ้ง

ตามหลกัคณิตศาสตร์ 

5. พิมพเ์อกสาร

ถูกตอ้งตามรูปแบบ 

1. หลกัการเขียนแผน

ธุรกิจ 

2. หลกัการจดัการ

เล้ียงดูโคนมโคเน้ือ 

2. จดัเตรียม โรงเรือน/

อุปกรณ์ 

 

โรงเรือนและอุปกรณ์

จดัเตรียมไดถู้กตอ้งตาม

ขอ้กาํหนดและ

สถานการณ์ 

1. โรงเรือนท่ีใช้

เล้ียงโคนมโคเน้ือ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้

เล้ียงโคนมโคเน้ือ 

3. อุปกรณ์การทาํ

ความสะอาด คือ 

ไมก้วาด แปรงถู 

นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

สายยาง เคร่ืองฉีด

นํ้าแรงดนัสูง 

1. เตรียมโรงเรือน

เล้ียงโคนมโคเน้ือ 

พร้อมทั้งฆ่าเช้ือโรค 

ใหพ้ร้อมสาํหรับการ

เล้ียงสัตวแ์ต่ละชนิด 

2.เตรียมอุปกรณ์ 

พร้อมทั้งฆ่าเช้ือโรค

ใหพ้ร้อมสาํหรับการ

เล้ียงสัตวแ์ต่ละชนิด 

3.การใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการ 

1. หลกัการเล้ียงสัตว์

ทัว่ไป 

2. การเตรียมสารเคมี

สาํหรับการฆ่าเช้ือโรค 

3.ความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน 

4. หลกัการสุขาภิบาล 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

3.คดัเลือกสัตวพ์นัธ์ุดี 

 

พนัธ์ุโคนมโคเน้ือ ท่ีดี

ถูกคดัเลือกไดต้าม

หลกัการคดัเลือกพนัธ์ุ 

1.ใชพ้นัธ์ุโคนมโค

เน้ือ  

2.กาํหนดใหใ้ชท้าํ

พนัธ์ุหรือเพ่ือขนุ

จาํหน่าย 

1. คดัเลือกสัตวไ์วท้าํ

พนัธ์ุหรือขนุจาํหน่าย

ได ้

 

1. มาตรฐานพนัธ์ุโค

นมโคเน้ือ 

2. ลกัษณะสัตวท่ี์ดี 

3. การเล้ียงโคนมโค

เน้ือ 

4.สร้างสูตรอาหารและ

จดัเตรียมอาหารสัตว ์

 

สูตรอาหารสัตวถู์กสร้าง

ตามความตอ้งการ

โภชนะของสัตวแ์ละ

อาหารสัตวจ์ดัเตรียมได้

ในปริมาณท่ีเหมาะสม

ตามช่วงอาย ุ 

1. ใชว้ตัถุดิบ

อาหารสัตว์

ประเภทโปรตีน 

พลงังาน แร่ธาตุ

วติามิน และสาร

เสริม ท่ีมีใน

ทอ้งถ่ินหรือท่ี

นิยมใช ้ 

2. คาํนวณสูตร

อาหารสัตว ์ตาม

เง่ือนไข ท่ี

กาํหนดให ้

3. คาํนวณปริมาณ

การใชอ้าหารตาม

ช่วงอาย ุ

 

1. คาํนวณสูตรอาหาร

สาํหรับเล้ียงสัตว์

ตามท่ีกาํหนด 

2. คาํนวณปริมาณการ

ใชอ้าหาร 

3.จดัเกบ็อาหารสัตวท่ี์

ผสมเขา้ท่ีเกบ็ 

1.วตัถุดิบอาหารสัตว ์

2. ความตอ้งการ

โภชนะของสัตว ์

3.วธีิการคาํนวณสูตร

อาหารสัตวแ์ละ

ปริมาณการใช ้
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

5.จดัการระบบ

สุขาภิบาล 

 

ระบบสุขาภิบาลของ

ฟาร์มโคนมโคเน้ือ

จดัการไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการ 

1.ใชฟ้าร์มเล้ียงโค

นมโคเน้ือ 

2. อุปกรณ์ท่ีใช ้

เช่น เคร่ืองพน่นํ้า

แรงดนัสูง เคร่ือง

ตดัหญา้ ไมก้วาด 

แปรงถูพ้ืน 

อุปกรณ์ใหย้าและ

วคัซีน 

3. สารเคมีฆ่าเช้ือ

ในฟาร์ม และ

เวชภณัฑ ์

1. ทาํความสะอาด

ฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ละ

ฆ่าเช้ือโรค 

2. เจาะเลือด ใหว้คัซีน 

และยาสัตว ์

3. ใชเ้คร่ืองมือ

อุปกรณ์และดูแล

รักษา 

1.การสุขาภิบาลสัตว ์

2. การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในฟาร์ม 

3.มาตรฐานฟาร์มสัตว์

เล้ียง 

6.จดัการเล้ียงดูโคนม-

โคเน้ือ 

ระยะต่างๆ 

โคนมโคเน้ือระยะต่างๆ

ไดรั้บการจดัการเล้ียงดู

ถูกตอ้งตามหลกัการ

เล้ียงสัตว ์

จดัการเล้ียงดู 

โคนมโคเน้ือตาม

ปฏิทินการเล้ียงดู 

1.ตอนโคนมโคเน้ือ 

2.ทาํเคร่ืองหมายสัตว ์

3. เจาะเลือดโคนม 

โคเน้ือ 

4 สูญเขาโค 

5. แต่งกีบ 

6.ผสมพนัธ์ุ 

7.จบับงัคบัโค 

8.ทาํคลอดโค 

1. หลกัการเล้ียงสัตว์

ทัว่ไป 

2. การเล้ียงโคนมโค

เน้ือ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

7. จดัการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ผลิต และแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ดา้น

การผลิตสัตว ์

ผลผลิตโคนมโคเน้ือมี

การเพ่ิมประสิทธิภาพได้

ตามมาตรฐานของสัตว์

แต่ละชนิด 

กาํหนด

สถานการณ์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ฟาร์ม เช่น การ

ผสมไม่ติดในโค

นมโคเน้ือ การใช ้

เคร่ืองจกัร

เคร่ืองมือทดแทน

แรงงานคน 

1.ผสมเทียม 

2.ควบคุมการเป็นสัด 

3.ควบคุมระบบการ

เล้ียงสัตวใ์นโรงเรือน

ระบบปิด 

1. การเล้ียงสัตวท์ัว่ไป 

2. การผลิตปศุสัตว์

อินทรีย ์

3.เทคโนโลยแีก๊ส

ชีวภาพ 

4.การใชส้ารชีวภาพ

ในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง 

 

8.จดัการผลผลิตสัตว ์ ผลผลิตไดรั้บการจดัการ

ตามความตอ้งการของ

ตลาด 

1. ผลผลิตท่ีใช ้

เช่น เน้ือ/นํ้ านม 

2. กาํหนด

สถานการณ์ให้

เพ่ือจดัการให้

ถูกตอ้ง 

1. ชาํแหละสัตว ์

2. เกบ็รักษา เน้ือ นม  

3. ประเมินคุณภาพ

ผลผลิตเน้ือ/นม/สัตว์

พนัธ์ุ/สัตวข์นุ 

1. การจดัการผลผลิต

สัตว ์

2. การตลาดเกษตร 

3. การบนัทึกขอ้มูล

และบญัชี 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 1  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการสัตว์ปีก 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 

วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

แผนธุรกิจจดัทาํไดถู้กตอ้ง

ครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

 

 

1. อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกิจได ้

2. เขียนแผนธุรกิจในการผลิตสัตว/์บริการ

ทางดา้นสัตวไ์ด ้

 

1. ใช้ข้อทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ

5  ตวัเลือกประเมินหลกัการเขียน

แผนธุรกิจ 

2. ใชแ้บบประเมินการเขียนแผน

ธุรกิจเฉพาะส่วนแผนการผลิตสัตว ์

โรงเรือนและอุปกรณ์จดัเตรียม

ไดถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนดและ

สถานการณ์ 

3. อธิบายการจดัเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์

การเล้ียงสัตวปี์กได ้

4. เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสัตวปี์ก

ได ้

5. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเตรียม

โรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสัตวปี์กได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีเจาะจงคาํตอบ

หรือแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก

ประเมินการจดัเตรียมโรงเรือนและ

อุปกรณ์ 

 

พนัธ์ุสัตวปี์กท่ีดีถูกคดัเลือกได้

ตามหลกัการคดัเลือกพนัธ์ุ 

6. อธิบายลกัษณะพนัธ์ุสตัวปี์กท่ีดีได ้

7. เลือกพนัธ์ุสัตวปี์กท่ีดีไวท้าํพนัธ์ุ /เล้ียงใหผ้ล

ผลิตไดถู้กตอ้ง 

 

1. ใชแ้บบประเมินการปฏิบติั 

งานคดัเลือกพนัธ์ุสัตวท่ี์เหมาะสมกบั

วตัถุประสงค ์

2.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเจาะจง

คาํตอบ หรือแบบเลือกตอบ5 

ตวัเลือกประเมิน ลกัษณะท่ีดีของ

พนัธ์ุสัตวท่ี์ใชท้าํพนัธ์ุหรือเพ่ือขนุ

จาํหน่ายหรือเล้ียงเพ่ือการผลิตไข่ได ้

สูตรอาหารสัตวถู์กสร้างตาม

ความตอ้งการโภชนะของสัตว์

และอาหารสัตวจ์ดัเตรียมไดใ้น

ปริมาณท่ีเหมาะสมตามช่วงอาย ุ

8. เลือกใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวใ์นการประกอบ

สูตรอาหารสัตวปี์ไดถู้กตอ้ง 

9. คาํนวณสูตรอาหารสัตวปี์กตามเง่ือนไข ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

10. คาํนวณปริมาณการใหอ้าหารตามช่วงอายุ

ไดถู้กตอ้ง 

1.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบ 

อตันยัประเมินการคาํนวณสูตรอาหาร 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ

5 ตวัเลือกประเมินการเลือกใช้

วตัถุดิบในการประกอบสูตรอาหาร 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 1  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการสัตว์ปีก 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

ระบบสุขาภิบาลของฟาร์มสัตว์

ปีกจดัการไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการ 

 

 

11.อธิบายระบบการสุขาภิบาลในฟาร์มเล้ียงไก่

ไดถู้กตอ้ง 

12. ใชอุ้ปกรณ์ในการสุขาภิบาลฟาร์มเล้ียงไก่

ไดถู้กตอ้ง 

13. ใชส้ารเคมีฆ่าเช้ือในฟาร์ม และเวชภณัฑ ์ได้

ถูกตอ้ง 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฎีแบบอตันยัเพ่ือ

ประเมินความรู้เก่ียวกบัระบบการ

สุขาภิบาลในฟาร์มเล้ียงสัตว ์

2.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ

5 ตวัเลือกเพ่ือประเมินการเลือกใช้

อุปกรณ์และสารเคมีฆ่าเช้ือโรคใน

ฟาร์มเล้ียงสัตว ์

สัตวปี์กระยะต่างๆไดรั้บการ

จดัการเล้ียงดูถูกตอ้งตาม

หลกัการเล้ียงสัตว ์

 

 

14.อธิบายการจดัการเล้ียงดูสัตวไ์ก่เน้ือ/ไก่ไข่/

นกกระทา/ไก่พ้ืนเมือง ตามปฏิทินการเล้ียงดู

ไดถู้กตอ้ง 

15. จดัการเล้ียงดูสัตวใ์นแต่ละช่วงอายไุด้

ถูกตอ้ง 

16. ปฏิบติังานตามปฏิทินการเล้ียงดูไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการเจาะ

เลือด การบงัคบัสัตว ์การตดัปากไก่  

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือกเพ่ือประเมินความรู้ดา้น

การจดัการเล้ียงดูสัตวปี์กแต่ละช่วง

อาย ุ

ผลผลิตสัตวปี์กมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพไดต้ามมาตรฐาน

ของสัตวแ์ต่ละชนิด 

17. อธิบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

18. อธิบายการแกปั้ญหาการผลิตภายใต้

สถานการณ์ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

19. อธิบายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา้ปศุสัตวไ์ดถู้กตอ้ง 

 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือก เพ่ือประเมินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตใหไ้ดต้าม

มาตรฐาน และอธิบายการแกปั้ญหา 

รวมทั้งระบบประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์

ผลผลิตไดรั้บการจดัการตาม

ความตอ้งการของตลาด 

20. อธิบายการจดัการผลผลิตสัตวไ์ดถู้กตอ้ง 

21. อธิบายวธีิการเกบ็รักษาผลผลิตเพ่ือใหมี้

คุณภาพท่ีดีตามความตอ้งการของตลาดได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือก เพ่ือประเมินการจดัการ

ผลผลิตสัตว ์และวธีิการเกบ็รักษา

ผลผลิตเพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีดีตาม

ความตอ้งการของตลาด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

1.แผนธุรกิจจดัทาํไดถู้กตอ้ง

ครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

1. อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกิจได ้

2. เขียนแผนธุรกิจในการผลิตสัตว/์บริการ

ทางดา้นการจดัการสัตวไ์ด ้

 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5  ตวัเลือก ประเมิน หลกัการเขียน

แผนธุรกิจ 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบอตันยั 

ประเมินการเขียนแผนธุรกิจเฉพาะ

ส่วนแผนการผลิตสัตว ์

โรงเรือนและอุปกรณ์จดัเตรียม

ไดถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนดและ

สถานการณ์ 

3. อธิบายการจดัเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์

การเล้ียงสุกรได ้

4. เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสุกรได ้

5. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเตรียม

โรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสุกรไดถู้กตอ้ง 

 

1.  ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเจาะจง

คาํตอบหรือแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก  

ประเมินการจดัเตรียมโรงเรือนและ

อุปกรณ์  

พนัธ์ุสุกร ท่ีดีถูกคดัเลือกไดต้าม

หลกัการคดัเลือกพนัธ์ุ 

6. อธิบายลกัษณะพนัธ์ุสุกรท่ีดีไดถู้กตอ้ง 

7. เลือกพนัธ์ุสุกรท่ีดีไวท้าํพนัธ์ุ/ขนุ ไดถู้กตอ้ง 

 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินคดัเลือก

พนัธ์ุสุกรท่ีเหมาะสมกบั

วตัถุประสงค ์

2.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเจาะจง

คาํตอบหรือแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก

ประเมินลกัษณะท่ีดีของพนัธ์ุสุกรท่ี

ใชท้าํพนัธ์ุหรือเพ่ือขนุจาํหน่าย 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

สูตรอาหารถูกสร้างตามความ

ตอ้งการโภชนะของสัตวแ์ละ

อาหารสัตวจ์ดัเตรียมไดใ้น

ปริมาณท่ีเหมาะสมตามช่วงอาย ุ

8. เลือกใชว้ตัถุดิบอาหารในการประกอบสูตร

อาหารสุกรไดถู้กตอ้ง 

9. คาํนวณสูตรอาหารสุกรตามเง่ือนไข ท่ี

กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

10. คาํนวณปริมาณการใหอ้าหารตามช่วงอายุ

สุกรไดถู้กตอ้ง 

 

1.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบอตันยั 

ประเมินการคาํนวณ 

สูตรอาหาร 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ

5  เพ่ือประเมินการเลือกใชว้ตัถุดิบใน

การประกอบสูตรอาหาร 

ระบบสุขาภิบาลของฟาร์มสุกร

จดัการไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

11.อธิบายระบบการสุขาภิบาลในฟาร์มเล้ียง

สุกรไดถู้กตอ้ง 

12. ใชอุ้ปกรณ์ในการสุขาภิบาลฟาร์มเล้ียงสุกร

ไดถู้กตอ้ง 

13. ใชส้ารเคมีฆ่าเช้ือและเวชภณัฑ ์ในฟาร์ม

สุกร ไดถู้กตอ้ง 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฎีแบบอตันยั

ประเมินความรู้เก่ียวกบัระบบการ

สุขาภิบาลในฟาร์มเล้ียงสุกร 

2.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือกเพ่ือประเมินการเลือกใช้

อุปกรณ์และสารเคมีฆ่าเช้ือโรคใน

ฟาร์มเล้ียงสัตว ์

สุกรระยะต่างๆไดรั้บการ

จดัการเล้ียงดูถูกตอ้งตาม

หลกัการเล้ียงสัตว ์

14.อธิบายการจดัการเล้ียงดูสุกร ตามปฏิทินการ

เล้ียงดูไดถู้กตอ้ง 

15. จดัการเล้ียงดูสุกรในแต่ละช่วงอายไุด้

ถูกตอ้ง 

16. ปฏิบติังานตามปฏิทินการเล้ียงดูไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการเจาะ

เลือด การบงัคบัสุกร การผสมเทียม

สุกร การตอนลูกสุกร  

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5ตวัเลือกเพ่ือประเมินความรู้ดา้น

การจดัการเล้ียงดูสุกรแต่ละช่วงอาย ุ
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

ผลผลิตสุกรมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพไดต้ามมาตรฐาน

ของสัตวแ์ต่ละชนิด 

17. อธิบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

18. อธิบายการแกปั้ญหาการผลิตภายใต้

สถานการณ์ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

19. อธิบายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา้ปศุสัตวไ์ดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือก เพ่ือประเมินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตใหไ้ดต้าม

มาตรฐาน และอธิบายการแกปั้ญหา 

รวมทั้งระบบประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์

ผลผลิตไดรั้บการจดัการตาม

ความตอ้งการของตลาด 

20. อธิบายการจดัการผลผลิตสัตวไ์ดถู้กตอ้ง 

21. อธิบายวธีิการเกบ็รักษาผลผลิตเพ่ือใหมี้

คุณภาพท่ีดีตามความตอ้งการของตลาดได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือก เพ่ือประเมินการจดัการ

ผลผลิตสุกรและวธีิการเกบ็รักษา

ผลผลิตเพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีดีตาม 

ความตอ้งการของตลาด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

แผนธุรกิจจดัทาํไดถู้กตอ้ง

ครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

1. อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกิจได ้

2. เขียนแผนธุรกิจในการผลิตโคนมโคเน้ือ

บริการทางดา้นโคนมโคเน้ือได ้

 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเจาะจง

คาํตอบหรือแบบเลือกตอบ5  ตวัเลือก  

ประเมิน หลกัการเขียนแผนธุรกิจ 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบอตันยั

ประเมินการเขียนแผนธุรกิจเฉพาะ

ส่วนแผนการผลิต 

โคนมโคเน้ือ 

โรงเรือนและอุปกรณ์จดัเตรียม

ไดถู้กตอ้งตามขอ้กาํหนดและ

สถานการณ์ 

3. อธิบายการจดัเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์

การเล้ียงโคได ้

4.เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงโคได ้

5. ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเตรียม

โรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงโคนมโคเน้ือ

ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเจาะจง

คาํตอบหรือแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก

ในการจดัเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 

พนัธ์ุโคนมโคเน้ือท่ีดีถูก

คดัเลือกไดต้ามหลกัการ

คดัเลือกพนัธ์ุ 

6. อธิบายลกัษณะพนัธ์ุโคท่ีดีได ้

7. เลือกพนัธ์ุโคท่ีดีไวท้าํพนัธ์ุ/ขนุ ไดถู้กตอ้ง 

 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินคดัเลือก

พนัธ์ุโคนมโคเน้ือท่ีเหมาะสมกบั

วตัถุประสงค ์

2.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเจาะจง

คาํตอบหรือแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือกประเมิน ลกัษณะท่ีดีของ

พนัธ์ุโคนมโคเน้ือท่ีใชท้าํพนัธ์ุหรือ

เพ่ือขนุจาํหน่ายหรือเล้ียงเพ่ือการ

ผลิตเน้ือ/นมได ้
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ความรู้/

กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

สูตรอาหารสัตวถู์กสร้างตาม

ความตอ้งการโภชนะของสัตว์

และอาหารสัตวจ์ดัเตรียมไดใ้น

ปริมาณท่ีเหมาะสมตามช่วงอาย ุ

8. เลือกใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวใ์นการประกอบ

สูตรอาหารไดถู้กตอ้ง 

9. คาํนวณสูตรอาหารสัตว ์ตามเง่ือนไข  

ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

10. คาํนวณปริมาณการใหอ้าหารตามช่วงอายุ

ไดถู้กตอ้ง 

1.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบคาํนวณ 

ประเมิน สูตรอาหาร 

ท่ีคาํนวณได ้

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือกเพ่ือประเมินการเลือกใช้

วตัถุดิบ 

ในการประกอบสูตรอาหาร 

ระบบสุขาภิบาลของฟาร์มสัตว์

ปีก/โค/สุกรจดัการไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการ 

11.อธิบายระบบการสุขาภิบาลในฟาร์มเล้ียงโค

ได ้

12. ใชอุ้ปกรณ์ในการสุขาภิบาลฟาร์มเล้ียงโค

ไดถู้กตอ้ง 

13. ใชส้ารเคมีฆ่าเช้ือในฟาร์ม และเวชภณัฑ ์ได้

ถูกตอ้ง 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฎีแบบอธิบายเพ่ือ

ประเมินความรู้เก่ียวกบัระบบการ

สุขาภิบาลในฟาร์มเล้ียงสัตว ์

2.ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ

5 ตวัเลือกเพ่ือประเมินการเลือกใช้

อุปกรณ์และสารเคมีฆ่าเช้ือโรคใน

ฟาร์มเล้ียงสัตว ์

โคนมโคเน้ือระยะต่างๆไดรั้บ

การจดัการเล้ียงดูถูกตอ้งตาม

หลกัการเล้ียงสัตว ์

14.อธิบายการจดัการเล้ียงดูโคตามปฏิทินการ

เล้ียงดูไดถู้กตอ้ง 

15. จดัการเล้ียงดูสัตวใ์นแต่ละช่วงอายไุด้

ถูกตอ้ง 

16. ปฏิบติังานตามปฏิทินการเล้ียงดูไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการเจาะ

เลือด การบงัคบัสัตว ์ การผสมเทียม 

การตอน การคดัเลือกสัตวพ์นัธ์ุดี/

สตัวข์นุ  

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ

5 ตวัเลือกเพ่ือประเมินความรู้ดา้น

การจดัการเล้ียงดูสัตวแ์ต่ละช่วงอาย ุ
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที่ 3  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนมโคเน้ือ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

ผลผลิตโคนม-โคเน้ือมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพไดต้ามมาตรฐาน

ของสัตวแ์ต่ละชนิด 

17. อธิบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

18. อธิบายการแกปั้ญหาการผลิตภายใต้

สถานการณ์ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

19. อธิบายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

สินคา้ปศุสัตวไ์ดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือก เพ่ือประเมินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพผลผลิตใหไ้ดต้าม

มาตรฐาน และอธิบายการแกปั้ญหา 

รวมทั้งระบบประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์

ผลผลิตไดรั้บการจดัการตาม

ความตอ้งการของตลาด 

20. อธิบายการจดัการผลผลิตโคไดถู้กตอ้ง 

21. อธิบายวธีิการเกบ็รักษาผลผลิตเพ่ือใหมี้

คุณภาพท่ีดีตามความตอ้งการของตลาดได้

ถูกตอ้ง 

1. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฎีแบบเลือกตอบ 

5 ตวัเลือก เพ่ือประเมินการจดัการ

ผลผลิตโคนมโคเน้ือ และวธีิการเกบ็

รักษาผลผลิตเพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีดี

ตามความตอ้งการของตลาด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์   สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่1 อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกจิได้ 

เฉลย ขอ้ 1 ขอ้ความใดกล่าวถึงแผนธุรกิจไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

จ ก. เป็นแผนงานท่ีจะทาํไดเ้ฉพาะบริษทัใหญ่ ๆ เท่านั้น 

 ข. เป็นแผนการดาํเนินงานธุรกิจเฉพาะดา้นการผลิตและการตลาดเท่านั้น 

 ค. เป็นแผนการดาํเนินงานธุรกิจท่ีมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ก่อนลงมือทาํ 

 ง. เป็นแผนงานท่ีเนน้การวเิคราะห์เฉพาะดา้นการเงินท่ีจะนาํมาทาํธุรกิจและผลท่ีจะไดรั้บ 

 จ. เป็นแผนการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีมีการวเิคราะห์ถึงผลกระทบในทุกดา้น เพื่อประเมิน

ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 

เฉลย ขอ้ 2 แผนใดไม่ใช่แผนในการเขียนแผนธุรกิจ 

ง ก. แผนการผลิต 

 ข. แผนการตลาด 

 ค. แผนงานการเงิน 

 ง. แผนการบริการ 

 จ. แผนการบริหารบุคคล 

จุดประสงค์ที ่2 เขียนแผนธุรกจิการผลติสัตว์ปีก/บริการทางด้านสัตว์ได้ 

เฉลย ขอ้ 3 ขอ้ใดคือปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสของการเล้ียงไก่เน้ือ 

ข ก. ผูเ้ล้ียงมีความรู้ และประสบการณ์ 

 ข. เน้ือสตัวช์นิดอ่ืนมีราคาแพงกวา่เน้ือไก่ 

 ค. มีเงินทุนในการดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ 

 ง. เป็นธุรกิจท่ีสามารถทาํตามกนัไดไ้ม่ยาก 

 จ. ต่างประเทศเขม้งวดสารตกคา้งในเน้ือไก่ 

เฉลย ขอ้ 4 ขอ้ใด คืออุปสรรคของการเล้ียงไก่เน้ือ 

จ ก. ไม่มีอาหาร 

 ข. ไม่มีเงินทุน 

 ค. ไม่มีโรงเรือน 

 ง. ไม่มีพนัธ์ุสตัว ์

 จ. ค่านิยมการบริโภคเน้ือไก่ลดลง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่3 อธิบายการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งสัตว์ปีกได้ 

เฉลย ขอ้ 5 คอกเล้ียงไก่เน้ือขนาดกวา้ง 12 เมตรยาว 50 เมตร เป็นระบบปิด สามารถเล้ียงไก่เน้ือไดก่ี้ตวั  

ข ก. 4,800-5,000 ตวั 

 ข. 6,000-7,200 ตวั 

 ค. 7,500-8,500 ตวั 

 ง. 9,000-10,000 ตวั 

 จ. 10,000-12000 ตวั 

เฉลย ขอ้ 6 ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์การเล้ียงลูกไก่ท่ีสาํคญัท่ีสุด  

ง ก. พดัลม 

 ข. ถงัอาหาร 

 ค. กระติกนํ้า 

 ง. เคร่ืองกก 

 จ. รางอาหาร 

เฉลย ขอ้ 7  หากเล้ียงไก่เน้ือ 10,000 ตวั ควรใชเ้คร่ืองกกแกส็แบบแขวนไม่นอ้ยกวา่ก่ีเคร่ือง 

ข ก. 5เคร่ือง 

 ข. 8 เคร่ือง 

 ค. 10 เคร่ือง 

 ง. 12 เคร่ือง 

 จ. 15 เคร่ือง 

เฉลย ขอ้ 8 ในการเตรียมโรงเรือนเล้ียงไก่นิยมใชย้าฆ่าเช้ือชนิดใด 

จ ก. Dettol 

 ข. Alcohol 

 ค. Fomaldehyde 

 ง. นํ้าหมกัชีวภาพ 

 จ. Glutraldehyde 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์  สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่6 อธิบายลกัษณะพนัธ์ุสัตว์ปีกทีด่ีได้ 

เฉลย ขอ้ 9 ไก่ไข่ท่ีดี และน่าจะใหไ้ข่ดก ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

ง ก. ตวัโต 

 ข. กน้ยอ้ย 

 ค. ขนเป็นมนั 

 ง. หงอนแดงสดใส น่ิม 

 จ. ตวัสูง ผอม และปราดเปรียว 

เฉลย ขอ้ 10 ไก่รุ่นท่ีมีลกัษณะตามขอ้ใดไม่ควรคดัข้ึนกรงเป็นไก่ไข่มากท่ีสุด 

ก ก. หงอนเลก็ ซีด เยน็  ขนเป็นเงางาม 

 ข. หงอนใหญ่ซีด ตวัโต แขง็แรง ตาสดใส 

 ค. หงอนไม่ใหญ่ แดงสดใส ตวัโต กน้ยอ้ย 

 ง. หงอนเลก็ แดงสดใส ตวัปานกลาง ขนเป็นเงางาม 

 จ. หงอนเลก็ แดงสดใส ตวัใหญ่ กอ้นยอ้ย ขนเป็นเงางาม 

เฉลย ขอ้  11 หลกัการขอ้ใดใชใ้นการคดัเลือกไก่ไวท้าํพอ่พนัธ์ุ 

จ ก. ดูจากญาติพีน่อ้งของไก่ตวันั้น 

 ข. ดูจากพอ่แม่ ของพอ่ไก่ตวันั้น 

 ค. ดูจากลกัษณะของไก่ตวันั้นเอง 

 ง. ดูจากรุ่นลูกของไก่ตวันั้นวา่เป็นดีหรือไม่ 

 จ. ตอ้งใชทุ้กวิธีการร่วมกนัเท่าท่ีจะมีขอ้มูลในขณะนั้น 

จุดประสงค์ที ่ 8 เลือกใช้วตัถุดบิอาหารสัตว์ ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีกได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 12 หากตอ้งการผสมอาหารใชเ้ล้ียงสตัวเ์อง ควรตอ้งพิจารณาส่ิงใดมากท่ีสุด 

ก ก. ราคาวตัถุดิบ 

 ข. แหล่งวตัถุดิบ 

 ค. คุณค่าทางโภชนะ 

 ง. สูตรอาหารท่ีใช ้

 จ. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผสม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่ 8 เลือกใช้วตัถุดบิอาหารสัตว์ ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีกได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 13 เพราะเหตุใดสูตรอาหารไก่ไข่จึงตอ้งมีธาตุแคลเซียมมากกวา่สูตรอาหารสาํหรับสตัวปี์กอ่ืน 

จ ก. เป็นการประหยดั 

 ข. ทาํใหอ้าหารน่ากิน 

 ค. ป้องกนัการเหมน็หืน 

 ง. ตอ้งใชใ้นการสร้างกระดูก 

 จ. ตอ้งใชใ้นการสร้างเปลือกไข่ 

เฉลย ขอ้ 14 ควรใชส่ิ้งใดผสมอาหารเล้ียงไก่ไข่ทดแทนปลายขา้วซ่ึงมีราคาแพง 

 ก. มนัสาํปะหลงั  เพราะใหพ้ลงังานเช่นเดียวกบัปลายขา้ว 

จ ข. ขา้วโพด เพราะมีโปรตีนใกลเ้คียงกบัปลายขา้ว 

 ค. ขา้วเปลือก  เพราะราคาถูกกวา่ปลายขา้ว 

 ง. ขา้วฟ่าง เพราะหาง่ายและไม่มีสารพิษ  

 จ. ถัว่เหลือง  เพราะไดโ้ปรตีนเพิ่ม 

เฉลย ขอ้ 15 อาหารไก่เน้ือสูตรหน่ึงใชป้ลายขา้วเป็นวตัถุดิบ ถา้ตอ้งการลดราคาอาหารสูตรน้ีลง  

ควรเปล่ียนปลายขา้วซ่ึงปัจจุบนัราคากิโลกรัมละ  9.85  บาท กบัวตัถุดิบชนิดใด 

จึงจะทาํใหก้ระทบกบัปริมาณโภชนะของสูตรอาหารนอ้ยท่ีสุด 

ก ก. ขา้วโพดราคากิโลกรัมละ 9.40 บาท 

 ข. รําสกดันํ้ามนัราคากิโลกรัมละ 8.32 บาท 

 ค. มนัสาํปะหลงัเสน้ราคากิโลกรัมละ 7.02 บาท 

 ง. กากมนัสาํปะหลงัราคากิโลกรัมละ 3.70 บาท 

 จ. กากปาลม์นํ้ามนัเน้ือในราคากิโลกรัมละ 5.70 บาท 

เฉลย ขอ้ 16 วตัถุดิบอาหารสตัวก์ลุ่มใดจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัทั้งหมด 

ค ก. ปลาป่น, ปลายขา้ว, เปลือกกุง้ป่น 

 ข. ใบกระถินป่น, กระดูกป่น, ขนไก่ป่น 

 ค. รําละเอียด, มนัสาํปะหลงัเสน้, ขา้วฟ่าง 

 ง. ส่าเหลา้, ไดแคลเซียมฟอสเฟต, เลือดป่น 

 จ. กากถัว่เหลือง, กากเมลด็ทานตะวนั, กากนํ้าตาล 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์  สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่8 เลือกใช้วตัถุดบิอาหารสัตว์ ในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ปีกได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 17 ลกัษณะของวตัถุดิบอาหารสตัวช์นิดใดเหมาะสมท่ีจะใชใ้นสูตรอาหารมากท่ีสุด 

ง ก. ราคาถูกอายกุารเกบ็รักษาสั้น 

 ข. มีความน่ากินสูงมีโภชนะนอ้ย 

 ค. มีคุณค่าทางอาหารสูงราคาแพง 

 ง. ราคาถูกมีคุณค่าทางอาหารปานกลาง 

 จ. หาซ้ือไดง่้ายในทอ้งถ่ินมีขีดจาํกดัในการใช ้

เฉลย ขอ้18 กากถัว่เหลืองท่ีมีสีนํ้ าตาลเขม้มาก จะเกิดผลเสียในเร่ืองใดท่ีสาํคญัท่ีสุด 

ก ก. ทาํใหอ้าหารขาดไลซีน 

 ข. ทาํใหอ้าหารเหมน็หืนง่าย 

 ค. ทาํใหอ้าหารมีรสชาติไม่ดี 

 ง. ทาํใหมี้สารยบัย ั้งทริปซินตกคา้งมาก 

 จ. ทาํใหอ้าหารมีกล่ินเหมน็ไหมรุ้นแรง 

จุดประสงค์ที ่11 อธิบายระบบการสุขาภบิาลในฟาร์มเลีย้งไก่ ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 19  ขอ้ความเก่ียวกบัการสุขาภิบาลสตัวปี์กขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

จ ก. การกาํจดัแมลง และพยาธิคือการสุขาภิบาล 

 ข. การทาํวคัซีนป้องกนัโรค คือการสุขาภิบาล 

 ค. การทาํความสะอาดโรงเรือนคือการสุขาภิบาล 

 ง. การทาํทุกกิจกรรมท่ีทาํใหส้ตัวป์ราศจากโรค ไม่เจบ็ป่วย 

 จ. การทาํทุกกิจกรรมเพื่อไม่ใหส้ตัวเ์ป็นโรคและใหผ้ลผลิตสูง 

เฉลย ขอ้20 กิจกรรมใดท่ีไม่จดัเป็นการสุขาภิบาล ขณะท่ีไก่ ยงัเล้ียงอยูใ่นคอก 

ข ก. กวาดหยากไย ่

 ข. ซ่อมแซมพดัลม 

 ค. กลบัวสัดุรองพื้น 

 ง. ทาํวคัซีน หรือใหย้า 

 จ. การควบคุมการเขา้ออกฟาร์ม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่11 อธิบายระบบการสุขาภบิาลในฟาร์มเลีย้งไก่ ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 21 เพราะเหตุใดจึงมีการควบคุมบุคคลภายนอกเขา้ออกฟาร์มเล้ียงไก่อยา่งเขม้งวด  

ข ก. ป้องกนัการลอกเลียนแบบ 

 ข. ป้องกนัเช้ือโรคท่ีอาจติดมากบัคน 

 ค. เทคโนโลยรีาคาแพง ไม่ควรเปิดเผย 

 ง. ป้องกนัไก่ต่ืนตกใจซ่ึงอาจทาํใหผ้ลผลิตลด 

 จ. เพื่อมิใหร้บกวนเวลาการทาํงานของพนกังาน 

เฉลย ขอ้ 22 ถา้ตอ้งการเล้ียงไก่เน้ือ 2,000 ตวั จะตอ้งขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือไม่ 

จ ก. ตอ้งขอการรับรองเพราะกฎหมายกาํหนด 

 ข. ไม่ตอ้งขอการรับรองเพราะไม่ไดเ้ป็นบริษทั  

 ค. ตอ้งขอการรับรองเพราะเล้ียงไก่เน้ือจาํนวนมาก 

 ง. ตอ้งขอการรับรองเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพไก่เน้ือ 

 จ. ไม่ตอ้งขอการรับรองเพราะเล้ียงไก่ไม่ถึงจาํนวนท่ีกาํหนด 

เฉลย ขอ้  23 หน่วยงานใดทาํหนา้ท่ีออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

ก ก. กรมปศุสตัว ์

 ข. พาณิชยจ์งัหวดั 

 ค. กรมการคา้ภายใน 

 ง. กรมการคา้ต่างประเทศ 

 จ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เฉลย ขอ้ 24 ฟาร์มสตัวท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจะไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งไร 

ข ก. ผลผลิตจะมีราคาแพงข้ึน 

 ข. ไดรั้บการจดัสรรวคัซีนบางชนิด 

 ค. ผลผลิตสามารถส่งออกต่างประเทศได ้

 ง. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือลดหยอ่นภาษี 

 จ. สามารถเคล่ือนยา้ยสตัวไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสัตว์ไก่เน้ือ/ไก่ไข่/นกกระทา/ไก่พืน้เมือง ตามปฏิทนิการเลีย้งดู 

ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 25 ในขณะระยะกกลูกไก่ถา้พบวา่ลูกไก่นอนสุมกนัภายใตท่ี้กก ควรแกไ้ขอยา่งไร 

ค ก. จบัลูกไก่แยกออกจากกนั 

 ข. เพิ่มรางนํ้าใหม้ากข้ึนเพื่อใหลู้กไก่ออกมากินนํ้า 

 ค. เพิ่มอุณหภูมิเคร่ืองกกจะทาํใหลู้กไก่กระจายออก 

 ง. ปรับท่ีกกใหต้ํ่าลงกวา่เดิมห่างจากพื้น 20 เซนติเมตร 

 จ. เพิ่มถาดอาหารใหม้ากข้ึนเพือ่ใหลู้กไก่ออกมากินอาหาร 

เฉลย ขอ้ 26 หากเล้ียงไก่เน้ือ 10,000 ตวั  ควรใชอุ้ปกรณ์ใดกกลูกไก่จึงจะประหยดัและดีท่ีสุด 

จ ก. เคร่ืองกกแบบเตาถ่านเพราะประหยดั 

 ข. เคร่ืองกกแกส็แบบแขวนเพราะใชแ้กส็นอ้ย 

 ค. เคร่ืองกกไฟฟ้าแบบจานแขวน เพราะสะดวก 

 ง. เคร่ืองกกแกส็แบบแขวน เพราะจดัการสะดวก 

 จ. เคร่ืองกกแกส็แบบForced Air Heaterเพราะจะกกลูกไก่ไดม้ากและประหยดั 

เฉลย ขอ้ 27 เพราะเหตุใดตามโปรแกรมการทาํวคัซีนในไก่ไข่ จึงไม่มีการใหว้คัซีนมาเร็กซ์ในฟาร์ม   

ง ก. วคัซีนมาเร็กซ์จะใหก้บัไก่เน้ือเท่านั้น 

 ข. วคัซีนมาเร็กซ์เป็นวคัซีนท่ีใหเ้ฉพาะเป็ดเท่านั้น 

 ค. โรคมาเร็กซ์ไม่เป็นในไก่ไข่ จึงไม่ตอ้งใหว้คัซีน 

 ง. วคัซีนมาเร็กซ์ใหต้ั้งแต่เม่ือลูกไก่เกิดวนัแรกท่ีโรงฟัก 

 จ. วคัซีนมาเร็กซ์จะทาํเม่ือไก่แสดงอาการของโรคเท่านั้น 

เฉลย ขอ้ 28 เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการตดัปากไก่ไข่ตั้งแต่ระยะลูกไก่ 

จ ก. ไก่ไข่มีนิสยัดุร้าย 

 ข. ไก่ไข่ตอ้งเล้ียงนาน 

 ค. ไก่ไข่จะจิกตีกนัโดยธรรมชาติ 

 ง. หากไม่ตดัปากไก่ไข่จะกินอาหารหกหล่นมาก 

 จ. ตอ้งมีการควบคุมอาหารไก่ไข่และขงักรงทาํใหไ้ก่เครียดจิกตีกนั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสัตว์ไก่เน้ือ/ไก่ไข่ /นกกระทา/ไก่พืน้เมืองตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้

ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 29 เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการควบคุมนํ้าหนกัอาหารท่ีใหแ้ก่ไก่ไข่ในแต่ละวนั 

ง ก. ทาํใหไ้ก่ไข่เร็วข้ึน 

 ข. ประหยดัอาหาร 

 ค. ประหยดัค่าใชจ่้าย 

 ง. ไม่ใหไ้ก่อว้นเกินไป 

 จ. ใหไ้ก่แขง็แรงและไข่เร็วข้ึน 

เฉลย ขอ้ 30  ค่าใดท่ีแสดงใหท้ราบผลของการเล้ียงไก่เน้ือวา่ดีหรือไม่ไดดี้ท่ีสุด 

ง ก. อตัราการตาย   

 ข. อตัราการเล้ียงรอด 

 ค. จาํนวนอาหารท่ีใช ้  

 ง. อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั  (ADG) 

 จ. อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  (FCR) 

เฉลย ขอ้ 31 หากตอ้งการเล้ียงไก่เน้ือ 1,000 ตวั จะตอ้งเตรียมอาหาร  3 ระยะตามขอ้ใด 

ง ก. อาหารรวมทุกระยะ จาํนวน 100 –110  ถุง 

 ข. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 20 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 40 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 40 ถุง 

 ค. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 30 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 50 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 60 ถุง 

 ง. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 40 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 40 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 30 ถุง 

 จ. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 50 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 10 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 40 ถุง 

เฉลย ขอ้ 32 ถา้ระยะก่อนไข่ไก่สาวท่ีเล้ียงมีขนาดไม่ค่อยเท่ากนัจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

จ ก. ลดอาหารใหน้อ้ยลง 

 ข. เพิ่มอาหารใหม้ากข้ึน 

 ค. เพิ่มถงัอาหารใหม้ากข้ึน 

 ง. เพิ่มถงันํ้ าและใหอ้าหารเพิ่มข้ึน 

 จ. แบ่งกลุ่มไก่ตามนํ้าหนกัและใหอ้าหารตรงขา้มกบันํ้าหนกั  นํ้ าหนกัเกินลดอาหาร  

นํ้ าหนกัพอดีใหอ้าหารตามปกติ  และนํ้าหนกันอ้ยเพิ่มอาหาร 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์  สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสัตว์ไก่เน้ือ/ไก่ไข่/นกกระทา/ไก่พืน้เมือง ตามปฏิทนิการเลีย้งดู 

ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 33 ในฤดูร้อนไก่ไข่กินอาหารนอ้ยลงทาํใหไ้ข่ลดลง  ควรแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร 

ก ก. เพิ่มจาํนวนคร้ังในการใหอ้าหาร 

 ข.  เพิ่มปริมาณอาหารท่ีใหต่้อคร้ัง 

 ค. เพิ่มถงันํ้ าและใหอ้าหารเพิ่มข้ึน   

 ง. เพิ่มถงัอาหารใหม้ากข้ึน 

 จ. เพิ่มโปรตีนในอาหาร 

เฉลย ขอ้ 34 หากพบวา่ลูกไก่ไม่แขง็แรง  เบ่ืออาหาร  กินอาหารนอ้ยลง นอนซึมสุมกนั มีเลือดออกมา

กบัอุจจาระ ลูกไก่อาจมีปัญหาเร่ืองใด 

ข ก. เป็นไขห้วดั 

 ข. เป็นโรคบิด 

 ค. เป็นโรคห่าไก่ 

 ง. ติดเช้ือจากไก่ตวัอ่ืน 

 จ. ไดรั้บสารพิษจากอาหาร 

เฉลย ขอ้ 35 หากพบวา่ไก่เน้ือมีอาการหนา้บวม ตาบิด มีนํ้ ามูก ไม่กินอาหาร ไม่กินนํ้า จะแกไ้ขอยา่งไร 

ค ก. ผสมยาปฏิชีวนะในอาหาร  ใหไ้ก่กินติดต่อกนั 5 วนั 

 ข. แยกไก่ป่วยออกจากฝงูแลว้ผสมยาลงในนํ้าใหไ้ก่กิน 

 ค. แยกไก่ป่วยออกจากฝงูแลว้ใชย้าปฏิชีวนะฉีดเขา้กลา้ม 

 ง. แยกไก่ป่วยออกจากฝงูแลว้ทาํลายเพื่อไม่ใหแ้พร่เช้ือ 

 จ. ผสมยาปฏิชีวนะในนํ้าใหไ้ก่กินติดต่อกนั 3- 5 วนั 

เฉลย ขอ้ 36 การเล้ียงไก่ระยะไข่  ไก่ควรไดรั้บแสงวนัละ 16 ชัว่โมง  จะมีวิธีใหแ้สงอยา่งไร 

ก ก. เชา้เปิดแสง 05.00 น –06.00  เยน็ เปิด 18.00-21.00 น 

 ข. เชา้เปิดแสง 05.00 น –07.00  เยน็ เปิด 18.00-20.00 น 

 ค. เชา้เปิดแสง 04.00 น –06.00  เยน็ เปิด 18.00-20.00 น 

 ง. เชา้เปิดแสง 04.00 น –05.00  เยน็ เปิด 18.00-21.00 น 

 จ. เชา้เปิดแสง 04.00 น –06.00  เยน็ เปิด 18.00-20.00 น 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์  สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสัตว์ไก่เน้ือ/ไก่ไข่/นกกระทา/ไก่พืน้เมือง  ตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้

ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 37 ขอ้ใดเป็นลกัษณะของไก่ไข่ท่ีมีอายมุากกวา่ 45 สปัดาห์  ซ่ึงใหไ้ข่ลดลงและตอ้งคดัออก 

ข ก. หงอนแดงใหญ่ พบั อุ่น 

 ข. หงอนเลก็ซีด ขนเป็นเงางาม 

 ค. ขนยุง่เหยงิ ไม่เรียบเป็นเงางาม 

 ง. กระดูกเชิงกรานกวา้งกวา่ 2 น้ิว 

 จ. หงอนแดง กระดูกเชิงกรานแคบ 2 น้ิว 

เฉลย ขอ้ 38 วคัซีนป้องกนัโรคใดท่ีตอ้งใหไ้ก่ตั้งแต่เป็นไข่ฟักอาย ุ18 วนั หรือตอนเป็นลูกไก่อาย ุ1 วนั 

โดยวิธีฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั  

ง ก. หลอดลมอกัเสบ 

 ข. หวดัหนา้บวม 

 ค. ไขห้วดันก 

 ง. มาเร็กซ์ 

 จ. ข้ีขาว 

จุดประสงค์ที ่17 อธิบายการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติภายใต้สถานการณ์ทีก่าํหนดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 39 หากพบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงอยูมี่อตัราการใหไ้ข่ลดลง  เปลือกไข่ผดิปกติจากท่ีควรจะเป็น  

จะมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร 

จ. ก. ตรวจหาเช้ือโรคในตวัไก่   

 ข. ใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือกรงเล้ียงไก่ 

 ค. ใหว้ติามินละลายนํ้าแก่ไก่ 

 ง. ปรับอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

 จ. ใชห้ลายวิธีการร่วมกนัเพื่อใหไ้ก่สมบูรณ์ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์  สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที ่18 อธิบายการแก้ปัญหาการผลติภายใต้สถานการณ์ทีก่าํหนดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 40 หากพบวา่ไก่เน้ือท่ีเล้ียงตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่จาํหน่ายไดมี้อตัราการตายสูงกวา่ ร้อยละ 8 

ในการเล้ียงคร้ังต่อไปควรแกไ้ขเร่ืองใดเป็นเร่ืองแรก 

ข ก. การใหน้ํ้ า 

 ข. การกกลูกไก่ 

 ค. การใหอ้าหาร 

 ง. การใหย้าและวคัซีน 

 จ. อุณหภูมิของอากาศ 

จุดประสงค์ที ่19 อธิบายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 41 ควรงดใหย้าไก่เน้ือก่อนส่งเขา้โรงชาํแหละก่ีวนั 

ค ก. 7  วนั 

 ข. 10  วนั 

 ค. 15  วนั 

 ง. 20  วนั 

 จ. ไม่จาํกดั 

จุดประสงค์ที ่19 อธิบายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 42 ตามมาตรฐานของไข่ไก่ไข่ขนาดใดใหญ่ท่ีสุด 

ก ก. Jumbo 

 ข. Extra large 

 ค. Large 

 ง. Medium 

 จ. Pevee 

จุดประสงค์ที2่0 อธิบายการจัดการผลผลติสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 43 เพราะเหตุใดจึงควรเกบ็ไข่จากคอกไก่ไข่ขงักรงวนัละ 2 คร้ัง 

ข ก. เพื่อใหไ้ข่สดใหม่เสมอ 

 ข. เพื่อไม่ใหไ้ข่สกปรก 

 ค. เพื่อป้องกนัการจิกไข่ 

 ง. เพื่อป้องกนัขโมย 

 จ. เพื่อนาํมาจาํหน่าย 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางาน การผลติสัตว์สมรรถนะงานที1่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สัตว์ปีก 

จุดประสงค์ที2่0 อธิบายการจัดการผลผลติสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 44 การแยกช้ินส่วนของไก่เน้ือเพื่อจาํหน่ายท่ีนิยมมากท่ีสุดคือขอ้ใด 

จ ก. โครง  คอ  เน้ือปีก น่อง 

 ข. โครง  คอ  เน้ืออก ปีก น่องขา  

 ค. โครง  คอ  เน้ืออก ปีก น่อง สะโพก ขา 

 ง. โครง   เน้ืออก โคนปีก ปลายปีก น่องสะโพก  ขา  

 จ. โครง   เน้ืออก โคนปีก ปลายปีก น่องสะโพก ขาเคร่ืองใน 

จุดประสงค์ที ่21 อธิบายวธีิการเกบ็รักษาผลผลติเพ่ือให้มีคุณภาพทีด่ีตามความต้องการของตลาดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 45 หากตอ้งการเกบ็ไข่ไวเ้พื่อบริโภคโดยคงคุณภาพเช่นเดิม ควรเกบ็ไวอ้ยา่งไร 

ข ก. ลา้งไข่ใหส้ะอาดนาํเขา้เกบ็ในตูเ้ยน็ 

 ข. เลือกซ้ือไข่ท่ีสะอาดนาํเขา้เกบ็ในตูเ้ยน็ 

 ค. นาํไข่รมควนัฆ่าเช้ือแลว้นาํเขา้เกบ็ในตูเ้ยน็ 

 ง. นาํไข่รมควนัฆ่าเช้ือแลว้เกบ็ในอุณหภูมิปกติ 

 จ. ลา้งไข่ใหส้ะอาดเกบ็โดยวางไข่ดา้นป้านลงในถาดวางไข่ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที1่ อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกจิได้ 

เฉลย ขอ้  1 แผนธุรกิจท่ีดีและมัน่คงในอนาคตควรมีความชดัเจนเร่ืองใดเป็นอนัดบัแรก 

ก ก. ชนิดสินคา้     คุณภาพสินคา้    ราคาจาํหน่าย 

 ข. เป้าหมาย   -ขอบเขตการทาํงาน   ผูน้าํ 

 ค. การเงิน    บุคลากร    ลูกคา้ 

 ง. เป้าหมาย   บุคลากร   ผูน้าํ 

 จ. ผูน้าํ    การเงิน     ลูกคา้ 

เฉลย ขอ้ 2 เหตุใดจึงตอ้งมีการจดัทาํแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ข ก. ใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของการทาํแผนธุรกิจ 

 ข. ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเขา้มาคุกคามธุรกิจหลกั 

 ค. เพื่อวางรากฐานการขนาดธุรกิจในอนาคต 

 ง. ใหรู้้แนวทางในการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 จ. ใชต้รวจสอบความกา้วหนา้ของธุรกิจ 

จุดประสงค์ที ่2 เขียนแผนธุรกจิในการผลติสัตว์/บริการทางด้านสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  3 ขอ้มูลใดท่ีตอ้งปรากฏอยูใ่นบทสรุปของแผนธุรกิจ 

ก ก. ความแตกต่างของสินคา้หรือบริการท่ีต่างจากผูอ่ื้น 

 ข. อตัราการเจริญเติบโตท่ีคาดหวงัในอีก 3- 5  ปี 

 ค. กลุ่มลูกคา้หลกัของธุรกิจท่ีคาดหวงัได ้

 ง. แผนการเลิกกิจการ 

 จ. กลยทุธ์ทางธุรกิจ 

จุดประสงค์ที ่3 อธิบายการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งสุกรได้ 

เฉลย ขอ้  4 โรงเรือนสุกรท่ีมีคอกคลอด จาํนวน 2 คอก ควรมีแม่สุกรทั้งหมดในโรงเรือนเท่าไร 

ง ก. 2  ตวั 

 ข. 4  ตวั 

 ค. 6  ตวั 

 ง. 8  ตวั 

 จ. 10  ตวั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่ 3 อธิบายการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งสุกรได้ 

เฉลย ขอ้  5 อุปกรณ์ตดัหางลูกสุกรโดยใชแ้ก๊สมีขอ้ดีกวา่อุปกรณ์ตดัหางชนิดอ่ืนอยา่งไร 

ข ก. มีนํ้ าหนกัเบากวา่ 

 ข. หางท่ีตดัไม่มีเลือดไหล 

 ค. ใชเ้วลาในการตดัเร็วกวา่ 

 ง. รอยแผลท่ีตดัมีลกัษณะเรียบมากกวา่ 

 จ. มีความคมมากกวา่ทาํใหลู้กสุกรไม่เจบ็ปวดมาก 

จุดประสงค์ที ่4 เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งสุกรได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 6 ถา้เล้ียงลูกสุกรระยะอนุบาล 20  ตวัควรติดตั้งท่ีใหน้ํ้ าแบบกดัลกัษณะใด 

จ ก. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 1 อนั บริเวณผนงักลางคอก 

 ข. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 2 อนั บริเวณมุมคอก 

 ค. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 1 อนั บริเวณทา้ยคอก 

 ง. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 2 อนั ใหอ้ยูห่่างกนั 

 จ. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 2 อนัใหอ้ยูใ่กลก้นั 

เฉลย ขอ้ 7 เหตุใดฟาร์มสุกรท่ีเล้ียงแม่สุกรจาํนวน 20ตวั สุกรขนุ 25 ตวั และลูกสุกร 30 ตวั 

จึงถือวา่ เป็นการเลีย้งสุกรประเภท ข 

จ ก. มีแม่สุกรนอ้ยกวา่ 50 ตวั 

 ข. พื้นท่ีท่ีใชเ้ล้ียงนอ้ยกวา่ 10 ไร่ 

 ค. มีจาํนวนสุกรในฟาร์มนอ้ยกวา่100 ตวั 

 ง. มีนํ้ าหนกัสุกรรวมกนันอ้ยกวา่4000 กิโลกรัม 

 จ. มีนํ้ าหนกัคิดเป็นหน่วยปศุสตัวไ์ม่เกิน 600 หน่วยปศุสตัว ์

เฉลย ขอ้ 8 ถา้ตอ้งการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสียในฟาร์มสุกรท่ีปล่อยสู่ธรรมชาติ จะตอ้งเกบ็นํ้าเสีย

บริเวณใดของฟาร์ม 

ข ก. เกบ็นํ้าเสียจากบ่อเกบ็นํ้าเสีย 

 ข. จุดท่ีนํ้ าเสียไหลออกจากฟาร์ม 

 ค. จุดท่ีนํ้ าเสียไหลออกจากโรงเรือน 

 ง. บริเวณโรงเรือนท่ีเล้ียงสุกรมากท่ีสุด 

 จ. บริเวณท่ีนํ้าเสียส่งกล่ินเหมน็ท่ีสุดในฟาร์ม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่5 ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งสุกรได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 9 ขอ้ใดเป็นวิธีการฆ่าเช้ือคีมตดัเข้ียวสุกรท่ีถูกตอ้ง 

ค ก. เช็ดดว้ยแอลกอฮอลก่์อนใชง้าน 15  นาที 

 ข. เช็คดว้ยทิงเจอร์ก่อนใชง้าน 2 นาที 

 ค. แช่ในสารละลายนํ้ายาเดทตอล5 % 

 ง. แช่ในสารละลายฟอร์มาลิน 2% 

 จ. แช่ในสารละลายด่างทบัทิม 2 % 

จุดประสงค์ที ่6 อธิบายลกัษณะพนัธ์สุกรทีด่ีได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้10 สุกรสาวท่ีเหมาะสาํหรับใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุมีลกัษณะอยา่งไร 

ก ก. ลาํตวัยาวสีขาว  แนวหลงัขนานกบัพื้น มนัหนาปานกลาง 

 ข. ลาํตวัยาว สีขาว แนวหลงัขนานกบัพื้น มนับาง 

 ค. ลาํตวัยาวปานกลาง สีขาว แนวหลงัโคง้ มนัหนามาก 

 ง. ลาํตวัยาวสีขาว แนวหลงัโคง้เลก็นอ้ย มนัหนาปานกลาง 

 จ. ลาํตวัยาวลาํตวัมีจุดปะสีดาํ แนวหลงัโคง้เลก็นอ้ย มนับาง 

เฉลย ขอ้ 11 แม่สุกรในขอ้ใดมีลกัษณะของการเป็นแม่พนัธ์ุท่ีดี 

ง ก. ใหลู้กดก 

 ข. นิสยัไม่ดุร้าย 

 ค. แสดงเป็นสดัชดัเจน 

 ง. หยา่นมลูกได ้100 % 

 จ. ใหลู้กแรกคลอดตวัใหญ่ 

เฉลย ขอ้ 12 คุณสมบติัของสุกรในขอ้ใดท่ีควรนาํไปเล้ียงเพื่อขนุจาํหน่าย 

จ ก. กินอาหารเก่ง 

 ข. กินอาหารนอ้ย 

 ค. ใหเ้น้ือมาก 

 ง. มนับาง 

 จ. โตเร็ว 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่ 7 เลือกพนัธ์ุสุกรทีด่ีไว้ทาํพนัธ์ุ/ขุนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  13 ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสุกรพนัธ์ุลาร์จไวท ์

ข ก. ลาํตวัยาว  มีสีขาว 

 ข. ลาํตวัสีขาว หูตั้ง 

 ค. ลาํตวัสีขาว หูปก 

 ง. ลาํตวัยาว  หูตั้ง 

 จ. ลาํตวัยาว มีจุปะบริเวณลาํตวั 

เฉลย ขอ้ 14 แม่สุกรในขอ้ใดไม่ควรคดัเลือกไวท้าํพนัธ์ุมากท่ีสุด 

ก ก. มีนิสยันัง่หมา 

 ข. ตวัเลก็กวา่ตวัอ่ืนในฝงู 

 ค. เตา้นมเรียงไม่เป็นระเบียบ 

 ง. กีบเทา้ของขาหนา้ไม่เท่ากนั 

 จ. มีพี่นอ้งร่วมครอกไม่ถึง 8 ตวั 

จุดประสงค์ที ่ 8 เลือกใช้วตัถุดบิอาหารสัตว์ในการประกอบสูตรอาหารสุกรได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  15 วตัถุดิบใดท่ีควรใชเ้ป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารลูกสุกรมากท่ีสุด 

ค ก. ปลายขา้วท่อน 

 ข. ปลายขา้วน่ึง 

 ค. ปลายขา้วบด 

 ง. ขา้วโพดบด 

 จ. ขา้วฟ่างบด 

เฉลย ขอ้ 16 วตัถุดิบท่ีใส่ในสูตรอาหารขอ้ใดจดัเป็นสารเสริมอาหาร 

ง ก. เกลือ 

 ข. หินฝุ่ น 

 ค. นํ้ามนั 

 ง. ยาปฏิชีวนะ 

 จ. กากนํ้าตาล 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

เฉลย ขอ้ 17 เหตุใดจึงตอ้งใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบหลกัในอาหารสุกรขนุ 

ค ก. ไม่มีสารพิษ 

 ข. หาง่าย ราคาถูก 

 ค. เน้ือสุกรมีสีสดใส 

 ง. สุกรยอ่ยขา้วโพดไดง่้าย 

 จ. มีความน่ากินกวา่วตัถุดิบชนิดอ่ืน 

เฉลย ขอ้  18 การใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวท่ี์มีสภาพสดก่อใหเ้กิดปัญหารุนแรงใด 

จ ก. ยอ่ยยาก 

 ข. สุกรกินไดน้อ้ย 

 ค. คุณค่าทางอาหารตํ่า 

 ง. ราคาแพงและหาซ้ือยาก 

 จ. มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสตัว ์

จุดประสงค์ที ่ 9 คาํนวณสูตรอาหารสุกรตามเง่ือนไขทีก่าํหนดให้ได้ถูกต้อง 

สถานการณ์ ตอ้งการสร้างสูตรอาหารสุกรขนุใหมี้โปรตีน 15 % โดยใชว้ตัถุดิบดงัน้ี 

1.  หวัอาหาร มีโปรตีน  38 % 

2.  รําละเอียด มีโปรตีน  12% 

                              38                   

 

 

เฉลย ขอ้ 19 ถา้ตอ้งการผสมอาหาร 100 กิโลกรัม ตอ้งใชห้วัอาหารเท่าไร 

ข ก. 5.7   กิโลกรัม 

 ข. 11.5  กิโลกรัม 

 ค. 50  กิโลกรัม 

 ง. 88  กิโลกรัม 

 จ. 94 กิโลกรัม 
 

 

    E 
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จากโจทยใ์หต้อบคาํถามขอ้ 19-20 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่10 คาํนวณปริมาณการใช้อาหารตามช่วงอายุสุกรได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 20 ถา้เล้ียงสุกรขนุนํ้าหนกั 60 จนมีนํ้าหนกั ถึง 100 กิโลกรัมจาํนวน10 ตวัโดย มีFCR  

เฉล่ีย 3.2  จะตอ้งเตรียมอาหารสาํหรับเล้ียงสุกรขนุทั้งหมด ก่ีกิโลกรัม 

ง ก. 1,020  กิโลกรัม 

 ข. 1,123  กิโลกรัม 

 ค. 1,230  กิโลกรัม 

 ง. 1,280  กิโลกรัม 

 จ. 1,350  กิโลกรัม 

จุดประสงค์ที ่11 อธิบายระบบการสุขาภบิาลในฟาร์มเลีย้งสุกรได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 21 เป้าหมายสูงสุดในการจดัการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกรคือขอ้ใด 

ค ก. ทาํใหโ้รคยติุโดยเร็ว 

 ข. ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค 

 ค. ทาํใหสุ้กรมีภูมิตา้นทานโรค 

 ง. ทาํใหค้อกและโรงเรือนสะอาด 

 จ. ทาํใหสุ้กรมีความเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบาย 

เฉลย ขอ้  22 สภาพแวดลอ้มในขอ้ใดทาํใหสุ้กรป่วยไดง่้ายท่ีสุด 

ง ก. แสง 

 ข. เสียง 

 ค. อุณหภูมิ 

 ง. ความช้ืน 

 จ. การจดัการเล้ียงดู 

เฉลย ขอ้  23 การสุขาภิบาลโดยวิธีการเผาควรใชก้บัการจดัการส่ิงใดในฟาร์มสุกรมากท่ีสุด 

ค ก. ซากสุกรท่ีตาย 

 ข. ขวดยาท่ีใชแ้ลว้ 

 ค. ขวดวคัซีนท่ีใชแ้ลว้ 

 ง. กล่องยาและถุงพลาสติก 

 จ. เขม็และไซริงคพ์ลาสติกท่ีใชแ้ลว้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่13 ใช้สารเคมีฆ่าเช้ือและเวชภัณฑ์ในฟาร์มสุกรได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  24 ถา้พบวา่เช้ือโรคท่ีระบาดไม่ทนต่อสภาพความเป็นกรด ผูเ้ล้ียงสุกรควรใชย้าฆ่าเช้ือชนิดใด 

ก ก. โซเดียมไฮโปรคลอไรด ์

 ข. โซเดียมไฮดรอกไซด ์

 ค. โซเดียมคาร์บอเนต 

 ง. กลูตารัลดีไฮด ์

 จ. เดทตอล 

เฉลย ขอ้ 25 ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของยาฆ่าเช้ือท่ีควรเลือกใชใ้นฟาร์ม 

จ ก. กล่ินไม่ฉุน 

 ข. ละลายนํ้าไดดี้ 

 ค. มีผลต่อเช้ือในวงกวา้ง 

 ง. ชะลา้งทาํความสะอาดไดง่้าย 

 จ. มีประสิทธิภาพดีในทุกสภาพแวดลอ้ม 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสุกรตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 26 การปฏิบติัของผูเ้ล้ียงสุกรขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก ก. ทาํลายสุกรท่ีป่วยเป็นโรคระบาด 

 ข. ใหอ้าหารสุกรแม่หลงัคลอดทนัที 

 ค. งดอาหารแม่สุกรในวนัท่ีครบกาํหนดคลอด   

 ง. ฉีดธาตุเหลก็ใหลู้กสุกรอาย ุ5 วนัหลงัคลอด 

 จ. งดอาหารสุกรขนุก่อนจาํหน่าย 12  ชัว่โมง 

เฉลย ขอ้ 27 ขอ้ใดคืออาการท่ีมกัพบในลูกสุกรอนุบาลเน่ืองจากการใหอ้าหารมากเกินไป 

ค ก. เบ่ืออาหาร  

 ข. ทอ้งอืด 

 ค. ทอ้งเสีย 

 ง. ทอ้งผกู 

 จ. บวมนํ้า 

 

 

 

 

A4 

 



45 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสุกรตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 28 แม่สุกรท่ีเล้ียงลูก  12ตวั ควรไดรั้บอาหารมากท่ีสุดวนัละเท่าไร 

ง ก. 2 – 3  กิโลกรัม   

 ข. 3–4  กิโลกรัม  

 ค. 4–5  กิโลกรัม 

 ง. 5–6  กิโลกรัม 

 จ. 6–7  กิโลกรัม 

เฉลย ขอ้ 29 ถา้แม่สุกรไดรั้บนํ้าไม่เพยีงพอจะอาการใด 

ค ก. เตา้นมเต่งตึงมาก 

 ข. กินอาหารมากผดิปกติ 

 ค. มีอาการไขแ้ละรักษาไม่หาย 

 ง. อุณหภูมิในร่างกายตํ่ากวา่ปกติ 

 จ. อุจจาระเร่ิมมีลกัษณะเหลวเละและมีสีดาํ 

เฉลย ขอ้ 30 วิธีสอดอวยัวะเพศผูเ้ทียมชนิดหวัโฟมขอ้ใดท่ีอาจทาํใหก้ารผสมไม่ติด 

จ ก. สอดแลว้ดนัเขา้ไปตรงๆ 

 ข. สอดแลว้กดส่วนโคนใหต้ํ่า 

 ค. สอดแลว้หมุนตามเขม็นาฬิกา 

 ง. สอดแลว้หมุนทวนเขม็นาฬิกา 

 จ. สอดเขา้ไปประมาณคร่ึงหน่ึงของความยาว 

เฉลย ขอ้ 31 แม่สุกรท่ีผสมวนัท่ี 1 สิงหาคม ควรคลอดลูกวนัท่ีเท่าใด 

จ ก. 19 ตุลาคม  

 ข. 22 ตุลาคม 

 ค. 12 พฤศจิกายน 

 ง. 19 พฤศจิกายน  

 จ. 22 พฤศจิกายน 
 

 

 

 

A4 

 



46 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

เฉลย ขอ้ 32 แม่สุกรท่ีมีสภาพร่างกายสมบรูณ์ หยา่นมวนัท่ี 1 สิงหาคม  ผสมพนัธ์ุไดเ้ร็วท่ีสุดเม่ือไร 

ข ก. 4  สิงหาคม 

 ข. 6  สิงหาคม 

 ค. 8  สิงหาคม 

 ง. 10  สิงหาคม 

 จ. 15  สิงหาคม 

จุดประสงค์ที ่ 14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูสุกรตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 33 โรคในขอ้ใดท่ีรักษาดว้ยยาไอโวเมค็ ไดผ้ลดี 

ง ก. โรคมดลูกอกัเสบ  

 ข. โรคไขห้นงัแดง 

 ค. โรคทอ้งร่วง 

 ง. โรคพยาธิ 

 จ. ฝีดาษ 

เฉลย ขอ้ 34 ถา้แม่สุกรขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนจะมีผลอยา่งไรต่อแม่สุกร 

ง ก. ไม่แสดงอาการเป็นสดัตามวงรอบ 

 ข. แสดงอาการเป็นสดันานกวา่ปกติ 

 ค. ใชเ้วลาในการอุม้ทอ้งนานกวา่ปกติ 

 ง. แทง้ลูกในระหวา่งตั้งการทอ้ง 

 จ. ผสมติดยาก 

เฉลย ขอ้ 35 เหตุใดจึงมีการเพิ่มอาหารใหแ้ม่สุกรท่ีอุม้ทอ้งได ้12 สปัดาห์ 

ค ก. แม่สุกรระยะก่อนหนา้น้ีมีสภาพผอม 

 ข. แม่สุกรตอ้งการเพิ่มการเจริญเติบโต 

 ค. ลูกสุกรตอ้งการเพิ่มขนาดของร่างกาย 

 ง. ลูกสุกรตอ้งการสร้างภูมิคุม้กนัของร่างกาย 

 จ. ผูเ้ล้ียงตอ้งการลดอตัราการตายแรกคลอดของลูกสุกร 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที ่ 17 อธิบายการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติภายใต้สถานการณ์ทีก่าํหนดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 36  ถา้ตอ้งการลูกแรกคลอดจาํนวนมากโดยการผสมพนัธ์ุคร้ังเดียว ควรปฏิบติัอยา่งไร 

จ ก. เพิ่มอาหารแม่สุกรก่อนการผสม7-10  วนั 

 ข. ใชพ้อ่สุกรกระตุน้การเป็นสดัหลงัหยา่นมทุกวนั 

 ค. ฉีดฮอร์โมนกระตุน้การเป็นสดัก่อนถึงรอบปกติ 3  วนั 

 ง. ฉีดวิตามิน ท่ีละลายในไขมนัใหแ้ม่สุกรหลงัหยา่นมตวัละ 5 ซีซี 

 จ. ผสมแม่สุกรหยา่นมหลงัแสดงอาการเป็นสดัและยนืน่ิงแลว้ 12 ชัว่โมง 

จุดประสงค์ที ่17 อธิบายการเพิม่ประสิทธิภาพการผลตภิายใต้สถานการณ์ทีก่าํหนดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 37 วิธีการใดท่ีช่วยใหป้ระสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรขนุเพิ่มข้ึนโดยใชต้น้ทุนนอ้ย 

ง ก. ผสมสารโปรไบโอติคในอาหารผสม 

 ข. ผสมวิตามินละลายนํ้าใหสุ้กรขนุตลอดการขนุ 

 ค. เพิ่มอุปกรณ์ใหอ้าหารในคอกใหสุ้กรขนุกินอาหารไดต้ลอดเวลา 

 ง. ปรับเปล่ียนวิธีการใหอ้าหารจากใชถ้งัอาหารอตัโนมติัเป็นรางอาหาร 

 จ. ปรับสูตรอาหารใหมี้โปรตีนและพลงังานสูงเพื่อใหสุ้กรกินอาหารไดน้อ้ยลง 

จุดประสงค์ที1่8 อธิบายการแก้ไขปัญหาการผลติภายใต้เง่ือนไขทีก่าํหนดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 38 ถา้พบวา่ฟาร์มสุกรประสบปัญหาดา้นอตัราผสมติด ควรเร่ิมตน้แกไ้ขจากส่ิงใด 

ค ก. สาํรวจจาํนวนแม่สุกรท่ีมีประวติัผสมไม่ติดทั้งหมดในฟาร์ม 

 ข. ตรวจสอบจาํนวนคร้ังของการผสมต่อการเป็นสดัแต่ละคร้ัง 

 ค. สอบถามกระบวนการจดัการฟาร์มกบับุคลากรในฟาร์ม 

 ง. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือพอ่สุกรท่ีใชใ้นฟาร์ม 

 จ. ตรวจสอบสายพนัธ์ุแม่สุกรท่ีเล้ียงในฟาร์ม 

เฉลย ขอ้ 39 ถา้ฟาร์มผลิตลูกสุกรขนุมีปัญหาดา้นคุณภาพซากของหมูขนุ  การแกไ้ขเร่งด่วนควรทาํ

อยา่งไร 

ค ก. เปล่ียนแม่สุกรพนัธ์ุในฟาร์ม 

 ข. ปรับสูตรอาหารในฟาร์ม 

 ค. เปล่ียนพอ่สุกรในฟาร์ม 

 ง. ปรับระบบจดัการ 

 จ. เปล่ียนผูเ้ล้ียง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที2่  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

จุดประสงค์ที1่9 อธิบายระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 40 สารเคมีชนิดใดท่ีไม่ตกคา้งในร่างกายสุกร 

ข ก. ฮอร์โมนสงัเคราะห์    

 ข. สารช่วยยอ่ย 

 ค. ยาปฏิชีวนะ 

 ง. สารปรับซาก 

 จ. สารเร่งสี 

จุดประสงค์ที ่20 อธิบายการจัดการผลผลติสัตว์ได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  41 เหตุใดจึงตอ้งอุ่นสารละลายนํ้าเช้ือใหมี้อุณหภูมิประมาณ 35๐Cก่อนเจือจาง 

จ ก. เพื่อใหส้ารเคมีละลายผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 

 ข. เพื่อใหน้ํ้ าเช้ือกบัสารละลายผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 

 ค. เพื่อใหจุ้ลินทรียท่ี์ปะปนอยูใ่นสารละลายถูกทาํลาย 

 ง. เพื่อยดือายกุารเกบ็รักษานํ้าเช้ือเจือจางไดย้าวนานข้ึน 

 จ. เพื่อป้องกนัการช็อคตายของตวัอสุจิขณะทาํการเจือจาง 

จุดประสงค์ที ่ 21 อธิบายวธีิการเกบ็รักษาผลผลติเพ่ือให้มีคุณภาพทีด่ีตามความต้องการของตลาดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  42 วิธีการเกบ็รักษาผลผลิตขอ้ใดมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

ก ก. เกบ็นํ้าเช้ือเจือจางในอุณหภูมิ17๐C 

 ข. เกบ็ยาปฏิชีวนะทุกชนิดไวใ้นตูเ้ยน็ 

 ค. นาํสุกรขนุขงัรวมกนัขณะรอการเคล่ือนยา้ย 

 ง. เกบ็วคัซีนทุกชนิดไวใ้นช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ 

 จ. เกบ็อาหารผสมในหอ้งปิดมิดชนิดป้องกนัแสง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่1 อธิบายหลกัการเขียนแผนธุรกจิได้ 

เฉลย ขอ้  1 ขอ้ใดวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) โคเน้ือในประเทศไทย ถูกตอ้งท่ีสุด 

ค ก. พื้นท่ีเล้ียงโคลดลง  และอาหารมีราคาแพง 

 ข. อุปสรรค  เน้ือโคจากออสเตรเลียมีราคาถูกมาก 

 ค. จุดอ่อน  พื้นท่ีเล้ียงโคลดลง  และมีโรคปากเทา้เป่ือย 

 ง. โอกาส  ไทยเปิดการคา้เสรีกบัออสเตรเลีย  จะทาํใหร้าคาโคมีชีวิตสูงข้ึน 

 จ. จุดแข็ง พนัธ์ุโคเน้ือในไทยมีการพฒันามานาน มีคุณภาพดีเหมาะสาํหรับ 

โคขนุคุณภาพดี เช่น  โคพนัธ์ุลูกผสมฮินดูบราซิน 

เฉลย ขอ้ 2 แผนการผลิตมีประโยชน์อยา่งไร 

ง ก. บ่งบอกงบประมาณท่ีจะใชจ่้าย 

 ข. บ่งบอกความสาํเร็จของโครงการ 

 ค. บ่งบอกผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บในการผลิต 

 ง. บ่งบอกขั้นตอนการเล้ียงดูและการจดัการ 

 จ. บ่งบอกแผนการตลาดและกลยทุธ์การตลาด 

เฉลย ขอ้ 3   การวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อจุดประสงค ์

ง ก. กาํหนดราคาสินคา้ 

 ข. กาํหนดจาํนวนสินคา้ท่ีจะผลิต 

 ค. กาํหนดสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ 

 ง. กาํหนดช่องทางทางการตลาด 

 จ. กาํหนดชนิดและรูปแบบผลิตภณัฑสิ์นคา้ 

จุดประสงค์ที3่ อธิบายการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งโคได้ 

เฉลย ขอ้ 4 การวางแผนผงัฟาร์มโคขนุระบบอุตสาหกรรมขอ้ใดถูกตอ้ง 

ค ก. ทางเขา้ฟาร์มมี 2 ทางเพื่อสะดวกต่อการเขา้ออกฟาร์ม 

 ข. บา้นพกัคนงานควรอยูด่า้นหลงัฟาร์มเพื่อป้องกนัขโมย 

 ค. ประตูเขา้-ออกควรมีประตูเดียว เพื่อสะดวกต่อการควบคุมโรค 

 ง. โรงเรือนแต่ละหลงัควรอยูห่่างกนัไม่เกิน  20  เมตร เพราะสะดวกต่อการปฏิบติังาน 

 จ. โรงเรือนเกบ็อุปกรณ์และเคร่ืองทุ่นแรงควรอยูด่า้นทา้ยฟาร์มเพราะป้องการสูญหาย 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่3 อธิบายการจัดเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลีย้งโคได้ 

เฉลย ขอ้ 5 บริเวณท่ีจะใชท้าํฟาร์มเล้ียงโคนมควรเป็นอยา่งไร 

ก ก. เป็นท่ีดอน นํ้าไม่ท่วม 

 ข. ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าประปาส่งถึง 

 ค. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน เพื่อสะดวกต่อการจาํหน่ายผลผลิต 

 ง. เป็นฟาร์มเก่าท่ีเขาเคยเล้ียงโคนมมาก่อนเพราะมีโรงเรือนและอุปกรณ์ลงทุนนอ้ย 

 จ. อยูใ่กลต้ลาดชุมชนและศูนยส่์งนมเพื่อประหยดัค่าขนส่งและติดต่อประสานงานไดง่้าย 

จุดประสงค์ที ่4 เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์เลีย้งโคได้ 

เฉลย ขอ้ 6 ถา้เล้ียงแม่โครีดนมและโคนมแหง้ จาํนวน 20 ตวั ควรสร้างคอกพกัส่วนท่ีเป็นร่มเงา 

ก่ีตารางเมตร 

ค ก. 20  ตารางเมตร 

 ข. 30  ตารางเมตร 

 ค. 40  ตารางเมตร 

 ง. 50  ตารางเมตร 

 จ. 60  ตารางเมตร 

เฉลย ขอ้ 7 ควรสร้างช่องหวัลอดรางกินอาหารหยาบหรืออาหารขน้ของแม่โคนมและโคเน้ือ 

ใหมี้ความกวา้งก่ีเซนติเมตร 

ข ก. 20   เซนติเมตร 

 ข. 30   เซนติเมตร 

 ค. 40   เซนติเมตร 

 ง. 50   เซนติเมตร 

 จ. 60   เซนติเมตร 

จุดประสงค์ที ่6 อธิบายลกัษณะพนัธ์ุโคทีด่ีได้ 

เฉลย ขอ้ 8 ขอ้ใดเป็นผูผ้ลิตตน้นํ้าในระบบอุตสาหกรรมการเล้ียงโคเน้ือเชิงธุรกิจ 

ค ก. นายมี รับจา้งเล้ียงโคขนุ 

 ข. นายดาํ ซ้ือลูกโคเน้ือเพศผูม้าขนุขาย 

 ค. นางแดง  เล้ียงแม่พนัธ์ุโคผลิตลูกขาย 

 ง. นายมา เล้ียงขนุโคเพศผูห้ยา่นมถึงส่งตลาด 

 จ. นายสี เล้ียงขนุโคเพศผูน้ํ้ าหนกั 300 กิโลกรัมจึงส่งตลาด 

 

A4 

 



51 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที7่ เลือกพนัธ์ุโคทีด่ีไว้ทาํพนัธ์ุ/ขุนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  9 ขอ้ใดเป็นช่ือโคพนัธ์ุเน้ือทั้งหมด 

ง ก. ลินี  เมซานี   แครงเกจกีร์ 

 ข. บราห์มนั   ซาฮิวาล  เรดซินดิเจอร์ซ่ี 

 ค. ฮินดูบราซิล  มูร่าห์   รูแอง  แมนดาริน 

 ง. กซุเซอร์ราจแนลลอร์กีร์ชอร์ตฮอร์น 

 จ. แองโกลนูเบียน   มาริโน  ซาแนนแนลลอร์ล่ี 

เฉลย ขอ้ 10 ควรเลือกเล้ียงโคขนุพนัธ์ุใดจึงจะไดเ้น้ือโคขนุท่ีเน้ือนุ่มและมีไขมนัแทรกสูงๆ  

ก ก. พนัธ์ุกาํแพงแสนกบัวากิว 

 ข. พนัธ์ุลูกผสมบราห์มนักบัวากิว 

 ค. พนัธ์ุลูกผสมพื้นเมืองกบัแองกสั 

 ง. พนัธ์ุลูกผสมพื้นเมืองกบับราห์มนั 

 จ. พนัธ์ุลูกผสมบราห์มนักบัชาร์โรเล่ส์ 

เฉลย ขอ้ 11   ถา้ตอ้งการเล้ียงโคนมเพื่อจุดประสงคท์าํผลิตภณัฑเ์นย  ควรเล้ียงโคพนัธ์ุใด 

ก ก. เจอร์ซ่ี 

 ข. เรดเดน 

 ค. ชาร์โรเลส์ 

 ง. อเมริกนั บราห์มนั 

 จ. โฮลสไตน์ ฟรีเชียน 

เฉลย ขอ้ 12   ในการเล้ียงโคขนุควรวางแผนการผสมพนัธ์ุวิธีใด 

ข ก. ผสมเลือดชิด 

 ข. ผสมขา้มพนัธ์ุ 

 ค. ผสมในพนัธ์ุเดียวกนั 

 ง. ผสมในสายสมัพนัธ์ุ 

 จ. ผสมนอกสายสมัพนัธ์ุ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่ 7 เลือกพนัธ์ุโคทีด่ีไว้ทาํพนัธ์ุ/ขุนได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  13 ขอ้ใดกล่าว ถูกต้อง 

ค ก. เน้ือโคพนัธ์ุแองกสัมีไขมนัแทรกสูงสุด 

 ข. นํ้านมโคพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียนมีไขมนัสูงสุด 

 ค. แม่พนัธ์ุโคเน้ือท่ีมีนํ้ านมมากจะมีช่วงการตกลูกห่าง 

 ง. ควรเกบ็แม่พนัธ์ุโคท่ีคลอดลูกมีนํ้าหนกัมากไวท้าํพนัธ์ุเพราะลูกโคจะโตเร็ว 

 จ. ควรเกบ็แม่พนัธ์ุโคนมท่ีมีลาํตวักวา้งลึกโครงกระดูกใหญ่ไวท้าํพนัธ์ุเพราะ 

เตา้นมจะใหญ่ 

จุดประสงค์ที ่8 เลือกใช้วตัถุดบิอาหารสัตว์ในการประกอบสูตรอาหารได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 14 ควรใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวข์อ้ใดผสมทาํอาหารลูกโคระยะแรกเกิดถึง 3 เดือน โปรตีน  

21 เปอร์เซ็นต ์

จ ก. ขา้วโพดบด  รําขา้ว  กากถัว่เหลือง กระถินป่นแร่ธาตุวิตามิน ยเูรีย  

 ข. ขา้วโพดบด  รําขา้ว  กากถัว่เหลือง ปลาป่น แร่ธาตุวิตามิน ยเูรีย 

 ค. ขา้วโพดบด  กากถัว่เหลือง ปลาป่น กระถินป่นแร่ธาตุวิตามิน 

 ง. รําขา้ว  กากถัว่เหลือง ปลาป่น แร่ธาตุวิตามิน ยเูรีย 

 จ. ขา้วโพดบด  รําขา้ว  กากถัว่เหลือง ปลาป่น แร่ธาตุวิตามิน 

เฉลย ขอ้ 15 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมปลาป่นเกิน 2  เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารโครีดนม  

จ ก. ปลาป่นมีราคาแพง  

 ข. ปลาป่นข้ึนราเสียไดง่้าย 

 ค. ปลาป่นขาดกรดอะมิโนท่ีจาํเป็น 

 ง. ปลาป่นหายากและขาดแคลนบ่อยๆ 

 จ. ปลาป่นมีกล่ินแรง จะทาํใหน้ํ้ านมจะมีกล่ินปลาป่น 

จุดประสงค์ที ่ 10 คาํนวณปริมาณการให้อาหารตามข่วงอายุได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 16 แม่พนัธ์ุโคเน้ือจาํนวน 30  ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ียตวัละ 500  กิโลกรัม จะตอ้งตดัหญา้สดมาให้

กินในคอก วนัละก่ีกิโลกรัม 

ค ก. 500  กิโลกรัม 

 ข. 1,000  กิโลกรัม 

 ค. 1,500  กิโลกรัม 

 ง. 2,000  กิโลกรัม 

 จ. 2,500  กิโลกรัม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่ 10 คาํนวณปริมาณการให้อาหารตามข่วงอายุได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  17 จากตาราง NRC แม่โคผลิตนํ้านม  1  ลิตร ตอ้งการโปรตีน 87  กรัม  ถา้แม่โครีดนม 

ไดว้นัละ 20 กิโลกรัม  ความตอ้งการโปรตีนดาํรงชีพวนัละ 300 กรัม แม่โคตอ้งการโปรตีน

ผลิตนํ้านมวนัละเท่าใด 

ค ก. 387    กรัม       

 ข. 1,740  กรัม 

 ค. 2,040  กรัม 

 ง. 2,420  กรัม 

 จ. 2,880  กรัม 

เฉลย ขอ้ 18  ขอ้มูล  “แม่โครีดนมกินอาหารขน้ปริมาณมากกวา่80เปอร์เซ็นตข์องความจุกระเพาะ” 

ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 

จ ก. นํ้านมจะมีไขมนัสูง 

 ข. นํ้านมจะมีโปรตีนสูงข้ึน 

 ค. แม่โคจะอว้นผสมติดง่าย 

 ง. จะไดป้ริมาณนํ้านมสูงข้ึน 

 จ. เกิดกรดในกระเพาะ แม่โคกินอาหารลดลง 

จุดประสงค์ที1่1 อธิบายระบบการสุขาภบิาลในฟาร์มเลีย้งโคได้ 

เฉลย ขอ้ 19 ถา้ตอ้งการยา้ยโคขา้มจงัหวดั จะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย อยา่งนอ้ยก่ีวนั 

จึงจะเคล่ือนยา้ยได ้

ข ก. 7  วนั     

 ข. 14  วนั 

 ค. 21  วนั  

 ง. 28 วนั 

 จ. 41 วนั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที1่1 อธิบายระบบการสุขาภบิาลในฟาร์มเลีย้งโคได้ 

เฉลย ขอ้  20 การควบคุมการเคล่ือนยา้ยสตัว ์เป็นผลสืบเน่ืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายใดต่อไปน้ี 

เป็นสาํคญั 

ก ก. พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2499 

 ข. พ.ร.บ.บาํรุงพนัธ์ุสตัว ์พ.ศ. 2509 

 ค. พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2525 

 ง. พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2535 

 จ. พ.ร.บ.โรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2535 

เฉลย ขอ้ 21 โรคโคในขอ้ใดท่ีตอ้งตรวจวนิิจฉยัดว้ยการเจาะเลือด 

ค ก. ไขเ้ห็บ  คอบวม 

 ข. วณัโรค   แทง้ติดต่อ 

 ค. แทง้ติดต่อ    วณัโรคเทียม         

 ง. แทง้ติดต่อ  เตา้นมอกัเสบ 

 จ. ปากและเทา้เป่ือย  คอบวม 

เฉลย ขอ้ 22 ในการเล้ียงโคนมโรคอะไรท่ีทาํความเสียหายทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

ง ก. โรคคอบวม 

 ข. โรคแทง้ติดต่อ 

 ค. โรคแอนแทรก  

 ง. โรคเตา้นมอกัเสบ 

 จ. โรคปากและเทา้เป่ือย 

จุดประสงค์ที ่12 ใช้สารเคมีฆ่าเช้ือในฟาร์มและเวชภัณฑ์ได้ถูกค้อง 

เฉลย ขอ้ 23 ขอ้ใดเป็นวิธีแกไ้ขยางไลเนอร์ถว้ยรีดนมท่ีมีสภาพแขง็เพื่อยดือายกุารใชง้าน   

ค ก. เปล่ียนใหม่  

 ข. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายคลอรีน 

 ค. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายโซดาไฟ  

 ง. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายฟอร์มารีน 

 จ. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายกรดฟอร์ริค 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที1่4 อธิบายการจัดการเลีย้งดูโคตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 24   เหตุใดจึงตอ้งใหลู้กโคกินนมนํ้าเหลืองหลงัคลอดเร็วท่ีสุด 

จ ก. ช่วงแรกคลอดมีนมนํ้าเหลืองไม่เกิน 4 วนั  

 ข. นมนํ้าเหลืองช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคแก่ลูกโค  

 ค. นมนํ้าเหลืองมีโปรตีนสูงทาํใหลู้กโคเจริญเติบโตเร็ว 

 ง. นมนํ้าเหลืองป้องกนัโรคปอดบวมและสะดืออกัเสบไดห้ลงัคลอด 

 จ. นมนํ้าเหลืองมีสารภูมิคุม้กนัโรคแก่ลูกโคและมีคุณสมบติัเป็นยาขบัถ่ายข้ีเทา 

เฉลย ขอ้ 25 ปัญหาสุขภาพของลูกโคหลงัคลอดใหม่ท่ีพบมากคือขอ้ใด 

ก ก. สะดืออกัเสบและปอดบวม 

 ข. ไม่กินนมนํ้าเหลือง 

 ค. ขาอ่อนเดินไม่ได ้

 ง. กินนมนอ้ย 

 จ. ทอ้งอืด 

เฉลย ขอ้ 26 อายมุาตรฐานท่ีลูกโคหยา่นมก่ีวนั 

ค ก. 120   วนั 

 ข. 180   วนั 

 ค. 205   วนั 

 ง. 240   วนั 

 จ.  283   วนั 

เฉลย ขอ้ 27  ขอ้ใดเป็นแนวทางการเล้ียงแม่โคหลงัคลอดลูกและกลบัเป็นสดัภายใน2-3 เดือน  

จ ก. ก่อนคลอด  2  เดือน ใหอ้าหารขน้กินเตม็ท่ี                 

 ข. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกาย ช่วง 3.5 - 4 

 ค. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกายไม่ตํ่ากวา่ 5 

 ง. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกาย ไม่ตํ่ากวา่ 5  ก่อนคลอดฉีดยาบาํรุง     

 จ. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกาย ช่วง 3.5-4  และหลงัคลอดใหแ้ม่โค 

และลูกโคกินอาหารขน้เสริม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที1่4 อธิบายการจัดการเลีย้งดูโคตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 28  หากตอ้งการคงลกัษณะท่ีดีของพอ่พนัธ์ุโคเน้ือท่ีมีลกัษณะดีมากสามารถถ่ายทอด

พนัธุกรรมไดดี้มากไวใ้นฝงูควรวางแผนผสมพนัธ์ุแบบใดจึงจะดีท่ีสุด 

จ ก. ผสมขา้มสลบั 

 ข. ผสมเลือดชิดจดั 

 ค. ผสมยกระดบัสายเลือด                                                                   

 ง. ผสมในพนัธ์ุนอกสายสมัพนัธ์                                          

 จ. ผสมยดึสายสมัพนัธ์หรือสายตระกลู 

เฉลย ขอ้ 29 ขอ้ใดเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหานํ้านมดิบมีไขมนัตํ่ากวา่มาตรฐาน 

ก ก. ใหกิ้นอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพดีเช่น ขา้วโพดหมกั                                                          

 ข. ใหอ้าหารขน้ท่ีมีพลงังานสูงเสริมหลงัรีดนม 

 ค. เพิ่มอาหารขน้ประเภทไขมนั ในสูตรอาหาร                                      

 ง. ใหกิ้นอาหารขน้โปรตีน21เปอร์เซ็นต ์

 จ. ปรับปรุงพนัธ์ุโดยใชน้ํ้ าเช้ือพนัธ์ุเจอร์ซ่ี 

เฉลย ขอ้ 30 ควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคแทง้ติดต่อในลูกโคเพศเมียเม่ืออายเุท่าใด 

ข ก. 1 – 3  เดือน  

 ข. 3 – 8  เดือน  

 ค. 9- – 12  เดือน  

 ง. 12 – 18  เดือน  

 จ. อายเุท่าใดกไ็ด ้ 

เฉลย ขอ้ 31 สารอาหารชนิดใดท่ีควรใหแ้ก่โคขนุก่อนส่งตลาดมากท่ีสุด 

ก ก. คาร์โบไฮเดรท                                          

 ข. โปรตีน 

 ค. แร่ธาตุ                                                      

 ง. ไขมนั 

 จ. วิตามิน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่14 อธิบายการจัดการเลีย้งดูโคตามปฏิทนิการเลีย้งดูได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 32   เล้ียงแม่โคเน้ือจาํนวน 20 ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ียตวัละ500  กิโลกรัม จะตอ้งใหห้ญา้แหง้  จาํนวน

เท่าใดต่อวนั 

ค ก. 100   กิโลกรัม 

 ข. 200   กิโลกรัม 

 ค. 300   กิโลกรัม  

 ง. 400   กิโลกรัม 

 จ. 500   กิโลกรัม 

จุดประสงค์ที1่7 อธิบายการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติภายใต้สถานการณ์ทีก่าํหนดได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้  33 ถา้ตอ้งการใหไ้ดลู้กของแม่โคนมท่ีใหผ้ลผลิตนํ้านมสูงมากหลายตวัใน1ปี ควรเลือก 

วิธีใดปรับปรุงพนัธ์ุ 

ง ก. โคลนน่ิง 

 ข. ผสมเทียม 

 ค. ผสมธรรมชาติ 

 ง. ยา้ยฝากตวัอ่อน 

 จ. ยา้ยฝากนิวเคลียส 

เฉลย ขอ้ 34  ถา้ตอ้งการใหแ้ม่โคเป็นสดัพร้อมกนัหลายตวัและไดรั้บการผสมเทียมพร้อมกนั  แนวทาง

ปฏิบติัใดจึงสะดวกต่อการจดัการ 

ง ก. ใชพ้อ่พนัธ์ุกระตุน้การเป็นสดัคราวละหลายๆ ตวั 

 ข. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน  ในแม่โคท่ีตรวจพบคอร์ปัสลูเทยีม 

 ค. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมน ออ็กซ่ีโตซิน ในแม่โคท่ีตรวจพบคอร์ปัสลูเทยีม 

 ง. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมนโปสต้าแกรนดินในแม่โคท่ีตรวจพบคอร์ปัสลูเทยีม 

 จ. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมนโปสต้าแกรนดินในแม่โคท่ีตรวจไม่พบคอร์ปัสลูเทยีม 

เฉลย ขอ้ 35  ฮอร์โมนช่ือการคา้เอสทรูเมต(Estrumate)เป็นฮอร์โมนชนิดสงัเคราะห์จาก 

ฮอร์โมนอะไร 

ค ก. เอสโตรเจน 

 ข. โปรเจสเทอโรน 

 ค. โปสตา้แกรนดิน 

 ง. ลูทีไนซ้ิง  ฮอร์โมน 

 จ. ฟอริเคิลสติมูเลต้ิง ฮอร์โมน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่20 อธิบายการจัดการผลผลติโคได้ถูกต้อง 

เฉลย ขอ้ 36   ขอ้ใดเป็นตลาดโคเน้ือมีชีวิตท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศไทย 

ค ก. ลาว    พม่า      เขมร    

 ข. เขมร  เวียดนาม   ลาว 

 ค. เวียดนาม   มาเลเซีย   จีน 

 ง. สิงคโ์ปร  ฟิลิปปินพม่า 

 จ. มาเลเซีย  สิงคโ์ปรอินโดนีเซีย 

เฉลย ขอ้ 37 ผลิตภณัฑจ์ากสตัวช์นิดใดท่ีไทยนาํเขา้มากท่ีสุด 

จ ก. เน้ือโคขนุ          

 ข. เน้ือไก่แช่แขง็      

 ค. เน้ือหมูแช่แขง็ 

 ง. เน้ือไก่ก่ึงสาํเร็จรูป     

 จ. นมผงและผลิตภณัฑ ์

เฉลย ขอ้ 38  ประเทศไทยเปิดการคา้เสรี (FTA) กบัประเทศออสเตรเลีย โดยลดภาษีเน้ือโค 

เป็น  0  เปอร์เซ็นต ์ปีใด 

ง ก. พ.ศ.2560 

 ข. พ.ศ.2561 

 ค. พ.ศ.  2562 

 ง. พ.ศ.  2563 

 จ. พ.ศ.  2564 

เฉลย ขอ้ 39  ปัจจุบนัปัญหาราคาโคมีชีวิตในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากสาเหตุสาํคญัใด 

ข ก. มีเน้ือโคจากพม่าลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

 ข. มีเน้ือโคจากอินเดียลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

 ค. มีโคมีชีวิตจากพม่าลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

 ง. มีโคมีชีวิตจากอินเดียลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

 จ. มีเน้ือโคจากออสเตรเลียลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์   สมรรถนะงานที3่ งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

จุดประสงค์ที ่21 อธิบายวิธีการเกบ็รักษาผลผลิตเพื่อใหมี้คุณภาพท่ีดีตามความตอ้งการของตลาดไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้ 40   โคขนุลูกผสมบราห์มนัเพศผู ้นํ้ าหนกัมีชีวิต 500  กิโลกรัม ขนุ 4 เดือน  เม่ือชาํแหละ 

แลว้มีนํ้ าหนกัซากเยน็ 280 กิโลกรัม โคขนุตวัน้ีมีเปอร์เซ็นตซ์ากเท่าใด 

ข ก. 52  เปอร์เซ็นต ์        

 ข. 56  เปอร์เซ็นต ์

 ค. 60  เปอร์เซ็นต ์

 ง. 62  เปอร์เซ็นต ์

 จ. 66  เปอร์เซ็นต ์
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

คาํช้ีแจง 

การใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ท่ีลงทะเบียน

รายวิชาครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

สาขางาน การผลิตสตัว ์

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

 1. ภาคทฤษฎจํีานวน  40  คะแนน 

  1.1  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ จาํนวน   30  ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน โดยเลือกจาก

ขอ้สอบทั้ง 3 สมรรถนะงานคือ สมรรถนะงานจดัทาํธุรกิจผลิตและบริการสตัวปี์กสมรรถนะงานจดัทาํธุรกิจผลิต

และบริการ สุกร  และสมรรถนะงานจดัทาํธุรกิจผลิตและบริการ โคนมโคเน้ือสมรรถนะงานละ 10 ขอ้ แต่ถา้

เรียนเฉพาะดา้น (สตัวปี์ก สุกร โคนม โคเน้ือ) ใหใ้ชข้อ้สอบเฉพาะดา้นนั้น จาํนวน 30 ขอ้   

  1.2  ขอ้สอบแบบอตันยั  จาํนวน  2ขอ้  ๆ  ละ 5   คะแนน  รวม 10  คะแนน โดยเลือกจากขอ้สอบ

ในแต่ละสมรรถนะงาน 
 

 2.  ภาคปฏิบัติจํานวน  60 คะแนน 

  ขอ้สอบปฏิบติัมีจาํนวนทั้งหมด  6 งาน แต่ละงานมีคะแนน 15 คะแนน สถานศึกษาจะตอ้งทดสอบ

ปฏิบติั 4 ทกัษะ โดยตอ้งทดสอบงานท่ี 1-2และเลือกอีก 2งาน ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา รวมเป็น 4 

งาน  คะแนนเตม็  60 คะแนน 

  ทกัษะท่ีจะตอ้งประเมินทุกสมรรถนะงาน 

  1. การจบับงัคบัสตัว ์ 15 คะแนน 

  2. การเจาะเลือด 15 คะแนน 

  ทกัษะต่อไปน้ีใหเ้ลือกประเมินอีก2ทกัษะ 

   3. การตดัปากไก่ 15 คะแนน 

  4. การผสมเทียม 15 คะแนน 

  5. การคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 15 คะแนน 

  6. การตอนสุกร 15 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

สรุปผลการประเมิน 

   1.  ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเดน็คาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี

กาํหนดในแบบประเมิน 

   2.  ใหค้ณะกรรมการใหค้ะแนนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

   3.  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมิน     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

        3.1  ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

        3.2  ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

  4. ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

      4.1  ภาคทฤษฎี 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ให ้ไม่ผา่น 

                              4.2  ภาคปฏิบติั 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ให ้ไม่ผา่น 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพช้ันสูงภาคทฤษฎ ี

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน           เวลา   1 ช่ัวโมง 

 

คาํส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมาย  x ลงในกระดาษคาํตอบ 

สมรรถนะงานท่ี 1  งานจดัทาํธุรกิจผลิตและบริการ สตัวปี์ก 

ขอ้ 1 ขอ้ความใดกล่าวถึงแผนธุรกิจไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

ก. เป็นแผนงานท่ีจะทาํไดเ้ฉพาะบริษทัใหญ่ ๆ เท่านั้น 

ข. เป็นแผนการดาํเนินงานธุรกิจเฉพาะดา้นการผลิตและการตลาดเท่านั้น 

ค. เป็นแผนการดาํเนินงานธุรกิจท่ีมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ก่อนลงมือทาํ 

ง. เป็นแผนงานท่ีเนน้การวเิคราะห์เฉพาะดา้นการเงินท่ีจะนาํมาทาํธุรกิจและผลท่ีจะไดรั้บ 

จ. เป็นแผนการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีมีการวเิคราะห์ถึงผลกระทบในทุกดา้น เพื่อประเมิน

ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 

ขอ้ 2 แผนใดไม่ใช่แผนในการเขียนแผนธุรกิจ 

ก. แผนการผลิต 

ข. แผนการตลาด 

ค. แผนงานการเงิน 

ง. แผนการบริการ 

จ. แผนการบริหารบุคคล 

ขอ้ 3 ขอ้ใดคือปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสของการเล้ียงไก่เน้ือ 

ก. ผูเ้ล้ียงมีความรู้ และประสบการณ์ 

ข. เน้ือสตัวช์นิดอ่ืนมีราคาแพงกวา่เน้ือไก่ 

ค. มีเงินทุนในการดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ 

ง. เป็นธุรกิจท่ีสามารถทาํตามกนัไดไ้ม่ยาก 

จ. ต่างประเทศเขม้งวดสารตกคา้งในเน้ือไก่ 

ขอ้ 4 ขอ้ใด คืออุปสรรคของการเล้ียงไก่เน้ือ 

ก. ไม่มีอาหาร 

ข. ไม่มีเงินทุน 

ค. ไม่มีโรงเรือน 

ง. ไม่มีพนัธ์ุสตัว ์

จ. ค่านิยมการบริโภคเน้ือไก่ลดลง 
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ขอ้ 5 คอกเล้ียงไก่เน้ือขนาดกวา้ง 12 เมตรยาว 50 เมตร เป็นระบบปิด สามารถเล้ียงไก่เน้ือไดก่ี้ตวั  

ก. 4,800-5,000 ตวั 

ข. 6,000-7,200 ตวั 

ค. 7,500-8,500 ตวั 

ง. 9,000-10,000 ตวั 

จ. 10,000-12000 ตวั 

ขอ้ 6 ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์การเล้ียงลูกไก่ท่ีสาํคญัท่ีสุด  

ก. พดัลม 

ข. ถงัอาหาร 

ค. กระติกนํ้า 

ง. เคร่ืองกก 

จ. รางอาหาร 

ขอ้ 7  หากเล้ียงไก่เน้ือ 10,000 ตวั ควรใชเ้คร่ืองกกแกส็แบบแขวนไม่นอ้ยกวา่ก่ีเคร่ือง 

ก. 5เคร่ือง 

ข. 8 เคร่ือง 

ค. 10 เคร่ือง 

ง. 12 เคร่ือง 

จ. 15 เคร่ือง 

ขอ้ 8 ในการเตรียมโรงเรือนเล้ียงไก่นิยมใชย้าฆ่าเช้ือชนิดใด 

ก. Dettol 

ข. Alcohol 

ค. Fomaldehyde 

ง. นํ้าหมกัชีวภาพ 

จ. Glutraldehyde 

ขอ้ 9 ไก่ไข่ท่ีดี และน่าจะใหไ้ข่ดก ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. ตวัโต 

ข. กน้ยอ้ย 

ค. ขนเป็นมนั 

ง. หงอนแดงสดใส น่ิม 

จ. ตวัสูง ผอม และปราดเปรียว 
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ขอ้ 10 ไก่รุ่นท่ีมีลกัษณะตามขอ้ใดไม่ควรคดัข้ึนกรงเป็นไก่ไข่มากท่ีสุด 

ก. หงอนเลก็ ซีด เยน็  ขนเป็นเงางาม 

ข. หงอนใหญ่ซีด ตวัโต แขง็แรง ตาสดใส 

ค. หงอนไม่ใหญ่ แดงสดใส ตวัโต กน้ยอ้ย 

ง. หงอนเลก็ แดงสดใส ตวัปานกลาง ขนเป็นเงางาม 

จ. หงอนเลก็ แดงสดใส ตวัใหญ่ กอ้นยอ้ย ขนเป็นเงางาม 

ขอ้  11 หลกัการขอ้ใดใชใ้นการคดัเลือกไก่ไวท้าํพอ่พนัธ์ุ 

ก. ดูจากญาติพีน่อ้งของไก่ตวันั้น 

ข. ดูจากพอ่แม่ ของพอ่ไก่ตวันั้น 

ค. ดูจากลกัษณะของไก่ตวันั้นเอง 

ง. ดูจากรุ่นลูกของไก่ตวันั้นวา่เป็นดีหรือไม่ 

จ. ตอ้งใชทุ้กวิธีการร่วมกนัเท่าท่ีจะมีขอ้มูลในขณะนั้น 

ขอ้ 12 หากตอ้งการผสมอาหารใชเ้ล้ียงสตัวเ์อง ควรตอ้งพิจารณาส่ิงใดมากท่ีสุด 

ก. ราคาวตัถุดิบ 

ข. แหล่งวตัถุดิบ 

ค. คุณค่าทางโภชนะ 

ง. สูตรอาหารท่ีใช ้

จ. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผสม 

ขอ้ 13 เพราะเหตุใดสูตรอาหารไก่ไข่จึงตอ้งมีธาตุแคลเซียมมากกวา่สูตรอาหารสาํหรับสตัวปี์กอ่ืน 

ก. เป็นการประหยดั 

ข. ทาํใหอ้าหารน่ากิน 

ค. ป้องกนัการเหมน็หืน 

ง. ตอ้งใชใ้นการสร้างกระดูก 

จ. ตอ้งใชใ้นการสร้างเปลือกไข่ 

ขอ้ 14 ควรใชส่ิ้งใดผสมอาหารเล้ียงไก่ไข่ทดแทนปลายขา้วซ่ึงมีราคาแพง 

ก. มนัสาํปะหลงั  เพราะใหพ้ลงังานเช่นเดียวกบัปลายขา้ว 

ข. ขา้วโพด เพราะมีโปรตีนใกลเ้คียงกบัปลายขา้ว 

ค. ขา้วเปลือก  เพราะราคาถูกกวา่ปลายขา้ว 

ง. ขา้วฟ่าง เพราะหาง่ายและไม่มีสารพิษ  

จ. ถัว่เหลือง  เพราะไดโ้ปรตีนเพิ่ม 
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ขอ้ 15 อาหารไก่เน้ือสูตรหน่ึงใชป้ลายขา้วเป็นวตัถุดิบ ถา้ตอ้งการลดราคาอาหารสูตรน้ีลง  

ควรเปล่ียนปลายขา้วซ่ึงปัจจุบนัราคากิโลกรัมละ  9.85  บาท กบัวตัถุดิบชนิดใด 

จึงจะทาํใหก้ระทบกบัปริมาณโภชนะของสูตรอาหารนอ้ยท่ีสุด 

ก. ขา้วโพดราคากิโลกรัมละ 9.40 บาท 

ข. รําสกดันํ้ามนัราคากิโลกรัมละ 8.32 บาท 

ค. มนัสาํปะหลงัเสน้ราคากิโลกรัมละ 7.02 บาท 

ง. กากมนัสาํปะหลงัราคากิโลกรัมละ 3.70 บาท 

จ. กากปาลม์นํ้ามนัเน้ือในราคากิโลกรัมละ 5.70 บาท 

ขอ้ 16 วตัถุดิบอาหารสตัวก์ลุ่มใดจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัทั้งหมด 

ก. ปลาป่น, ปลายขา้ว, เปลือกกุง้ป่น 

ข. ใบกระถินป่น, กระดูกป่น, ขนไก่ป่น 

ค. รําละเอียด, มนัสาํปะหลงัเสน้, ขา้วฟ่าง 

ง. ส่าเหลา้, ไดแคลเซียมฟอสเฟต, เลือดป่น 

จ. กากถัว่เหลือง, กากเมลด็ทานตะวนั, กากนํ้าตาล 

ขอ้ 17 ลกัษณะของวตัถุดิบอาหารสตัวช์นิดใดเหมาะสมท่ีจะใชใ้นสูตรอาหารมากท่ีสุด 

ก. ราคาถูกอายกุารเกบ็รักษาสั้น 

ข. มีความน่ากินสูงมีโภชนะนอ้ย 

ค. มีคุณค่าทางอาหารสูงราคาแพง 

ง. ราคาถูกมีคุณค่าทางอาหารปานกลาง 

จ. หาซ้ือไดง่้ายในทอ้งถ่ินมีขีดจาํกดัในการใช ้

ขอ้18 กากถัว่เหลืองท่ีมีสีนํ้ าตาลเขม้มาก จะเกิดผลเสียในเร่ืองใดท่ีสาํคญัท่ีสุด 

ก. ทาํใหอ้าหารขาดไลซีน 

ข. ทาํใหอ้าหารเหมน็หืนง่าย 

ค. ทาํใหอ้าหารมีรสชาติไม่ดี 

ง. ทาํใหมี้สารยบัย ั้งทริปซินตกคา้งมาก 

จ. ทาํใหอ้าหารมีกล่ินเหมน็ไหมรุ้นแรง 

ขอ้ 19  ขอ้ความเก่ียวกบัการสุขาภิบาลสตัวปี์กขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. การกาํจดัแมลง และพยาธิคือการสุขาภิบาล 

ข. การทาํวคัซีนป้องกนัโรค คือการสุขาภิบาล 

ค. การทาํความสะอาดโรงเรือนคือการสุขาภิบาล 

ง. การทาํทุกกิจกรรมท่ีทาํใหส้ตัวป์ราศจากโรค ไม่เจบ็ป่วย 

จ. การทาํทุกกิจกรรมเพื่อไม่ใหส้ตัวเ์ป็นโรคและใหผ้ลผลิตสูง 
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ขอ้ 20 กิจกรรมใดท่ีไม่จดัเป็นการสุขาภิบาล ขณะท่ีไก่ ยงัเล้ียงอยูใ่นคอก 

ก. กวาดหยากไย ่

ข. ซ่อมแซมพดัลม 

ค. กลบัวสัดุรองพื้น 

ง. ทาํวคัซีน หรือใหย้า 

จ. การควบคุมการเขา้ออกฟาร์ม 

ขอ้ 21 เพราะเหตุใดจึงมีการควบคุมบุคคลภายนอกเขา้ออกฟาร์มเล้ียงไก่อยา่งเขม้งวด  

ก. ป้องกนัการลอกเลียนแบบ 

ข. ป้องกนัเช้ือโรคท่ีอาจติดมากบัคน 

ค. เทคโนโลยรีาคาแพง ไม่ควรเปิดเผย 

ง. ป้องกนัไก่ต่ืนตกใจซ่ึงอาจทาํใหผ้ลผลิตลด 

จ. เพื่อมิใหร้บกวนเวลาการทาํงานของพนกังาน 

ขอ้ 22 ถา้ตอ้งการเล้ียงไก่เน้ือ 2,000 ตวั จะตอ้งขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือไม่ 

ก. ตอ้งขอการรับรองเพราะกฎหมายกาํหนด 

ข. ไม่ตอ้งขอการรับรองเพราะไม่ไดเ้ป็นบริษทั  

ค. ตอ้งขอการรับรองเพราะเล้ียงไก่เน้ือจาํนวนมาก 

ง. ตอ้งขอการรับรองเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพไก่เน้ือ 

จ. ไม่ตอ้งขอการรับรองเพราะเล้ียงไก่ไม่ถึงจาํนวนท่ีกาํหนด 

ขอ้  23 หน่วยงานใดทาํหนา้ท่ีออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

ก. กรมปศุสตัว ์

ข. พาณิชยจ์งัหวดั 

ค. กรมการคา้ภายใน 

ง. กรมการคา้ต่างประเทศ 

จ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ขอ้ 24 ฟาร์มสตัวท่ี์ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจะไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งไร 

ก. ผลผลิตจะมีราคาแพงข้ึน 

ข. ไดรั้บการจดัสรรวคัซีนบางชนิด 

ค. ผลผลิตสามารถส่งออกต่างประเทศได ้

ง. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือลดหยอ่นภาษี 

จ. สามารถเคล่ือนยา้ยสตัวไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต 
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ขอ้ 25 ในขณะระยะกกลูกไก่ถา้พบวา่ลูกไก่นอนสุมกนัภายใตท่ี้กก ควรแกไ้ขอยา่งไร 

ก. จบัลูกไก่แยกออกจากกนั 

ข. เพิ่มรางนํ้าใหม้ากข้ึนเพื่อใหลู้กไก่ออกมากินนํ้า 

ค. เพิ่มอุณหภูมิเคร่ืองกกจะทาํใหลู้กไก่กระจายออก 

ง. ปรับท่ีกกใหต้ํ่าลงกวา่เดิมห่างจากพื้น 20 เซนติเมตร 

จ. เพิ่มถาดอาหารใหม้ากข้ึนเพือ่ใหลู้กไก่ออกมากินอาหาร 

ขอ้ 26 หากเล้ียงไก่เน้ือ 10,000 ตวั  ควรใชอุ้ปกรณ์ใดกกลูกไก่จึงจะประหยดัและดีท่ีสุด 

ก. เคร่ืองกกแบบเตาถ่านเพราะประหยดั 

ข. เคร่ืองกกแกส็แบบแขวนเพราะใชแ้กส็นอ้ย 

ค. เคร่ืองกกไฟฟ้าแบบจานแขวน เพราะสะดวก 

ง. เคร่ืองกกแกส็แบบแขวน เพราะจดัการสะดวก 

จ. เคร่ืองกกแกส็แบบForced Air Heaterเพราะจะกกลูกไก่ไดม้ากและประหยดั 

ขอ้ 27 เพราะเหตุใดตามโปรแกรมการทาํวคัซีนในไก่ไข่ จึงไม่มีการใหว้คัซีนมาเร็กซ์ในฟาร์ม   

ก. วคัซีนมาเร็กซ์จะใหก้บัไก่เน้ือเท่านั้น 

ข. วคัซีนมาเร็กซ์เป็นวคัซีนท่ีใหเ้ฉพาะเป็ดเท่านั้น 

ค. โรคมาเร็กซ์ไม่เป็นในไก่ไข่ จึงไม่ตอ้งใหว้คัซีน 

ง. วคัซีนมาเร็กซ์ใหต้ั้งแต่เม่ือลูกไก่เกิดวนัแรกท่ีโรงฟัก 

จ. วคัซีนมาเร็กซ์จะทาํเม่ือไก่แสดงอาการของโรคเท่านั้น 

ขอ้ 28 เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการตดัปากไก่ไข่ตั้งแต่ระยะลูกไก่ 

ก. ไก่ไข่มีนิสยัดุร้าย 

ข. ไก่ไข่ตอ้งเล้ียงนาน 

ค. ไก่ไข่จะจิกตีกนัโดยธรรมชาติ 

ง. หากไม่ตดัปากไก่ไข่จะกินอาหารหกหล่นมาก 

จ. ตอ้งมีการควบคุมอาหารไก่ไข่และขงักรงทาํใหไ้ก่เครียดจิกตีกนั 

ขอ้ 29 เพราะเหตุใดจึงตอ้งมีการควบคุมนํ้าหนกัอาหารท่ีใหแ้ก่ไก่ไข่ในแต่ละวนั 

ก. ทาํใหไ้ก่ไข่เร็วข้ึน 

ข. ประหยดัอาหาร 

ค. ประหยดัค่าใชจ่้าย 

ง. ไม่ใหไ้ก่อว้นเกินไป 

จ. ใหไ้ก่แขง็แรงและไข่เร็วข้ึน 
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ขอ้ 30  ค่าใดท่ีแสดงใหท้ราบผลของการเล้ียงไก่เน้ือวา่ดีหรือไม่ไดดี้ท่ีสุด 

ก. อตัราการตาย   

ข. อตัราการเล้ียงรอด 

ค. จาํนวนอาหารท่ีใช ้  

ง. อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั  (ADG) 

จ. อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  (FCR) 

ขอ้ 31 หากตอ้งการเล้ียงไก่เน้ือ 1,000 ตวั จะตอ้งเตรียมอาหาร  3 ระยะตามขอ้ใด 

ก. อาหารรวมทุกระยะ จาํนวน 100 –110  ถุง 

ข. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 20 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 40 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 40 ถุง 

ค. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 30 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 50 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 60 ถุง 

ง. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 40 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 40 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 30 ถุง 

จ. อาหารระยะท่ี 1 จาํนวน 50 ถุง ระยะท่ี 2 จาํนวน 10 ถุง ระยะท่ี 3 จาํนวน 40 ถุง 

ขอ้ 32 ถา้ระยะก่อนไข่ไก่สาวท่ีเล้ียงมีขนาดไม่ค่อยเท่ากนัจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

ก. ลดอาหารใหน้อ้ยลง 

ข. เพิ่มอาหารใหม้ากข้ึน 

ค. เพิ่มถงัอาหารใหม้ากข้ึน 

ง. เพิ่มถงันํ้ าและใหอ้าหารเพิ่มข้ึน 

จ. แบ่งกลุ่มไก่ตามนํ้าหนกัและใหอ้าหารตรงขา้มกบันํ้าหนกั  นํ้ าหนกัเกินลดอาหาร  

นํ้ าหนกัพอดีใหอ้าหารตามปกติ  และนํ้าหนกันอ้ยเพิ่มอาหาร 

ขอ้ 33 ในฤดูร้อนไก่ไข่กินอาหารนอ้ยลงทาํใหไ้ข่ลดลง  ควรแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร 

ก. เพิ่มจาํนวนคร้ังในการใหอ้าหาร 

ข.  เพิ่มปริมาณอาหารท่ีใหต่้อคร้ัง 

ค. เพิ่มถงันํ้ าและใหอ้าหารเพิ่มข้ึน   

ง. เพิ่มถงัอาหารใหม้ากข้ึน 

จ. เพิ่มโปรตีนในอาหาร 

ขอ้ 34 หากพบวา่ลูกไก่ไม่แขง็แรง  เบ่ืออาหาร  กินอาหารนอ้ยลง นอนซึมสุมกนั มีเลือดออกมา

กบัอุจจาระ ลูกไก่อาจมีปัญหาเร่ืองใด 

ก. เป็นไขห้วดั 

ข. เป็นโรคบิด 

ค. เป็นโรคห่าไก่ 

ง. ติดเช้ือจากไก่ตวัอ่ืน 

จ. ไดรั้บสารพิษจากอาหาร 
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ขอ้ 35 หากพบวา่ไก่เน้ือมีอาการหนา้บวม ตาบิด มีนํ้ ามูก ไม่กินอาหาร ไม่กินนํ้า จะแกไ้ขอยา่งไร 

ก. ผสมยาปฏิชีวนะในอาหาร  ใหไ้ก่กินติดต่อกนั 5 วนั 

ข. แยกไก่ป่วยออกจากฝงูแลว้ผสมยาลงในนํ้าใหไ้ก่กิน 

ค. แยกไก่ป่วยออกจากฝงูแลว้ใชย้าปฏิชีวนะฉีดเขา้กลา้ม 

ง. แยกไก่ป่วยออกจากฝงูแลว้ทาํลายเพื่อไม่ใหแ้พร่เช้ือ 

จ. ผสมยาปฏิชีวนะในนํ้าใหไ้ก่กินติดต่อกนั 3- 5 วนั 

ขอ้ 36 การเล้ียงไก่ระยะไข่  ไก่ควรไดรั้บแสงวนัละ 16 ชัว่โมง  จะมีวิธีใหแ้สงอยา่งไร 

ก. เชา้เปิดแสง 05.00 น –06.00  เยน็ เปิด 18.00-21.00 น 

ข. เชา้เปิดแสง 05.00 น –07.00  เยน็ เปิด 18.00-20.00 น 

ค. เชา้เปิดแสง 04.00 น –06.00  เยน็ เปิด 18.00-20.00 น 

ง. เชา้เปิดแสง 04.00 น –05.00  เยน็ เปิด 18.00-21.00 น 

จ. เชา้เปิดแสง 04.00 น –06.00  เยน็ เปิด 18.00-20.00 น 

ขอ้ 37 ขอ้ใดเป็นลกัษณะของไก่ไข่ท่ีมีอายมุากกวา่ 45 สปัดาห์  ซ่ึงใหไ้ข่ลดลงและตอ้งคดัออก 

ก. หงอนแดงใหญ่ พบั อุ่น 

ข. หงอนเลก็ซีด ขนเป็นเงางาม 

ค. ขนยุง่เหยงิ ไม่เรียบเป็นเงางาม 

ง. กระดูกเชิงกรานกวา้งกวา่ 2 น้ิว 

จ. หงอนแดง กระดูกเชิงกรานแคบ 2 น้ิว 

ขอ้ 38 วคัซีนป้องกนัโรคใดท่ีตอ้งใหไ้ก่ตั้งแต่เป็นไข่ฟักอาย ุ18 วนั หรือตอนเป็นลูกไก่อาย ุ1 วนั 

โดยวิธีฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั  

ก. หลอดลมอกัเสบ 

ข. หวดัหนา้บวม 

ค. ไขห้วดันก 

ง. มาเร็กซ์ 

จ. ข้ีขาว 

ขอ้ 39 หากพบวา่ไก่ไข่ท่ีเล้ียงอยูมี่อตัราการใหไ้ข่ลดลง  เปลือกไข่ผดิปกติจากท่ีควรจะเป็น  

จะมีวิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร 

ก. ตรวจหาเช้ือโรคในตวัไก่   

ข. ใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือกรงเล้ียงไก่ 

ค. ใหว้ติามินละลายนํ้าแก่ไก่ 

ง. ปรับอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

จ. ใชห้ลายวิธีการร่วมกนัเพื่อใหไ้ก่สมบูรณ์ 
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ขอ้ 40 หากพบวา่ไก่เน้ือท่ีเล้ียงตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่จาํหน่ายไดมี้อตัราการตายสูงกวา่ ร้อยละ 8 

ในการเล้ียงคร้ังต่อไปควรแกไ้ขเร่ืองใดเป็นเร่ืองแรก 

ก. การใหน้ํ้ า 

ข. การกกลูกไก่ 

ค. การใหอ้าหาร 

ง. การใหย้าและวคัซีน 

จ. อุณหภูมิของอากาศ 

ขอ้ 41 ควรงดใหย้าไก่เน้ือก่อนส่งเขา้โรงชาํแหละก่ีวนั 

ก. 7  วนั 

ข. 10  วนั 

ค. 15  วนั 

ง. 20  วนั 

จ. ไม่จาํกดั 

ขอ้ 42 ตามมาตรฐานของไข่ไก่ไข่ขนาดใดใหญ่ท่ีสุด 

ก. Jumbo 

ข. Extra large 

ค. Large 

ง. Medium 

จ. Pevee 

ขอ้ 43 เพราะเหตุใดจึงควรเกบ็ไข่จากคอกไก่ไข่ขงักรงวนัละ 2 คร้ัง 

ก. เพื่อใหไ้ข่สดใหม่เสมอ 

ข. เพื่อไม่ใหไ้ข่สกปรก 

ค. เพื่อป้องกนัการจิกไข่ 

ง. เพื่อป้องกนัขโมย 

จ. เพื่อนาํมาจาํหน่าย 

ขอ้ 44 การแยกช้ินส่วนของไก่เน้ือเพื่อจาํหน่ายท่ีนิยมมากท่ีสุดคือขอ้ใด 

ก. โครง  คอ  เน้ือปีก น่อง 

ข. โครง  คอ  เน้ืออก ปีก น่องขา  

ค. โครง  คอ  เน้ืออก ปีก น่อง สะโพก ขา 

ง. โครง   เน้ืออก โคนปีก ปลายปีก น่องสะโพก  ขา  

จ. โครง   เน้ืออก โคนปีก ปลายปีก น่องสะโพก ขาเคร่ืองใน 
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ขอ้ 45 หากตอ้งการเกบ็ไข่ไวเ้พื่อบริโภคโดยคงคุณภาพเช่นเดิม ควรเกบ็ไวอ้ยา่งไร 

ก. ลา้งไข่ใหส้ะอาดนาํเขา้เกบ็ในตูเ้ยน็ 

ข. เลือกซ้ือไข่ท่ีสะอาดนาํเขา้เกบ็ในตูเ้ยน็ 

ค. นาํไข่รมควนัฆ่าเช้ือแลว้นาํเขา้เกบ็ในตูเ้ยน็ 

ง. นาํไข่รมควนัฆ่าเช้ือแลว้เกบ็ในอุณหภูมิปกติ 

จ. ลา้งไข่ใหส้ะอาดเกบ็โดยวางไข่ดา้นป้านลงในถาดวางไข่ 
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สมรรถนะงานที ่2  งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการ สุกร 

ขอ้  1 แผนธุรกิจท่ีดีและมัน่คงในอนาคตควรมีความชดัเจนเร่ืองใดเป็นอนัดบัแรก 

ก. ชนิดสินคา้     คุณภาพสินคา้    ราคาจาํหน่าย 

ข. เป้าหมาย - ขอบเขตการทาํงาน   ผูน้าํ 

ค. การเงิน    บุคลากร    ลูกคา้ 

ง. เป้าหมาย   บุคลากร   ผูน้าํ 

จ. ผูน้าํ    การเงิน     ลูกคา้ 

ขอ้ 2 เหตุใดจึงตอ้งมีการจดัทาํแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ก. ใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของการทาํแผนธุรกิจ 

ข. ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเขา้มาคุกคามธุรกิจหลกั 

ค. เพื่อวางรากฐานการขนาดธุรกิจในอนาคต 

ง. ใหรู้้แนวทางในการดาํเนินงานของธุรกิจ 

จ. ใชต้รวจสอบความกา้วหนา้ของธุรกิจ 

ขอ้  3 ขอ้มูลใดท่ีตอ้งปรากฏอยูใ่นบทสรุปของแผนธุรกิจ 

ก. ความแตกต่างของสินคา้หรือบริการท่ีต่างจากผูอ่ื้น 

ข. อตัราการเจริญเติบโตท่ีคาดหวงัในอีก 3- 5  ปี 

ค. กลุ่มลูกคา้หลกัของธุรกิจท่ีคาดหวงัได ้

ง. แผนการเลิกกิจการ 

จ. กลยทุธ์ทางธุรกิจ 

ขอ้  4 โรงเรือนสุกรท่ีมีคอกคลอด จาํนวน 2 คอก ควรมีแม่สุกรทั้งหมดในโรงเรือนเท่าไร 

ก. 2  ตวั 

ข. 4  ตวั 

ค. 6  ตวั 

ง. 8  ตวั 

จ. 10  ตวั 

ขอ้  5 อุปกรณ์ตดัหางลูกสุกรโดยใชแ้ก๊สมีขอ้ดีกวา่อุปกรณ์ตดัหางชนิดอ่ืนอยา่งไร 

ก. มีนํ้ าหนกัเบากวา่ 

ข. หางท่ีตดัไม่มีเลือดไหล 

ค. ใชเ้วลาในการตดัเร็วกวา่ 

ง. รอยแผลท่ีตดัมีลกัษณะเรียบมากกวา่ 

จ. มีความคมมากกวา่ทาํใหลู้กสุกรไม่เจบ็ปวดมาก 
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ขอ้ 6 ถา้เล้ียงลูกสุกรระยะอนุบาล 20  ตวัควรติดตั้งท่ีใหน้ํ้ าแบบกดัลกัษณะใด 

ก. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 1 อนั บริเวณผนงักลางคอก 

ข. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 2 อนั บริเวณมุมคอก 

ค. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 1 อนั บริเวณทา้ยคอก 

ง. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 2 อนั ใหอ้ยูห่่างกนั 

จ. ติดตั้งท่ีใหน้ํ้ า 2 อนัใหอ้ยูใ่กลก้นั 

ขอ้ 7 เหตุใดฟาร์มสุกรท่ีเล้ียงแม่สุกรจาํนวน 20ตวั สุกรขนุ 25 ตวั และลูกสุกร 30 ตวั 

จึงถือวา่ เป็นการเลีย้งสุกรประเภท ข 

ก. มีแม่สุกรนอ้ยกวา่ 50 ตวั 

ข. พื้นท่ีท่ีใชเ้ล้ียงนอ้ยกวา่ 10 ไร่ 

ค. มีจาํนวนสุกรในฟาร์มนอ้ยกวา่100 ตวั 

ง. มีนํ้ าหนกัสุกรรวมกนันอ้ยกวา่4000 กิโลกรัม 

จ. มีนํ้ าหนกัคิดเป็นหน่วยปศุสตัวไ์ม่เกิน 600 หน่วยปศุสตัว ์

ขอ้ 8 ถา้ตอ้งการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสียในฟาร์มสุกรท่ีปล่อยสู่ธรรมชาติ จะตอ้งเกบ็นํ้าเสีย

บริเวณใดของฟาร์ม 

ก. เกบ็นํ้าเสียจากบ่อเกบ็นํ้าเสีย 

ข. จุดท่ีนํ้ าเสียไหลออกจากฟาร์ม 

ค. จุดท่ีนํ้ าเสียไหลออกจากโรงเรือน 

ง. บริเวณโรงเรือนท่ีเล้ียงสุกรมากท่ีสุด 

จ. บริเวณท่ีนํ้าเสียส่งกล่ินเหมน็ท่ีสุดในฟาร์ม 

ขอ้ 9 ขอ้ใดเป็นวิธีการฆ่าเช้ือคีมตดัเข้ียวสุกรท่ีถูกตอ้ง 

ก. เช็ดดว้ยแอลกอฮอลก่์อนใชง้าน 15  นาที 

ข. เช็คดว้ยทิงเจอร์ก่อนใชง้าน 2 นาที 

ค. แช่ในสารละลายนํ้ายาเดทตอล 5% 

ง. แช่ในสารละลายฟอร์มาลิน 2% 

จ. แช่ในสารละลายด่างทบัทิม 2 % 

ขอ้ 10 สุกรสาวท่ีเหมาะสาํหรับใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. ลาํตวัยาวสีขาว  แนวหลงัขนานกบัพื้น มนัหนาปานกลาง 

ข. ลาํตวัยาว สีขาว แนวหลงัขนานกบัพื้น มนับาง 

ค. ลาํตวัยาวปานกลาง สีขาว แนวหลงัโคง้ มนัหนามาก 

ง. ลาํตวัยาวสีขาว แนวหลงัโคง้เลก็นอ้ย มนัหนาปานกลาง 

จ. ลาํตวัยาวลาํตวัมีจุดปะสีดาํ แนวหลงัโคง้เลก็นอ้ย มนับาง 
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ขอ้ 11 แม่สุกรในขอ้ใดมีลกัษณะของการเป็นแม่พนัธ์ุท่ีดี 

ก. ใหลู้กดก 

ข. นิสยัไม่ดุร้าย 

ค. แสดงเป็นสดัชดัเจน 

ง. หยา่นมลูกได ้100 % 

จ. ใหลู้กแรกคลอดตวัใหญ่ 

ขอ้ 12 คุณสมบติัของสุกรในขอ้ใดท่ีควรนาํไปเล้ียงเพื่อขนุจาํหน่าย 

ก. กินอาหารเก่ง 

ข. กินอาหารนอ้ย 

ค. ใหเ้น้ือมาก 

ง. มนับาง 

จ. โตเร็ว 

ขอ้  13 ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสุกรพนัธ์ุลาร์จไวท ์

ก. ลาํตวัยาว  มีสีขาว 

ข. ลาํตวัสีขาว หูตั้ง 

ค. ลาํตวัสีขาว หูปก 

ง. ลาํตวัยาว  หูตั้ง 

จ. ลาํตวัยาว มีจุปะบริเวณลาํตวั 

ขอ้ 14 แม่สุกรในขอ้ใดไม่ควรคดัเลือกไวท้าํพนัธ์ุมากท่ีสุด 

ก. มีนิสยันัง่หมา 

ข. ตวัเลก็กวา่ตวัอ่ืนในฝงู 

ค. เตา้นมเรียงไม่เป็นระเบียบ 

ง. กีบเทา้ของขาหนา้ไม่เท่ากนั 

จ. มีพี่นอ้งร่วมครอกไม่ถึง 8 ตวั 

ขอ้  15 วตัถุดิบใดท่ีควรใชเ้ป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารลูกสุกรมากท่ีสุด 

ก. ปลายขา้วท่อน 

ข. ปลายขา้วน่ึง 

ค. ปลายขา้วบด 

ง. ขา้วโพดบด 

จ. ขา้วฟ่างบด 
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ขอ้ 16 วตัถุดิบท่ีใส่ในสูตรอาหารขอ้ใดจดัเป็นสารเสริมอาหาร 

ก. เกลือ 

ข. หินฝุ่ น 

ค. นํ้ามนั 

ง. ยาปฏิชีวนะ 

จ. กากนํ้าตาล 

ขอ้ 17 เหตุใดจึงตอ้งใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบหลกัในอาหารสุกรขนุ 

ก. ไม่มีสารพิษ 

ข. หาง่าย ราคาถูก 

ค. เน้ือสุกรมีสีสดใส 

ง. สุกรยอ่ยขา้วโพดไดง่้าย 

จ. มีความน่ากินกวา่วตัถุดิบชนิดอ่ืน 

ขอ้  18 การใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวท่ี์มีสภาพสดก่อใหเ้กิดปัญหารุนแรงใด 

ก. ยอ่ยยาก 

ข. สุกรกินไดน้อ้ย 

ค. คุณค่าทางอาหารตํ่า 

ง. ราคาแพงและหาซ้ือยาก 

จ. มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสตัว ์
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สถานการณ์ ตอ้งการสร้างสูตรอาหารสุกรขนุใหมี้โปรตีน 15 % โดยใชว้ตัถุดิบดงัน้ี 

1.  หวัอาหาร มีโปรตีน  38 % 

2.  รําละเอียด มีโปรตีน  12% 

                              38                   

 

 

 

 

ขอ้ 19 ถา้ตอ้งการผสมอาหาร 100 กิโลกรัม ตอ้งใชห้วัอาหารเท่าไร 

ก. 5.7   กิโลกรัม 

ข. 11.5  กิโลกรัม 

ค. 50  กิโลกรัม 

ง. 88  กิโลกรัม 

จ. 94กิโลกรัม 

ขอ้ 20 ถา้เล้ียงสุกรขนุนํ้าหนกั 60 จนมีนํ้าหนกั ถึง 100 กิโลกรัมจาํนวน10 ตวัโดย มีFCR  

เฉล่ีย 3.2  จะตอ้งเตรียมอาหารสาํหรับเล้ียงสุกรขนุทั้งหมด ก่ีกิโลกรัม 

ก. 1,020  กิโลกรัม 

ข. 1,123  กิโลกรัม 

ค. 1,230  กิโลกรัม 

ง. 1,280  กิโลกรัม 

จ. 1,350  กิโลกรัม 

ขอ้ 21 เป้าหมายสูงสุดในการจดัการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกรคือขอ้ใด 

ก. ทาํใหโ้รคยติุโดยเร็ว 

ข. ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค 

ค. ทาํใหสุ้กรมีภูมิตา้นทานโรค 

ง. ทาํใหค้อกและโรงเรือนสะอาด 

จ. ทาํใหสุ้กรมีความเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบาย 

 

 

 

 

จากโจทยใ์หต้อบคาํถามขอ้ 19-20 

    E 

A 

.......B 

..... C 

D 
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ขอ้  22 สภาพแวดลอ้มในขอ้ใดทาํใหสุ้กรป่วยไดง่้ายท่ีสุด 

ก. แสง 

ข. เสียง 

ค. อุณหภูมิ 

ง. ความช้ืน 

จ. การจดัการเล้ียงดู 

ขอ้  23 การสุขาภิบาลโดยวิธีการเผาควรใชก้บัการจดัการส่ิงใดในฟาร์มสุกรมากท่ีสุด 

ก. ซากสุกรท่ีตาย 

ข. ขวดยาท่ีใชแ้ลว้ 

ค. ขวดวคัซีนท่ีใชแ้ลว้ 

ง. กล่องยาและถุงพลาสติก 

จ. เขม็และไซริงคพ์ลาสติกท่ีใชแ้ลว้ 

ขอ้  24 ถา้พบวา่เช้ือโรคท่ีระบาดไม่ทนต่อสภาพความเป็นกรด ผูเ้ล้ียงสุกรควรใชย้าฆ่าเช้ือชนิดใด 

ก. โซเดียมไฮโปรคลอไรด ์

ข. โซเดียมไฮดรอกไซด ์

ค. โซเดียมคาร์บอเนต 

ง. กลูตารัลดีไฮด ์

จ. เดทตอล 

ขอ้ 25 ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของยาฆ่าเช้ือท่ีควรเลือกใชใ้นฟาร์ม 

ก. กล่ินไม่ฉุน 

ข. ละลายนํ้าไดดี้ 

ค. มีผลต่อเช้ือในวงกวา้ง 

ง. ชะลา้งทาํความสะอาดไดง่้าย 

จ. มีประสิทธิภาพดีในทุกสภาพแวดลอ้ม 

ขอ้ 26 การปฏิบติัของผูเ้ล้ียงสุกรขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ทาํลายสุกรท่ีป่วยเป็นโรคระบาด 

ข. ใหอ้าหารสุกรแม่หลงัคลอดทนัที 

ค. งดอาหารแม่สุกรในวนัท่ีครบกาํหนดคลอด   

ง. ฉีดธาตุเหลก็ใหลู้กสุกรอาย ุ5 วนัหลงัคลอด 

จ. งดอาหารสุกรขนุก่อนจาํหน่าย 12  ชัว่โมง 
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ขอ้ 27 ขอ้ใดคืออาการท่ีมกัพบในลูกสุกรอนุบาลเน่ืองจากการใหอ้าหารมากเกินไป 

ก. เบ่ืออาหาร  

ข. ทอ้งอืด 

ค. ทอ้งเสีย 

ง. ทอ้งผกู 

จ. บวมนํ้า 

ขอ้ 28 แม่สุกรท่ีเล้ียงลูก  12ตวั ควรไดรั้บอาหารมากท่ีสุดวนัละเท่าไร 

ก. 2 – 3  กิโลกรัม   

ข. 3–4  กิโลกรัม  

ค. 4–5  กิโลกรัม 

ง. 5–6  กิโลกรัม 

จ. 6–7  กิโลกรัม 

ขอ้ 29 ถา้แม่สุกรไดรั้บนํ้าไม่เพยีงพอจะอาการใด 

ก. เตา้นมเต่งตึงมาก 

ข. กินอาหารมากผดิปกติ 

ค. มีอาการไขแ้ละรักษาไม่หาย 

ง. อุณหภูมิในร่างกายตํ่ากวา่ปกติ 

จ. อุจจาระเร่ิมมีลกัษณะเหลวเละและมีสีดาํ 

ขอ้ 30 วิธีสอดอวยัวะเพศผูเ้ทียมชนิดหวัโฟมขอ้ใดท่ีอาจทาํใหก้ารผสมไม่ติด 

ก. สอดแลว้ดนัเขา้ไปตรงๆ 

ข. สอดแลว้กดส่วนโคนใหต้ํ่า 

ค. สอดแลว้หมุนตามเขม็นาฬิกา 

ง. สอดแลว้หมุนทวนเขม็นาฬิกา 

จ. สอดเขา้ไปประมาณคร่ึงหน่ึงของความยาว 

ขอ้ 31 แม่สุกรท่ีผสมวนัท่ี 1 สิงหาคม ควรคลอดลูกวนัท่ีเท่าใด 

ก. 19 ตุลาคม  

ข. 22 ตุลาคม 

ค. 12 พฤศจิกายน 

ง. 19 พฤศจิกายน  

จ. 22 พฤศจิกายน 
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ขอ้ 32 แม่สุกรท่ีมีสภาพร่างกายสมบรูณ์ หยา่นมวนัท่ี 1 สิงหาคม  ผสมพนัธ์ุไดเ้ร็วท่ีสุดเม่ือไร 

ก. 4  สิงหาคม 

ข. 6  สิงหาคม 

ค. 8  สิงหาคม 

ง. 10  สิงหาคม 

จ. 15  สิงหาคม 

ขอ้ 33 โรคในขอ้ใดท่ีรักษาดว้ยยาไอโวเมค็ ไดผ้ลดี 

ก. โรคมดลูกอกัเสบ  

ข. โรคไขห้นงัแดง 

ค. โรคทอ้งร่วง 

ง. โรคพยาธิ 

จ. ฝีดาษ 

ขอ้ 34 ถา้แม่สุกรขาดฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนจะมีผลอยา่งไรต่อแม่สุกร 

ก. ไม่แสดงอาการเป็นสดัตามวงรอบ 

ข. แสดงอาการเป็นสดันานกวา่ปกติ 

ค. ใชเ้วลาในการอุม้ทอ้งนานกวา่ปกติ 

ง. แทง้ลูกในระหวา่งตั้งการทอ้ง 

จ. ผสมติดยาก 

ขอ้ 35 เหตุใดจึงมีการเพิ่มอาหารใหแ้ม่สุกรท่ีอุม้ทอ้งได ้12 สปัดาห์ 

ก. แม่สุกรระยะก่อนหนา้น้ีมีสภาพผอม 

ข. แม่สุกรตอ้งการเพิ่มการเจริญเติบโต 

ค. ลูกสุกรตอ้งการเพิ่มขนาดของร่างกาย 

ง. ลูกสุกรตอ้งการสร้างภูมิคุม้กนัของร่างกาย 

จ. ผูเ้ล้ียงตอ้งการลดอตัราการตายแรกคลอดของลูกสุกร 

ขอ้ 36  ถา้ตอ้งการลูกแรกคลอดจาํนวนมากโดยการผสมพนัธ์ุคร้ังเดียว ควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. เพิ่มอาหารแม่สุกรก่อนการผสม7-10  วนั 

ข. ใชพ้อ่สุกรกระตุน้การเป็นสดัหลงัหยา่นมทุกวนั 

ค. ฉีดฮอร์โมนกระตุน้การเป็นสดัก่อนถึงรอบปกติ 3  วนั 

ง. ฉีดวิตามิน ท่ีละลายในไขมนัใหแ้ม่สุกรหลงัหยา่นมตวัละ 5 ซีซี 

จ. ผสมแม่สุกรหยา่นมหลงัแสดงอาการเป็นสดัและยนืน่ิงแลว้ 12 ชัว่โมง 
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ขอ้ 37 วิธีการใดท่ีช่วยใหป้ระสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรขนุเพิ่มข้ึนโดยใชต้น้ทุนนอ้ย 

ก. ผสมสารโปรไบโอติคในอาหารผสม 

ข. ผสมวิตามินละลายนํ้าใหสุ้กรขนุตลอดการขนุ 

ค. เพิ่มอุปกรณ์ใหอ้าหารในคอกใหสุ้กรขนุกินอาหารไดต้ลอดเวลา 

ง. ปรับเปล่ียนวิธีการใหอ้าหารจากใชถ้งัอาหารอตัโนมติัเป็นรางอาหาร 

จ. ปรับสูตรอาหารใหมี้โปรตีนและพลงังานสูงเพื่อใหสุ้กรกินอาหารไดน้อ้ยลง 

ขอ้ 38 ถา้พบวา่ฟาร์มสุกรประสบปัญหาดา้นอตัราผสมติด ควรเร่ิมตน้แกไ้ขจากส่ิงใด 

ก. สาํรวจจาํนวนแม่สุกรท่ีมีประวติัผสมไม่ติดทั้งหมดในฟาร์ม 

ข. ตรวจสอบจาํนวนคร้ังของการผสมต่อการเป็นสดัแต่ละคร้ัง 

ค. สอบถามกระบวนการจดัการฟาร์มกบับุคลากรในฟาร์ม 

ง. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือพอ่สุกรท่ีใชใ้นฟาร์ม 

จ. ตรวจสอบสายพนัธ์ุแม่สุกรท่ีเล้ียงในฟาร์ม 

ขอ้ 39 ถา้ฟาร์มผลิตลูกสุกรขนุมีปัญหาดา้นคุณภาพซากของหมูขนุ  การแกไ้ขเร่งด่วนควรทาํ

อยา่งไร 

ก. เปล่ียนแม่สุกรพนัธ์ุในฟาร์ม 

ข. ปรับสูตรอาหารในฟาร์ม 

ค. เปล่ียนพอ่สุกรในฟาร์ม 

ง. ปรับระบบจดัการ 

จ. เปล่ียนผูเ้ล้ียง 

ขอ้ 40 สารเคมีชนิดใดท่ีไม่ตกคา้งในร่างกายสุกร 

ก. ฮอร์โมนสงัเคราะห์    

ข. สารช่วยยอ่ย 

ค. ยาปฏิชีวนะ 

ง. สารปรับซาก 

จ. สารเร่งสี 

ขอ้  41 เหตุใดจึงตอ้งอุ่นสารละลายนํ้าเช้ือใหมี้อุณหภูมิประมาณ 35๐Cก่อนเจือจาง 

ก. เพื่อใหส้ารเคมีละลายผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 

ข. เพื่อใหน้ํ้ าเช้ือกบัสารละลายผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 

ค. เพื่อใหจุ้ลินทรียท่ี์ปะปนอยูใ่นสารละลายถูกทาํลาย 

ง. เพื่อยดือายกุารเกบ็รักษานํ้าเช้ือเจือจางไดย้าวนานข้ึน 

จ. เพื่อป้องกนัการช็อคตายของตวัอสุจิขณะทาํการเจือจาง 
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ขอ้  42 วิธีการเกบ็รักษาผลผลิตขอ้ใดมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

ก. เกบ็นํ้าเช้ือเจือจางในอุณหภูมิ17๐C 

ข. เกบ็ยาปฏิชีวนะทุกชนิดไวใ้นตูเ้ยน็ 

ค. นาํสุกรขนุขงัรวมกนัขณะรอการเคล่ือนยา้ย 

ง. เกบ็วคัซีนทุกชนิดไวใ้นช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ 

จ. เกบ็อาหารผสมในหอ้งปิดมิดชนิดป้องกนัแสง 
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สมรรถนะงานที ่3 งานจัดทาํธุรกจิผลติและบริการโคนม โคเน้ือ 

ขอ้  1 ขอ้ใดวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) โคเน้ือในประเทศไทย ถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. พื้นท่ีเล้ียงโคลดลง  และอาหารมีราคาแพง 

ข. อุปสรรค  เน้ือโคจากออสเตรเลียมีราคาถูกมาก 

ค. จุดอ่อน  พื้นท่ีเล้ียงโคลดลง  และมีโรคปากเทา้เป่ือย 

ง. โอกาส  ไทยเปิดการคา้เสรีกบัออสเตรเลีย  จะทาํใหร้าคาโคมีชีวิตสูงข้ึน 

จ. จุดแข็ง พนัธ์ุโคเน้ือในไทยมีการพฒันามานาน มีคุณภาพดีเหมาะสาํหรับ 

โคขนุคุณภาพดี เช่น  โคพนัธ์ุลูกผสมฮินดูบราซิน 

ขอ้ 2 แผนการผลิตมีประโยชน์อยา่งไร 

ก. บ่งบอกงบประมาณท่ีจะใชจ่้าย 

ข. บ่งบอกความสาํเร็จของโครงการ 

ค. บ่งบอกผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บในการผลิต 

ง. บ่งบอกขั้นตอนการเล้ียงดูและการจดัการ 

จ. บ่งบอกแผนการตลาดและกลยทุธ์การตลาด 

ขอ้ 3   การวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อจุดประสงค ์

ก. กาํหนดราคาสินคา้ 

ข. กาํหนดจาํนวนสินคา้ท่ีจะผลิต 

ค. กาํหนดสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ 

ง. กาํหนดช่องทางทางการตลาด 

จ. กาํหนดชนิดและรูปแบบผลิตภณัฑสิ์นคา้ 

ขอ้ 4 การวางแผนผงัฟาร์มโคขนุระบบอุตสาหกรรมขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ทางเขา้ฟาร์มมี 2 ทางเพื่อสะดวกต่อการเขา้ออกฟาร์ม 

ข. บา้นพกัคนงานควรอยูด่า้นหลงัฟาร์มเพื่อป้องกนัขโมย 

ค. ประตูเขา้-ออกควรมีประตูเดียว เพื่อสะดวกต่อการควบคุมโรค 

ง. โรงเรือนแต่ละหลงัควรอยูห่่างกนัไม่เกิน  20  เมตร เพราะสะดวกต่อการปฏิบติังาน 

จ. โรงเรือนเกบ็อุปกรณ์และเคร่ืองทุ่นแรงควรอยูด่า้นทา้ยฟาร์มเพราะป้องการสูญหาย 

ขอ้ 5 บริเวณท่ีจะใชท้าํฟาร์มเล้ียงโคนมควรเป็นอยา่งไร 

ก. เป็นท่ีดอน นํ้าไม่ท่วม 

ข. ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าประปาส่งถึง 

ค. ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน เพื่อสะดวกต่อการจาํหน่ายผลผลิต 

ง. เป็นฟาร์มเก่าท่ีเขาเคยเล้ียงโคนมมาก่อนเพราะมีโรงเรือนและอุปกรณ์ลงทุนนอ้ย 

จ. อยูใ่กลต้ลาดชุมชนและศูนยส่์งนมเพื่อประหยดัค่าขนส่งและติดต่อประสานงานไดง่้าย 
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ขอ้ 6 ถา้เล้ียงแม่โครีดนมและโคนมแหง้ จาํนวน 20 ตวั ควรสร้างคอกพกัส่วนท่ีเป็นร่มเงา 

ก่ีตารางเมตร 

ก. 20  ตารางเมตร 

ข. 30  ตารางเมตร 

ค. 40  ตารางเมตร 

ง. 50  ตารางเมตร 

จ. 60  ตารางเมตร 

ขอ้ 7 ควรสร้างช่องหวัลอดรางกินอาหารหยาบหรืออาหารขน้ของแม่โคนมและโคเน้ือ 

ใหมี้ความกวา้งก่ีเซนติเมตร 

ก. 20   เซนติเมตร 

ข. 30   เซนติเมตร 

ค. 40   เซนติเมตร 

ง. 50   เซนติเมตร 

จ. 60   เซนติเมตร 

ขอ้ 8 ขอ้ใดเป็นผูผ้ลิตตน้นํ้าในระบบอุตสาหกรรมการเล้ียงโคเน้ือเชิงธุรกิจ 

ก. นายมี รับจา้งเล้ียงโคขนุ 

ข. นายดาํ ซ้ือลูกโคเน้ือเพศผูม้าขนุขาย 

ค. นางแดง  เล้ียงแม่พนัธ์ุโคผลิตลูกขาย 

ง. นายมา เล้ียงขนุโคเพศผูห้ยา่นมถึงส่งตลาด 

จ. นายสี เล้ียงขนุโคเพศผูน้ํ้ าหนกั 300 กิโลกรัมจึงส่งตลาด 

ขอ้  9 ขอ้ใดเป็นช่ือโคพนัธ์ุเน้ือทั้งหมด 

ก. ลินี  เมซานี   แครงเกจกีร์ 

ข. บราห์มนั   ซาฮิวาล  เรดซินดิเจอร์ซ่ี 

ค. ฮินดูบราซิล  มูร่าห์   รูแอง  แมนดาริน 

ง. กซุเซอร์ราจแนลลอร์กีร์ชอร์ตฮอร์น 

จ. แองโกลนูเบียน   มาริโน  ซาแนนแนลลอร์ล่ี 

ขอ้ 10 ควรเลือกเล้ียงโคขนุพนัธ์ุใดจึงจะไดเ้น้ือโคขนุท่ีเน้ือนุ่มและมีไขมนัแทรกสูงๆ  

ก. พนัธ์ุกาํแพงแสนกบัวากิว 

ข. พนัธ์ุลูกผสมบราห์มนักบัวากิว 

ค. พนัธ์ุลูกผสมพื้นเมืองกบัแองกสั 

ง. พนัธ์ุลูกผสมพื้นเมืองกบับราห์มนั 

จ. พนัธ์ุลูกผสมบราห์มนักบัชาร์โรเล่ส์ 

 



84 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ขอ้ 11   ถา้ตอ้งการเล้ียงโคนมเพื่อจุดประสงคท์าํผลิตภณัฑเ์นย  ควรเล้ียงโคพนัธ์ุใด 

ก. เจอร์ซ่ี 

ข. เรดเดน 

ค. ชาร์โรเลส์ 

ง. อเมริกนั บราห์มนั 

จ. โฮลสไตน์ ฟรีเชียน 

ขอ้ 12   ในการเล้ียงโคขนุควรวางแผนการผสมพนัธ์ุวิธีใด 

ก. ผสมเลือดชิด 

ข. ผสมขา้มพนัธ์ุ 

ค. ผสมในพนัธ์ุเดียวกนั 

ง. ผสมในสายสมัพนัธ์ุ 

จ. ผสมนอกสายสมัพนัธ์ุ 

ขอ้  13 ขอ้ใดกล่าว ถูกต้อง 

ก. เน้ือโคพนัธ์ุแองกสัมีไขมนัแทรกสูงสุด 

ข. นํ้านมโคพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียนมีไขมนัสูงสุด 

ค. แม่พนัธ์ุโคเน้ือท่ีมีนํ้ านมมากจะมีช่วงการตกลูกห่าง 

ง. ควรเกบ็แม่พนัธ์ุโคท่ีคลอดลูกมีนํ้าหนกัมากไวท้าํพนัธ์ุเพราะลูกโคจะโตเร็ว 

จ. ควรเกบ็แม่พนัธ์ุโคนมท่ีมีลาํตวักวา้งลึกโครงกระดูกใหญ่ไวท้าํพนัธ์ุเพราะ 

เตา้นมจะใหญ่ 

ขอ้ 14 ควรใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวข์อ้ใดผสมทาํอาหารลูกโคระยะแรกเกิดถึง 3 เดือน โปรตีน  

21 เปอร์เซ็นต ์

ก. ขา้วโพดบด  รําขา้ว  กากถัว่เหลือง กระถินป่นแร่ธาตุวิตามิน ยเูรีย  

ข. ขา้วโพดบด  รําขา้ว  กากถัว่เหลือง ปลาป่น แร่ธาตุวิตามิน ยเูรีย 

ค. ขา้วโพดบด  กากถัว่เหลือง ปลาป่น กระถินป่นแร่ธาตุวิตามิน 

ง. รําขา้ว  กากถัว่เหลือง ปลาป่น แร่ธาตุวิตามิน ยเูรีย 

จ. ขา้วโพดบด  รําขา้ว  กากถัว่เหลือง ปลาป่น แร่ธาตุวิตามิน 

ขอ้ 15 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมปลาป่นเกิน 2  เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารโครีดนม  

ก. ปลาป่นมีราคาแพง  

ข. ปลาป่นข้ึนราเสียไดง่้าย 

ค. ปลาป่นขาดกรดอะมิโนท่ีจาํเป็น 

ง. ปลาป่นหายากและขาดแคลนบ่อยๆ 

จ. ปลาป่นมีกล่ินแรง จะทาํใหน้ํ้ านมจะมีกล่ินปลาป่น 
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ขอ้ 16 แม่พนัธ์ุโคเน้ือจาํนวน 30  ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ียตวัละ 500  กิโลกรัม จะตอ้งตดัหญา้สดมาให้

กินในคอก วนัละก่ีกิโลกรัม 

ก. 500  กิโลกรัม 

ข. 1,000  กิโลกรัม 

ค. 1,500  กิโลกรัม 

ง. 2,000  กิโลกรัม 

จ. 2,500  กิโลกรัม 

ขอ้  17 จากตาราง NRC แม่โคผลิตนํ้านม  1  ลิตร ตอ้งการโปรตีน 87  กรัม  ถา้แม่โครีดนม 

ไดว้นัละ 20 กิโลกรัม  ความตอ้งการโปรตีนดาํรงชีพวนัละ 300 กรัม แม่โคตอ้งการโปรตีน

ผลิตนํ้านมวนัละเท่าใด 

ก. 387    กรัม       

ข. 1,740  กรัม 

ค. 2,040  กรัม 

ง. 2,420  กรัม 

จ. 2,880  กรัม 

ขอ้ 18  ขอ้มูล  “แม่โครีดนมกินอาหารขน้ปริมาณมากกวา่80เปอร์เซ็นตข์องความจุกระเพาะ” 

ขอ้สรุปใดถูกตอ้ง 

ก. นํ้านมจะมีไขมนัสูง 

ข. นํ้านมจะมีโปรตีนสูงข้ึน 

ค. แม่โคจะอว้นผสมติดง่าย 

ง. จะไดป้ริมาณนํ้านมสูงข้ึน 

จ. เกิดกรดในกระเพาะ แม่โคกินอาหารลดลง 

ขอ้ 19 ถา้ตอ้งการยา้ยโคขา้มจงัหวดั จะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย อยา่งนอ้ยก่ีวนั 

จึงจะเคล่ือนยา้ยได ้

ก. 7  วนั     

ข. 14  วนั 

ค. 21  วนั  

ง. 28 วนั 

จ. 41 วนั 
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ขอ้  20 การควบคุมการเคล่ือนยา้ยสตัว ์เป็นผลสืบเน่ืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายใดต่อไปน้ี 

เป็นสาํคญั 

ก. พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2499 

ข. พ.ร.บ.บาํรุงพนัธ์ุสตัว ์พ.ศ. 2509 

ค. พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2525 

ง. พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจาํหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2535 

จ. พ.ร.บ.โรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2535 

ขอ้ 21 โรคโคในขอ้ใดท่ีตอ้งตรวจวนิิจฉยัดว้ยการเจาะเลือด 

ก. ไขเ้ห็บ  คอบวม 

ข. วณัโรค   แทง้ติดต่อ 

ค. แทง้ติดต่อ    วณัโรคเทียม         

ง. แทง้ติดต่อ  เตา้นมอกัเสบ 

จ. ปากและเทา้เป่ือย  คอบวม 

ขอ้ 22 ในการเล้ียงโคนมโรคอะไรท่ีทาํความเสียหายทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

ก. โรคคอบวม 

ข. โรคแทง้ติดต่อ 

ค. โรคแอนแทรก  

ง. โรคเตา้นมอกัเสบ 

จ. โรคปากและเทา้เป่ือย 

ขอ้ 23 ขอ้ใดเป็นวิธีแกไ้ขยางไลเนอร์ถว้ยรีดนมท่ีมีสภาพแขง็เพื่อยดือายกุารใชง้าน   

ก. เปล่ียนใหม่  

ข. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายคลอรีน 

ค. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายโซดาไฟ  

ง. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายฟอร์มารีน 

จ. ถอดยางไลเนอร์ไปแช่ในสารละลายกรดฟอร์ริค 

ขอ้ 24   เหตุใดจึงตอ้งใหลู้กโคกินนมนํ้าเหลืองหลงัคลอดเร็วท่ีสุด 

ก. ช่วงแรกคลอดมีนมนํ้าเหลืองไม่เกิน 4 วนั  

ข. นมนํ้าเหลืองช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคแก่ลูกโค  

ค. นมนํ้าเหลืองมีโปรตีนสูงทาํใหลู้กโคเจริญเติบโตเร็ว 

ง. นมนํ้าเหลืองป้องกนัโรคปอดบวมและสะดืออกัเสบไดห้ลงัคลอด 

จ. นมนํ้าเหลืองมีสารภูมิคุม้กนัโรคแก่ลูกโคและมีคุณสมบติัเป็นยาขบัถ่ายข้ีเทา 
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ขอ้ 25 ปัญหาสุขภาพของลูกโคหลงัคลอดใหม่ท่ีพบมากคือขอ้ใด 

ก. สะดืออกัเสบและปอดบวม 

ข. ไม่กินนมนํ้าเหลือง 

ค. ขาอ่อนเดินไม่ได ้

ง. กินนมนอ้ย 

จ. ทอ้งอืด 

ขอ้ 26 อายมุาตรฐานท่ีลูกโคหยา่นมก่ีวนั 

ก. 120   วนั 

ข. 180   วนั 

ค. 205   วนั 

ง. 240   วนั 

จ.  283   วนั 

ขอ้ 27  ขอ้ใดเป็นแนวทางการเล้ียงแม่โคหลงัคลอดลูกและกลบัเป็นสดัภายใน2-3 เดือน  

ก. ก่อนคลอด  2  เดือน ใหอ้าหารขน้กินเตม็ท่ี                 

ข. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกาย ช่วง 3.5 - 4 

ค. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกายไม่ตํ่ากวา่ 5 

ง. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกาย ไม่ตํ่ากวา่ 5  ก่อนคลอดฉีดยาบาํรุง     

จ. ช่วงตั้งทอ้งเล้ียงแม่โคใหมี้คะแนนร่างกาย ช่วง 3.5-4  และหลงัคลอดใหแ้ม่โค 

และลูกโคกินอาหารขน้เสริม 

ขอ้ 28  หากตอ้งการคงลกัษณะท่ีดีของพอ่พนัธ์ุโคเน้ือท่ีมีลกัษณะดีมากสามารถถ่ายทอด

พนัธุกรรมไดดี้มากไวใ้นฝงูควรวางแผนผสมพนัธ์ุแบบใดจึงจะดีท่ีสุด 

ก. ผสมขา้มสลบั 

ข. ผสมเลือดชิดจดั 

ค. ผสมยกระดบัสายเลือด                                                                   

ง. ผสมในพนัธ์ุนอกสายสมัพนัธ์                                          

จ. ผสมยดึสายสมัพนัธ์หรือสายตระกลู 

ขอ้ 29 ขอ้ใดเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหานํ้านมดิบมีไขมนัตํ่ากวา่มาตรฐาน 

ก. ใหกิ้นอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพดีเช่น ขา้วโพดหมกั                                                          

ข. ใหอ้าหารขน้ท่ีมีพลงังานสูงเสริมหลงัรีดนม 

ค. เพิ่มอาหารขน้ประเภทไขมนั ในสูตรอาหาร                                      

ง. ใหกิ้นอาหารขน้โปรตีน21เปอร์เซ็นต ์

จ. ปรับปรุงพนัธ์ุโดยใชน้ํ้ าเช้ือพนัธ์ุเจอร์ซ่ี 
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ขอ้ 30 ควรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคแทง้ติดต่อในลูกโคเพศเมียเม่ืออายเุท่าใด 

ก. 1 – 3  เดือน  

ข. 3 – 8  เดือน  

ค. 9- – 12  เดือน  

ง. 12 – 18  เดือน  

จ. อายเุท่าใดกไ็ด ้ 

ขอ้ 31 สารอาหารชนิดใดท่ีควรใหแ้ก่โคขนุก่อนส่งตลาดมากท่ีสุด 

ก. คาร์โบไฮเดรท                                          

ข. โปรตีน 

ค. แร่ธาตุ                                                      

ง. ไขมนั 

จ. วิตามิน 

ขอ้ 32   เล้ียงแม่โคเน้ือจาํนวน 20 ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ียตวัละ500  กิโลกรัม จะตอ้งใหห้ญา้แหง้  จาํนวน

เท่าใดต่อวนั 

ก. 100   กิโลกรัม 

ข. 200   กิโลกรัม 

ค. 300   กิโลกรัม  

ง. 400   กิโลกรัม 

จ. 500   กิโลกรัม 

ขอ้  33 ถา้ตอ้งการใหไ้ดลู้กของแม่โคนมท่ีใหผ้ลผลิตนํ้านมสูงมากหลายตวัใน1ปี ควรเลือก 

วิธีใดปรับปรุงพนัธ์ุ 

ก. โคลนน่ิง 

ข. ผสมเทียม 

ค. ผสมธรรมชาติ 

ง. ยา้ยฝากตวัอ่อน 

จ. ยา้ยฝากนิวเคลียส 
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ขอ้ 34  ถา้ตอ้งการใหแ้ม่โคเป็นสดัพร้อมกนัหลายตวัและไดรั้บการผสมเทียมพร้อมกนั  แนวทาง

ปฏิบติัใดจึงสะดวกต่อการจดัการ 

ก. ใชพ้อ่พนัธ์ุกระตุน้การเป็นสดัคราวละหลายๆ ตวั 

ข. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน  ในแม่โคท่ีตรวจพบคอร์ปัสลูเทยีม 

ค. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมน ออ็กซ่ีโตซิน ในแม่โคท่ีตรวจพบคอร์ปัสลูเทยีม 

ง. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมนโปสต้าแกรนดินในแม่โคท่ีตรวจพบคอร์ปัสลูเทยีม 

จ. เหน่ียวนาํเป็นสดัดว้ยฮอร์โมนโปสต้าแกรนดินในแม่โคท่ีตรวจไม่พบคอร์ปัสลูเทยีม 

ขอ้ 35  ฮอร์โมนช่ือการคา้เอสทรูเมต(Estrumate)เป็นฮอร์โมนชนิดสงัเคราะห์จาก 

ฮอร์โมนอะไร 

ก. เอสโตรเจน 

ข. โปรเจสเทอโรน 

ค. โปสตา้แกรนดิน 

ง. ลูทีไนซ้ิง  ฮอร์โมน 

จ. ฟอริเคิลสติมูเลต้ิง ฮอร์โมน 

ขอ้ 36   ขอ้ใดเป็นตลาดโคเน้ือมีชีวิตท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศไทย 

ก. ลาว    พม่า      เขมร    

ข. เขมร  เวียดนาม   ลาว 

ค. เวียดนาม   มาเลเซีย   จีน 

ง. สิงคโ์ปร  ฟิลิปปินพม่า 

จ. มาเลเซีย  สิงคโ์ปรอินโดนีเซีย 

ขอ้ 37 ผลิตภณัฑจ์ากสตัวช์นิดใดท่ีไทยนาํเขา้มากท่ีสุด 

ก. เน้ือโคขนุ          

ข. เน้ือไก่แช่แขง็      

ค. เน้ือหมูแช่แขง็ 

ง. เน้ือไก่ก่ึงสาํเร็จรูป     

จ. นมผงและผลิตภณัฑ ์
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ขอ้ 38  ประเทศไทยเปิดการคา้เสรี (FTA) กบัประเทศออสเตรเลีย โดยลดภาษีเน้ือโค 

เป็น  0  เปอร์เซ็นต ์ปีใด 

ก. พ.ศ.2560 

ข. พ.ศ.2561 

ค. พ.ศ.  2562 

ง. พ.ศ.  2563 

จ. พ.ศ.  2564 

ขอ้ 39  ปัจจุบนัปัญหาราคาโคมีชีวิตในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากสาเหตุสาํคญัใด 

ก. มีเน้ือโคจากพม่าลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

ข. มีเน้ือโคจากอินเดียลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

ค. มีโคมีชีวิตจากพม่าลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

ง. มีโคมีชีวิตจากอินเดียลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

จ. มีเน้ือโคจากออสเตรเลียลกัลอบเขา้มาและมีราคาถูก 

ขอ้ 40   โคขนุลูกผสมบราห์มนัเพศผู ้นํ้ าหนกัมีชีวิต 500  กิโลกรัม ขนุ 4 เดือน  เม่ือชาํแหละ 

แลว้มีนํ้ าหนกัซากเยน็ 280 กิโลกรัม โคขนุตวัน้ีมีเปอร์เซ็นตซ์ากเท่าใด 

ก. 52  เปอร์เซ็นต ์        

ข. 56  เปอร์เซ็นต ์

ค. 60  เปอร์เซ็นต ์

ง. 62  เปอร์เซ็นต ์

จ. 66  เปอร์เซ็นต ์
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคภาคทฤษฏี  

(แบบอตันัย) 

ข้อ 1 

ใหน้กัศึกษาวางแผนการเล้ียงโคขนุ จากนํ้าหนกันาํเขา้ขนุ  300  ก.ก. ใหไ้ด ้น.น. 510 ก.ก. โดยโคมีอตัราการ

เจริญเติบโตวนัละ 1 กก. และมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเท่ากบั  3  ใหมี้โคขนุ ส่งตลาดเดือนละ 20 ตวั 

หมุนเวียนทุกเดือนในรอบ  1  ปี ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. แสดงตารางจาํนวนโคเขา้ขนุ รายเดือนในรอบ    1   ปี 

2. ในรอบ 1 ปี  นาํโคขนุเขา้เล้ียงทั้งหมดก่ีตวั 

3. ในรอบ 1 ปี จาํหน่ายโคขนุไดก่ี้ตวั 

4. แสดงตารางจาํนวนอาหารเล้ียงโคในแต่ละเดือนในรอบ  1  ปี 

5. ในรอบ 1 ปี ใชอ้าหารเล้ียงโคขนุทั้งหมดก่ีกิโลกรัม 

 

ข้อที ่2  

จงคาํนวณสูตรอาหารสาํหรับเล้ียงไก่เน้ือ  หรือ สุกร ตอ้งการโปรตีน 20 % โดยใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวด์งัตาราง  

ใหค้าํนวณสูตรอาหารโดยวธีิวิธีเปียร์สนัสแควร์ 

 

ข้อ 3   

โจทย ์ เล้ียงไก่ไข่ ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ จนถึงอายุ 14 สัปดาห์ จาํนวน 500 ตวั จะตอ้งซ้ืออาหารมาเล้ียง

จาํนวนก่ีถุง (ไก่ไข่มีอตัราการกินเฉล่ีย 55 กรัม ต่อ ตวั ต่อ วนั) 

 

ข้อ 4  เล้ียงสุกร ตั้งแต่นํ้ าหนกั 20 กิโลกรัม จนถึงนํ้าหนกั 100 กิโลกรัม จาํนวน 50 ตวั จะตอ้งซ้ืออาหารมาเล้ียง

จาํนวนก่ีถุง 

 

ข้อ 5  

โจทย ์ เล้ียงโคนมมีนํ้ าหนกัตวั 500 กิโลกรัม ให้นํ้ านมเฉล่ียวนัละ 20 กิโลกรัม นํ้ านมมีไขมนั 3.5%  เล้ียง

ดว้ยหญา้ขนสดและอาหารขน้ จะตอ้งเตรียมหญา้ขนสดและอาหารขน้เพื่อเล้ียงโควนัละก่ีกิโลกรัม 

(ใชข้อ้มูลจากตารางท่ีกาํหนดให)้ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

 

เฉลยภาคทฤษฏ ีแบบเลือกตอบ 

เฉลย ชุดที ่1 (สัตว์ปีก) 

 

ขอ้ 1  = จ ขอ้ 2  = ง ขอ้ 3  = ข ขอ้ 4  = จ ขอ้ 5  = ข ขอ้ 6  = ง ขอ้ 7  =  ข ขอ้ 8  = จ 

ขอ้ 9  = ง ขอ้10   = ก ขอ้11  = จ ขอ้ 12  = ก ขอ้ 13  = จ ขอ้ 14  = จ ขอ้ 15  = ก ขอ้16   = ค 

ขอ้17   = ง ขอ้18   = ก ขอ้19   = จ ขอ้20   = ข ขอ้21   = ข ขอ้ 22  = จ ขอ้ 23  = ก ขอ้24   = ข 

ขอ้ 25  = ค ขอ้26   = จ ขอ้27   = ง ขอ้28   = จ ขอ้29   = ง ขอ้ 30  = ง ขอ้31  = ง ขอ้32   = จ 

ขอ้33   = ก ขอ้34   = ข ขอ้ 35  = ค ขอ้ 36  = ก ขอ้37  = ข ขอ้ 38  = ง ขอ้39   = จ ขอ้40   = ข 

ขอ้ 41  = ค ขอ้42   = ก ขอ้43   = ข ขอ้44   = จ ขอ้ 45  = ข    

  



93 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เฉลย  ชุดที ่2  สุกร 

 

ขอ้ 1  = ก ขอ้ 2  = ข ขอ้ 3  = ก ขอ้ 4  = ง ขอ้ 5  = ข ขอ้ 6  = จ ขอ้ 7  =  จ ขอ้ 8  = ข 

ขอ้ 9  = ค ขอ้10   = ก ขอ้11  = ง ขอ้ 12  = จ ขอ้ 13  = ข ขอ้ 14  = ก ขอ้ 15  = ค ขอ้16   = ง 

ขอ้17   = ค ขอ้18   = จ ขอ้19   = ข ขอ้20   = ง ขอ้21   = ค ขอ้ 22  = ง ขอ้ 23  = ค ขอ้24   = ก 

ขอ้ 25  = จ ขอ้26   = ก ขอ้27   = ค ขอ้28   = จ ขอ้29   = ค ขอ้ 30  = จ ขอ้31  = จ ขอ้32   = ข 

ขอ้33   = ง ขอ้34   = ค ขอ้ 35  = ค ขอ้ 36  = จ ขอ้37  = ง ขอ้ 38  = ข ขอ้39   = ง ขอ้40   = ก 

ขอ้ 41  = จ ขอ้42   = ข       
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

 เฉลย  ชุดที ่3 โคนม โคเน้ือ 

 

ขอ้ 1  = ค ขอ้ 2  = ง ขอ้ 3  = ง ขอ้ 4  = ค ขอ้ 5  = ค ขอ้ 6  = ก ขอ้ 7  =  ค ขอ้ 8  =ข 

ขอ้ 9  = ง ขอ้10   = ก ขอ้11  = ก ขอ้ 12  = ข ขอ้ 13  = ค ขอ้ 14  = ค ขอ้ 15  = จ ขอ้16   = จ 

ขอ้17   = ค ขอ้18   = จ ขอ้19   = ค ขอ้20   = ข ขอ้21   = ค ขอ้ 22  = ค ขอ้ 23  = ง ขอ้24   = จ 

ขอ้ 25  = ง ขอ้26   = ค ขอ้27   = จ ขอ้28   = จ ขอ้29   = ง ขอ้ 30  = ข ขอ้31  = ก ขอ้32   = ค 

ขอ้33   = ง ขอ้34   = ง ขอ้ 35  = ค ขอ้ 36  = ค ขอ้37  = จ ขอ้ 38  = ง ขอ้39   = ข ขอ้40   = ข 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เฉลยภาคทฤษฏี แบบอตันัย 

ข้อ 1 

ใหน้กัศึกษาวางแผนการเล้ียงโคขนุ จากนํ้าหนกันาํเขา้ขนุ  300  ก.ก. ใหไ้ด ้น.น. 510 ก.ก. โดยโคมีอตัราการ

เจริญเติบโตวนัละ 1 กก. และมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเท่ากบั  3  ใหมี้โคขนุ ส่งตลาดเดือนละ 20 ตวั 

หมุนเวียนทุกเดือนในรอบ  1  ปี ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

6. แสดงตารางจาํนวนโคเขา้ขนุ รายเดือนในรอบ    1   ปี 

7. ในรอบ 1 ปี  นาํโคขนุเขา้เล้ียงทั้งหมดก่ีตวั 

8. ในรอบ 1 ปี จาํหน่ายโคขนุไดก่ี้ตวั 

9. แสดงตารางจาํนวนอาหารเล้ียงโคในแต่ละเดือนในรอบ  1  ปี 

10. ในรอบ 1 ปี ใชอ้าหารเล้ียงโคขนุทั้งหมดก่ีกิโลกรัม 

แนวทางการตอบ 

1. นาํโคขนุเขา้เล้ียงเดือนละ 20  ตวั 

2. น.น.โคเพิ่มข้ึนตั้งแต่เร่ิมเล้ียงถึงจาํหน่าย     510 – 300  =  210 ก.ก. 

3. โคเติบโตวนัละ  1  ก.ก. จะใชเ้วลาเล้ียง ทั้งหมด  210 วนั  หรือ  7  เดือน/ตวั 

4. โค น.น.เพิ่มข้ึนเฉล่ียเดือนละ  210/7 = 30  กก./ ตวั 

5. น.น.โคเพิ่มข้ึน  1 กก. ใชอ้าหาร  3  กก. 

ถา้ น.น. เพิ่มข้ึน 30 กก. ตอ้งใชอ้าหาร  30 x 3  =  90   กก./ ตวั / เดือน 

6. เล้ียงโคขนุเดือนละ 20 ตวั  จะตอ้งใชอ้าหาร  =  90 x 20  =  1,800 กก./เดือน 

 

ตารางจาํนวนโคเขา้ขนุ รายเดือนในรอบ    1   ปี 

รุ่น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 20 20 20 20 20 20 20 จาํหน่าย 20 20 20 20 

2  20 20 20 20 20 20 20 จาํหน่าย 20 20 20 

3   20 20 20 20 20 20 20 จาํหน่าย 20 20 

4    20 20 20 20 20 20 20 จาํหน่าย 20 

5     20 20 20 20 20 20 20 จาํหน่าย 

6      20 20 20 20 20 20 20 

7       20 20 20 20 20 20 

รวม 20 40 60 80 100 120 140 120 120 120 120 120 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

จากตาราง  สรุปว่า  

 

1. ในรอบ 1 ปี  นาํโคขนุเขา้เล้ียงทั้งหมด    220   ตวั ( เดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม นาํโคเขา้เล้ียง

เดือนละ 20 ตวั รวม 140  ตวั เดือน กนัยายน ถึง ธนัวาคม นาํโคเขา้เล้ียงเดือนละ 20 ตวั  

รวม 80 ตวั) 

2. ในรอบ 1 ปี จาํหน่ายโคขนุได ้  100  ตวั (จาํหน่ายโคขนุ เดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม เดือนละ 

20 ตวั) 

ตารางแสดง จาํนวนอาหารเล้ียงโคในแต่ละเดือนในรอบ  1  ปี 

รุ่น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 จาํหน่าย 1,800 1,800 1,800 1,800 

2  1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 จาํหน่าย 1,800 1,800 1,800 

3   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 จาํหน่าย 1,800 1,800 

4    1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 จาํหน่าย 1,800 

5     1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 จาํหน่าย 

6      1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

7       1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

รวม 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800 12,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 

 

จากตาราง สรุปได้ว่า 

1. ในรอบ 1 ปี ใชอ้าหารเล้ียงโคขนุทั้งหมด   104,400  กิโลกรัม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

ข้อที ่2  

จงคาํนวณสูตรอาหารสาํหรับเล้ียงไก่เน้ือ  หรือ สุกร ตอ้งการโปรตีน 20 % โดยใชว้ตัถุดิบอาหารสตัวด์งัตาราง  

ใหค้าํนวณสูตรอาหารโดยวธีิวิธีเปียร์สนัสแควร์ 

แนวทางการตอบคาํถาม 

1. ใชอ้ตัราส่วน  ขา้วโพดป่น : รําละเอียด : มนัสาํปะหลงับด =      3 : 2 :1 

 ขา้วโพด  1  ส่วน. มีโปรตีน 8.75   หน่วย 

 ขา้วโพด  3  ส่วน. มีโปรตีน 8.75x3 = 26.25  หน่วย 

     1 

 รําละเอียด  1  ส่วน  มีโปรตีน 12.38   หน่วย 

 รําละเอียด  2  ส่วน  มีโปรตีน 12.38x2 = 26.76  หน่วย 

      1 

 มนัสาํปะหลงับด  1  ส่วน  มีโปรตีน 2.14   หน่วย 

 มนัสาํปะหลงับด   1  ส่วน  มีโปรตีน 2.14 x 1 = 2.14  หน่วย 

      1 

วตัถุดิบพลงังาน    6    ส่วน มีโปรตีน  รวม 26.25 + 26.76 + 2.14  =    53.5  หน่วย 

วตัถุดิบพลงังาน    1    ส่วน มีโปรตีน  รวม   =  53.5x1   =  8.56 หน่วย 

2. ใชอ้ตัราส่วน ปลาป่น : กากถัว่เหลืองสกดันํ้ามนั: กากเมลด็ทานตะวนั   =     1 : 3 : 1 

ปลาป่น  1  ส่วน. มีโปรตีน 55.90   หน่วย 

ปลาป่น  1  ส่วน. มีโปรตีน 55.90 x 1 = 55.90  หน่วย 

  1 

กากถัว่เหลืองสกดันํ้ามนั  1  ส่วน. มีโปรตีน 48.50   หน่วย 

กากถัว่เหลืองสกดันํ้ามนั  3  ส่วน. มีโปรตีน 48.50 x 3 = 145.50 หน่วย 

  1 

กากเมลด็ทานตะวนั  1  ส่วน. มีโปรตีน 37   หน่วย 

กากเมลด็ทานตะวนั  1  ส่วน. มีโปรตีน 37 x 1 = 37  หน่วย 

  1 

 

วตัถุดิบโปรตีน   5    ส่วน มีโปรตีน  รวม 55.90 + 145.50+  37 =    238.4  หน่วย 

วตัถุดิบโปรตีน   1    ส่วน มีโปรตีน  รวม   =  238.4 x1   =  47.68 หน่วย 

  5 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

3. นํ้าหนกัวตัถุดิบท่ีกาํหนดใหใ้ชใ้นสูตรอาหาร 

3.1  ไดแคลเซียมฟอสเฟต  ใหใ้ช ้ =  2.5  กก/น.น.อาหาร 100  ก.ก. 

3.2  เกลือ  ใหใ้ช ้ 0.5 % =  0.5  กก/น.น.อาหาร 100  ก.ก. 

3.3  พรีมิกซ์  ใหใ้ช ้ 0.5 % =  0.5  กก/น.น.อาหาร 100  ก.ก. 

เพราะฉะนั้นวตัถุดิบกลุ่มแร่ธาตุ และวิตามินจะประกอบอยูใ่นสูตรอาหาร = 2.5+0.5+0.5 = 3.5  ก.ก. 

3.4  เหลือวถัตุท่ีใชค้าํนวณสูตรอาหาร = 100 – 3.5 = 96.5  ก.ก. 

วตัถุดิบท่ีมีโปรตีนรวม  96.5  ก.ก.   มีโปรตีน = 20   ก.ก. 

วตัถุดิบท่ีมีโปรตีนรวม   100  ก.ก.   มีโปรตีน = 20 x 96.5 =  20.73 ก.ก. 

  1 

นาํมาเขา้ตารางเปียร์สนั 

วตัถุดิบกลุ่มโปรตีน เฉล่ีย  47.68 11.87 

 

 

กลุ่มพลงังาน มีโปรตีนเฉล่ีย 8.86  26.95 

  รวม 38.82 

อาหารผสม  38.82   ก.ก.  ใชว้ตัถุดิบกลุ่มโปรตีน  11.87  ก.ก. 

อาหารผสม  96.5     ก.ก.  ใชว้ตัถุดิบกลุ่มโปรตีน  11.87x96.5   =  29.51 ก.ก 

   38.82    

วตัถุดิบกลุ่มโปรตีน  5  ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  29.51  ก.ก. 

วตัถุดิบกลุ่มโปรตีน  1  ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  29.51x1    =   5.90 ก.ก. 

   5 

เพราะฉะนั้น      ปลาป่น 1 ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  1x 5.90   =  5.90    ก.ก. 

กากถัว่เหลืองสกดันํ้ามนั   3 ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  3x 5.90   =  17.7    ก.ก. 

กากเมลด็ทานตะวนั    1 ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  1x 5.90   =  5.90    ก.ก. 

 เหลือวตัถุดิบกลุ่มพลงังาน =  96.50 – 29.51  =   66.99  ก.ก. 

วตัถุดิบกลุ่มพลงังาน  6  ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  66.99    ก.ก. 

วตัถุดิบกลุ่มพลงังาน  1  ส่วน   มีนํ้ าหนกัรวม  66.99  x 1 = 11.17 ก.ก. 

    6 

เพราะฉะนั้น 

 ขา้วโพด   3   ส่วน มีนํ้ าหนกัรวม 3 x 11.17  =  33.51 ก.ก. 

 รําละเอียด   2   ส่วน มีนํ้ าหนกัรวม 2 x 11.17  =  22.34 ก.ก. 

  มนัสาํปะหลงับด  1   ส่วน มีนํ้ าหนกัรวม 1 x 11.17  =  11.17 ก.ก. 

20.73 
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สรุป  ใชว้ตัถุดิบในสูตรอาหาร ดงัน้ี 

1. ขา้วโพดป่น จาํนวน  33.51  ก.ก. 

2. รําละเอียด จาํนวน  22.30  ก.ก. 

3. มนัสาํปะหลงับด จาํนวน  11.17  ก.ก. 

4. กากถัว่เหลืองสกดันํ้ามนัจาํนวน  17.70  ก.ก. 

5. ปลาป่น จาํนวน  5.90  ก.ก. 

6. กากเมลด็ทานตะวนั จาํนวน  5.90  ก.ก. 

7. ไดแคลเซียมฟอสเฟต  จาํนวน  2.50  ก.ก. 

8. เกลือ จาํนวน  0.5  ก.ก. 

9. พรีมิกซ์ จาํนวน  0.5  ก.ก. 

  รวม  100.02  ก.ก. 
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ข้อ 3   

โจทย ์ เล้ียงไก่ไข่ ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ จนถึงอายุ 14 สัปดาห์ จาํนวน 500 ตวั จะตอ้งซ้ืออาหารมาเล้ียง

จาํนวนก่ีถุง (ไก่ไข่มีอตัราการกินเฉล่ีย 55 กรัม ต่อ ตวั ต่อ วนั) 

แนวการตอบ 

1. เล้ียงไก่อาย ุ 6 สปัดาห์  ถึง  อาย ุ   14   สปัดาห์   ใชร้ะยะเวลาเล้ียง    8   สปัดาห์ หรือ   56   วนั 

2. ไก่   1   ตวั  กินอาหาร   55  กรัม ต่อ ตวั ต่อ วนั 

ไก่   500  ตวั  กินอาหาร    55 x 500  =  27,500  กรัม / วนั 

เวลา  1  วนั  ไก่   500   ตวั  กินอาหาร = 27,500  กรัม 

ระเวลา 56  วนั  ไก่   500   ตวั  กินอาหาร = 27,500 x 56 กรัม 

  =  1,540,000 กรัม 

อาหาร    1000    กรัม เท่ากบั = 1 ก.ก. 

อาหาร 1,540,000 กรัม เท่ากบั = 1 x 1,540,000 ก.ก. 

    1000 

   =   1,540  ก.ก. 

อาหาร   30    ก.ก. บรรจุในถุงอาหาร ได ้  1 ถุง 

อาหาร  1,540  ก.ก. บรรจุในถุงอาหาร ได ้ 1 x 1,540 ถุง 

    30 

   =  51.33 ถุง 

สรุป 

หากเล้ียงไก่ 500  ตวั ตั้งแต่อาย ุ6-14  สปัดาห์  จะตอ้งใชอ้าหาร จาํนวน  52  ถุง 
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ข้อ 4  เล้ียงสุกร ตั้งแต่นํ้ าหนกั 20 กิโลกรัม จนถึงนํ้าหนกั 100 กิโลกรัม จาํนวน 50 ตวั จะตอ้งซ้ืออาหารมาเล้ียง

จาํนวนก่ีถุง 

แนวทางการตอบ 

 สุกรนํ้าหนกั 20-60   ก.ก. มี น.น.เพิ่มข้ึน   40  ก.ก./ตวั 

 สุกรเติบโต 0.65  ก.ก. ใชเ้วลา  1  วนั 

 ถา้สุกรเติบโต 40   ก.ก. ใชเ้วลา  1 x 40 = 61.54  วนั 

     0.65 

 ระยะเวลา  1   วนั สุกรกินอาหารได ้ 1.90  ก.ก. 

 ถา้ระยะเวลาเล้ียง    61.54  วนั สุกรกินอาหารได ้ 1.90 x61.54 ก.ก. 

            1 

 สุกร น.น. 20-60   ก.ก.1 ตวั ใชอ้าหาร   =  116.93     ก.ก. 

 สุกร  500   ตวั กินอาหาร  ใชอ้าหาร   =  116.93x500    ก.ก. 

    =  58,465  ก.ก. 

อาหาร น.น.  30  ก.ก.  บรรจุได ้  1 ถุง 

อาหาร น.น. 58,465  ก.ก บรรจุได ้  1x58,465 ถุง 

          30 

    =  1948.83   ถุง 

สุกรนํ้าหนกั 60-100   ก.ก. มี น.น.เพิ่มข้ึน   40  ก.ก./ตวั 

 สุกรเติบโต 0.8  ก.ก. ใชเ้วลา  1  วนั 

 ถา้สุกรเติบโต 40   ก.ก. ใชเ้วลา  1 x 40 = 50  วนั 

     0.8 

 ระยะเวลา  1   วนั สุกรกินอาหารได ้ 3.11  ก.ก. 

 ถา้ระยะเวลาเล้ียง    50  วนั สุกรกินอาหารได ้ 3.11 x 50  ก.ก. 

          1 

 สุกร น.น.  60 -100   ก.ก.1 ตวั ใชอ้าหาร   =   155.5     ก.ก. 

 สุกร  500   ตวั กินอาหาร  ใชอ้าหาร   =  155.5 x 500    ก.ก. 

    =  77,750  ก.ก. 

อาหาร น.น.  30  ก.ก.  บรรจุได ้  1 ถุง 

อาหาร น.น. 58,465  ก.ก บรรจุได ้  1x77,750 ถุง 

          30 

    =  2591.67   ถุง 

รวมใชอ้าหารทั้งหมด  1948.83 + 2591.67    =  4540.50  ถุง 
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ข้อ 5  

โจทย ์ เล้ียงโคนมมีนํ้ าหนกัตวั 500 กิโลกรัม ให้นํ้ านมเฉล่ียวนัละ 20 กิโลกรัม นํ้ านมมีไขมนั 3.5%  เล้ียง

ดว้ยหญา้ขนสดและอาหารขน้ จะตอ้งเตรียมหญา้ขนสดและอาหารขน้เพื่อเล้ียงโควนัละก่ีกิโลกรัม 

(ใชข้อ้มูลจากตารางท่ีกาํหนดให)้ 

แนวทางการตอบ 

ความตอ้งการโภชนะ โปรตีน TDN 

ความตอ้งการโภชนะเพื่อดาํรงชีพ 364 3.68 

ความตอ้งการโภชนะเพื่อการสร้างนํ้านม 20 กิโลกรัม 84x20 = 1,680 0.30x20 = 6 

รวม 2,044 9.68 

 

โคนํ้าหนกั 500 กิโลกรัม กินอาหารได ้ 3 %  ของนํ้าหนกัตวั (DM)  

เพราะฉะนั้น โคจะกินอาหารได ้ 3 X 500 =    15 ก.ก. (DM) 

      100 

กาํหนดให ้  แม่โคกินอาหารขน้  =    8 ก.ก. 

    อาหารหยาบ  =   7 ก.ก. 

 อาหารขน้ 8   ก.ก. มีโปรตีน  =  8 x 18 =  1.44  กก.หรือ 1,444   กรัม 

          100 

 อาหารหยาบ 7   ก.ก. มีโปรตีน  =  7 x 11 =  0.77  กก.หรือ      770   กรัม 

          100 

   รวม = 1,444  +  770   =  2,214 กรัม 

  ดงันั้น โปรตีนท่ีใหเ้กินความตอ้งการ  = 2,214 – 2,044   =  170   กรัม  หรือ  0.17  กก. 

 ดงันั้นจะตอ้ง ลดอาหารขน้ และ เพิ่มอาหารหยาบ   ดงัน้ี 

  โปรตีนเฉล่ีย / กิโลกรัม ของอาหารขน้  = 18/100 =  0.18 

  โปรตีนเฉล่ีย / กิโลกรัม ของอาหารหยาบ = 11/100 =  0.11 

 จะพบวา่ โปรตีน มีความแตกต่าง ระหวา่งอาหารขน้กบัอาหารหยาบ = 0.18 – 0.11 = 0.07 ก.ก. 

  โปรตีนแตกต่าง  0.07  ก.ก.นํ้าหนกัอาหาร 1   กก. 

  โปรตีนแตกต่าง  0.17  ก.ก.นํ้าหนกัอาหาร 1 x 0.17 = 2.43 กก. 

 ดงันั้น อาหารขน้ตอ้งลดลง  2.43  กก. เหลือ 8.00 – 2.43 = 5.57 กก. 

  โปรตีนในอาหารขน้  = 5.57 x 18 =  1.00 กก. 

          100 
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ดงันั้น อาหารหยาบตอ้งเพิ่มข้ึน  2.43  กก. เหลือ 7.00 + 2.43 = 9.43 กก. (แหง้) 

  โปรตีนในอาหารหยาบ  = 9.43 x 11 =  1.04 กก. 

          100 

 หญา้ขนสด จะมีสภาพแหง้ (DM)   =  25  %   (หญา้ขนสด   4  กก.ทาํหญา้แหง้ได ้ 1  กก.) 

 หรือ หญา้ขนสด  9.43  x  4  =   37.72 กก. 

  รวม 1.00  +  1.04 =   2.04   หรือ  2,040   กรัม 

 

สรุปการให้อาหารได้ดงันี ้

การใหอ้าหาร โปรตีน (กรัม) TDN (กก.) 

ความตอ้งการโภชนะทั้งหมด 2,044 9.68 

ใหอ้าหารขน้     5.57    กก.  (5.57x18)/100 = 1,000 4.01 

ใหห้ญา้ขนแหง้  9.43  กก. หรือ หรือหญา้ขนสด 37.72 กก. (9.43 x 11)/100 = 1,040 5.28 

รวม 2,040 9.29 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์   สาขางานการผลติสัตว์ 

คะแนนเต็ม      60      คะแนน เวลา    2    ช่ัวโมง 

คาํส่ัง 

ขอ้สอบปฏิบติั มีจาํนวนทั้งหมด 6 งาน แต่ละงานมีคะแนน 15 คะแนน  สถานศึกษาจะตอ้งทดสอบปฏิบติั          

4 ทกัษะ โดยตอ้งทดสอบงานท่ี 1-2 และเลือกอีก 2 งาน ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา รวมเป็น 4 งาน  

คะแนนเตม็  60 คะแนน 

 ทกัษะท่ีจะตอ้งประเมินทุกงานอาชีพ 

 1. การจบับงัคบัสตัว ์ 15 คะแนน 

 2. การเจาะเลือด 15 คะแนน 

 

 ทกัษะต่อไปน้ีใหเ้ลือกประเมินอีก 2 ทกัษะ 

 3. การตดัปากไก่ 15 คะแนน 

 4. การผสมเทียม 15 คะแนน 

 5. การคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 15 คะแนน 

 6. การตอนสุกร 15 คะแนน 
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(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์       สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   1 

เวลา 20 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 

 

1.  ช่ืองาน   การจบับงัคบัสตัว ์

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1 การเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการจบับงัคบัสตัว ์

 2.2 เทคนิคการจบับงัคบัสตัว ์

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งปฏิบติังานทกัษะ การจบับงัคบัสตัว ์ โดยจะตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จภายในเวลา    

ท่ีกาํหนด 

4.  วธีิการประเมิน 

 4.1  ประเมินเป็นรายบุคคล  คนละ 20 นาที 

 4.2  เง่ือนไขสาํคญั ถา้ผูเ้ขา้รับการประเมินจบับงัคบัสตัวป์ฏิบติัไม่เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด ถือวา่      

ไม่ผา่นการประเมินและใหย้ติุการประเมินทนัที 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณคอกสตัว ์คณะวิชาสตัวศาสตร์ หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

6.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1.  สตัวท่ี์ใช ้คือ ไก่ / สุกร / โค 

2.  เชือกบาวงบาศก ์ยาว 8 เมตร (สาํหรับโค) เชือกมดัปากสุกร 

 

ตามความเหมาะสม 

อยา่งละ 1 ชุด 

 

หมายเหตุ   ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน  
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7.  แบบประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 
หมายเหตุ 

1. เลือกใชเ้ชือกและอุปกรณ์เหมาะสมกบัขนาดของ

โค/สุกร  

2. เลือกวิธีบงัคบัโค/สุกร ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของโค/

สุกร 

3. ความถูกตอ้งของวิธีบงัคบั 

4. ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั 

5. ความปลอดภยัของโค/สุกร 

 6.  พฤติกรรม/กิจนิสยัในการปฏิบติังาน 

- ความชาํนาญ และความรวดเร็ว (เวลา) 

 

1 

 

2 

2 

4 

4 

 

2 

  

   

      

รวม 15   

 

 8.   เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 

1. การเลือกใชเ้ชือกและอุปกรณ์เหมาะสมกบัขนาดของโค/สุกร 

    - เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้ง / เหมาะสม 

    -  ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

(1) 

1 

0 

 

2. การเลือกวิธีบงัคบัโคท่ีเหมาะสมกบัขนาดของโค/สุกร 

     - เลือกใชว้ธีิการบงัคบั ถูกตอ้ง/เหมาะสม 

           -  เลือกใชว้ิธีการบงัคบั ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย   

                   - เลือกใชว้ิธีการบงัคบั ไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย   

(2) 

1.5 

0.5 

0  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 

 3.ความถูกตอ้งของวิธีบงัคบั 

- การบงัคบั ถูกตอ้ง/เหมาะสม 

      -  การบงัคบั ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย   

               - การบงัคบั ไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย   

             (2) 

2 

1 

0 

 4.ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั 

  - ปฏิบติัถูกตอ้ง/ รวดเร็ว /  ผูป้ฏิบติัปลอดภยั 

  - ปฏิบติัถูกตอ้ง/แต่ชา้ /  ผูป้ฏิบติัปลอดภยั 

  - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง / ผูป้ฏิบติัไม่ปลอดภยั 

(4) 

4 

2 

0 

 5.ความปลอดภยัของโค/สุกร 

              - ปฏิบติัถูกตอ้ง/ รวดเร็ว /  โค/สุกรปลอดภยั 

   - ปฏิบติัถูกตอ้ง/แต่ชา้ /  โค/สุกรปลอดภยั 

            - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง / โค/สุกรไม่ปลอดภยั 

(4) 

4 

2 

0 

 6. 6.  พฤติกรรม/กิจนิสยัในการปฏิบติังาน 

- ปฏิบติังานเสร็จ  รวดเร็ว  

                    - การปฏิบติังานเสร็จ  ทนัเวลาท่ีกาํหนด 

            - มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 

         -  จดัเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์ถูกตอ้ง/เรียบร้อย/เหมาะสม 

           - การปฏิบติังานไม่เสร็จ  ไม่เรียบร้อย 

 

(2) 

             0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

* นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมิน จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์(7.5 คะแนน) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์       สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   2 

เวลา 15 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 
 

1. ช่ืองาน การเจาะเลือดสตัว ์

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และตวัสตัว ์

 2.2 เทคนิคการเจาะเลือด 

 2.3 ผลการเจาะเลือด 

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะ การเจาะเลือดสตัว ์โดยใหเ้จาะเลือด สตัว ์( โค  สุกร  ไก่ ) 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง คนละ 1 ตวั  ใหไ้ดต้วัอยา่งเลือด จาํนวน  5-10 ซี.ซี.  

4.  วธีิการประเมิน 

 3.1  ประเมินเป็นรายบุคคล คนละ 15 นาที  แต่อาจประเมินพร้อมกนัหลายคน 

 3.2  การเจาะเลือดของผูเ้ขา้รับการประเมินหากคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่จะไม่ปลอดภยั ต่อ

สตัวห์รือผูป้ฏิบติั หรือเป็นการทรมานสตัว ์ใหย้ติุการปฏิบติังานและถือวา่ไม่ผา่นการประเมิน 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณงานฟาร์มสตัว ์แผนกวิชาสตัวศาสตร์ หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

6.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

   1.  กระบอกฉีดยาสตัวข์นาด 5,10 ,20 ซี.ซี. 

   2.  เขม็ฉีดยา ขนาด ต่างๆ 

 3.  สาํลี 

    4.  แอลกอฮอล ์

 5.  ถาดใส่อุปกรณ์ 

  6.  ผา้กนัเป้ือนและรองเทา้บูท 

    7.  เชือกสาํหรับจบับงัคบัสตัว ์

    8.  หลอดแกว้พร้อมจุกปิดสาํหรับเกบ็ตวัอยา่งเลือด 

 9.  กระดาษกาวและปากกาเคมีสาํหรับทาํฉลาก 

10. สตัวท่ี์จะทาํการเจาะเลือด 

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

1 มว้น 

1 ขวด 

1 ใบ 

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

2 เสน้ 

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

1 ชุด 

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

       หมายเหตุ   ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

7.  แบบประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

 1.  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และตวัสตัว ์

      1.1  การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

(3)  

1 

  

      1.2  การทาํความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ 1  

      1.3  การจบับงัคบัสตัว ์   1  

2.  เทคนิคการเจาะเลือด 

      2.1  การใชอุ้ปกรณ์  

(4) 

0.5 

  

      2.2  การฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีเจาะเลือด  0.5  

      2.3  การเจาะเลือดและดูดตวัอยา่งเลือด  2.5  

      2.4  การฆ่าเช้ือบริเวณท่ีเจาะเลือดหลงัถอนเขม็  0.5  

3. ผลการเจาะเลือด 

      3.1  ปริมาณตวัอยา่งเลือด  

(4) 

1 

  

      3.2  ความปลอดภยัของตวัสตัว ์     1  

      3.3  ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั  0.5  

      3.4  การเกบ็รักษาตวัอยา่งเลือด  1.5  

4.  พฤติกรรม/ ลกัษณะนิสยั ในการปฏิบติังาน 

     4.1  ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

(4) 

1 

  

     4.2  ความคล่องแคล่ว  1  

     4.3  ความสะอาด ความละเอียดรอบคอบ  1  

     4.4 การจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์  1  

รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

8.  เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 

 1.  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และตวัสตัว ์

      1.1 การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

           - เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง/เหมาะสม ทุกรายการ 

           - เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง/เหมาะสม บางรายการ 

           - เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม  

(3)  

 

0.5 

0.5 

0 

     1.2  การทาํความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

  - ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือวสัดุและอุปกรณ์ 

   - ไม่ทาํความสะอาด / ไม่ฆ่าเช้ือวสัดุและอุปกรณ์ 

 

1 

0 

     1.3  การจบับงัคบัสตัว ์ 

  - การจบับงัคบัสตัวถู์กตอ้ง สะดวกในการปฏิบติังาน 

 - การจบับงัคบัสตัวถู์กตอ้ง แต่ไม่สะดวกในการปฏิบติังาน 

              - การจบับงัคบัสตัวไ์ม่ถูกตอ้ง 

 

0.5 

0.5 

0 

2.  เทคนิคการเจาะเลือด 

    2.1 การใชอุ้ปกรณ์ 

 - ใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้ง 

                - การใชอุ้ปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 

(4) 

 

0.5 

0 

    2.2  การฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีเจาะเลือด 

 - มีการฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีเจาะเลือด 

 - ไม่มีการฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีเจาะเลือด 

 

0.5 

0 

    2.3  การเจาะเลือดและดูดตวัอยา่งเลือด 

 - เจาะในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 1 คร้ัง สามารถดูดเลือดได ้ตามปริมาณท่ีตอ้งการ 

 - เจาะในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 2- คร้ัง สามารถดูดเลือดได ้ตามปริมาณท่ีตอ้งการ 

 - เจาะในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 3 คร้ัง สามารถดูดเลือดได ้ ตามปริมาณท่ีตอ้งการ 

 - เจาะเกิน 3 คร้ัง / ไม่ไดเ้ลือด 

 

1 

1 

0.5 

0 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 

2.4  การฆ่าเช้ือบริเวณท่ีเจาะเลือดหลงัถอนเขม็ 

 - มีการฆ่าเช้ือบริเวณท่ีเจาะเลือดหลงัถอนเขม็ 

 - ไม่มีการฆ่าเช้ือบริเวณท่ีเจาะเลือดหลงัถอนเขม็ 

 

0.5 

0 

3.  ผลการเจาะเลือด 

     3.1  ปริมาณตวัอยา่งเลือด 

 - ไดต้วัอยา่งเลือดตามปริมาณท่ีตอ้งการ 

 - ไดต้วัอยา่งเลือดมากเกินไป/นอ้ยเกินไป/ไม่ไดต้วัอยา่งเลือด 

(4) 

 

1 

0 

     3.2  ความปลอดภยัของตวัสตัว ์

     - สตัวมี์ความปลอดภยั ไม่แสดงอาการผดิปกติใด ๆ 

 - สตัวแ์สดงอาการผดิปกติ/ไม่ปลอดภยั 

  

1 

0 

     3.3  ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั 

 - ผูป้ฏิบติังานมีความปลอดภยั 

 - ผูป้ฏิบติังานไดรั้บบาดเจบ็/ไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 

0.5 

0 

     3.4  การเกบ็รักษาตวัอยา่งเลือด 

 - ถอดเขม็ออก และค่อย ๆ ดนักระบอกฉีดยาใหต้วัอยา่ง เลือดไหลลงไป ตาม

ขา้งหลอดแกว้เกบ็ตวัอยา่ง ปิดฉลากเรียบร้อย 

 - ถอดเขม็ออก แต่ปฏิบติัไม่ครบถว้นตามขั้นตอน/ ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 

- ไม่ถอดเขม็ออก ปฏิบติัไม่ครบถว้นตามขั้นตอน/ ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 

 

1 

 

0.5 

0 

4.  พฤติกรรม/ ลกัษณะนิสยั ในการปฏิบติังาน 

     4.1  ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

  - ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

 - ปฏิบติังานเสร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด/ปฏิบติังานไม่เสร็จ/ ไม่ปฏิบติั 

(4) 

 

1 

0 

     4.2  ความคล่องแคล่ว 

  - มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 

 - ขาดความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 

 

1 

0 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 

     4.3  ความสะอาด ความละเอียดรอบคอบ 

 - รักษาความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบติังาน 

 - ไม่รักษาความสะอาด ปฏิบติังานไม่เรียบร้อย 

 

1 

0 

4.4  การจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 

  - มีการจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์เรียบร้อย 

 - จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ไม่เรียบร้อย / ไม่จดัเกบ็  

 

1 

0 

รวม 15 

       นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมิน จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์(10 .5 คะแนน)  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์         สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   3 

เวลา 60 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 

 

1. ช่ืองาน การตดัปากไก่ 

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1 ขั้นตอนการปฏิบติัการตดัปากไก่ 

 2.2 การดาํเนินการตดัปากไก่ 

 2.3 ผลงานท่ีตอ้งปฏิบติั 

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

 ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะการตดัปาก   โดยตดัปากไก่ดว้ยเคร่ืองตดัปากไก่ไฟฟ้า  

คนละ 10 ตวั 

4.  วธีิการประเมิน 

 ประเมินเป็นรายบุคคล แต่สามารถเขา้รับการประเมินพร้อมกนัเป็นกลุ่ม ภายในเวลาท่ีกาํหนด     

คนละ 5 นาที  หากใชเ้วลาเกินถือวา่ไม่ผา่นการประเมิน 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณโรงเรือนเล้ียงไก่  แผนกวิชาสตัวศาสตร์ หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

6.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. เคร่ืองตดัปากไก่ 

2. ลูกไก่อาย ุ1-2 สปัดาห์ 

3. กรงหรือกล่องใส่ลูกไก่ 

1 เคร่ือง 

10 ตวั/1 คน 

3 กล่อง 

หมายเหตุ  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน แต่บางรายการ 

              อาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเองได ้
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

7.  แบบประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 
หมายเหตุ 

1. ขั้นตอนการปฏิบติั 

1.1  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

(2) 

1 

  

    1.2  การปรับความร้อนในใบมีดเคร่ืองตดัปากไดเ้หมาะสม           1  

2.  การดาํเนินการตดัปากไก่ 

2.1  การจบัไก่ 

    - จบัลูกไก่ไดถู้กตอ้งพร้อมท่ีตดั 

(5)  

 

2 

 

5.2   ลกัษณะการตดั 

- วางปากไก่ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- ตดัปากไก่ได ้

 

1 

1 

 

 2.3  ความปลอดภยัของผูต้ดั 

- ผูต้ดัไดรั้บความปลอดภยัน้ิวไม่ถูกใบมีดของเคร่ืองตดั 

 

1 

 

3.  ผลงานท่ีปฏิบติั 

 3.1  ลกัษณะรอยแผลท่ีตดั 

   - ลกัษณะรอยแผลท่ีตดัไม่มากหรือนอ้ย ไม่เอียง ไม่เบ้ียว  

ไม่แตกหรือฉีก 

(4)  

 

2 

 

      3.2  ความปลอดภยัของสตัว ์

   - ไม่มีเลือดออกท่ีรอยตดั         

 

2 

 

4.  ลกัษณะพฤติกรรม /นิสยั 

4.1   มีความมัน่ใจ 

4.2   มีความคล่องแคล่ว 

4.3   ตรงต่อเวลา 

4.4   มีความรอบคอบ 

(4) 

1 

1 

1 

1 

  

รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

8.  เกณฑ์การประเมิน 

 รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้

คะแนน 

1.  ขั้นตอนการปฏิบติั 

1.1  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

1.2 การปรับความร้อนในใบมีดเคร่ืองตดัปากไดเ้หมาะสม    

(ไม่ปฏิบติั/ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม ได ้0 คะแนน)        

(2) 

1 

1 

2.  การดาํเนินการตดัปากไก่ 

2.1  การจบัไก่ 

    - จบัลูกไก่ไดถู้กตอ้งพร้อมท่ีตดั 

5.3   ลกัษณะการตดั 

- วางปากไก่ในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- ตดัปากไก่ได ้

 2.3  ความปลอดภยัของผูต้ดั 

- ผูต้ดัไดรั้บความปลอดภยัน้ิวไม่ถูกใบมีดของเคร่ืองตดั 

       (ไม่ปฏิบติั/ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม ได ้0 คะแนน) 

(5)  

 

2 

 

1 

1 

 

1 

3.  ผลงานท่ีปฏิบติั 

 3.1  ลกัษณะรอยแผลท่ีตดั 

   - ลกัษณะรอยแผลท่ีตดัไม่มากหรือนอ้ย ไม่เอียง ไม่เบ้ียว ฯลฯ 

      3.2  ความปลอดภยัของสตัว ์

   - ไม่มีเลือดออกท่ีรอยตดั 

    (ไม่ปฏิบติั/ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม ได ้0 คะแนน) 

(4)  

 

2 

 

2 

4.  ลกัษณะพฤติกรรม /นิสยั 

     - พฤติกรรมดี/เหมาะสม 

     - พฤติกรรมไม่ดี/ไม่เหมาะสม 

(4) 

1 

0 

* นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมิน จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์(10.5 คะแนน)  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์         สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   4 

เวลา 30 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 

 

1. ช่ืองาน การผสมเทียมโค 

2. ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1 การเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการผสมเทียมสตัว ์

 2.2 การเตรียมนํ้าเช้ือพนัธ์ุ 

 2.3 การสอดหลอดนํ้าเช้ือ 

 2.4 การสุขาภิบาลหลงัการผสมเทียม 

3. ขอบข่ายการประเมิน 

 ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะ การผสมเทียม โค 1 ตวั 

4. วธีิการประเมิน 

 ประเมินเป็นรายบุคคล  คนละ 30 นาที หากผูเ้ขา้รับการประเมินทาํการผสมเทียมโคปฏิบติัไม่เสร็จภายใน

เวลาท่ีกาํหนดถือวา่ไม่ผา่นการประเมินทกัษะน้ี 

5. สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณคอกสตัว ์คณะวิชาสตัวศาสตร์ หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

6. วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. แม่โคพนัธ์ุ 

2. ถงัเกบ็นํ้าเช้ือ 

3. หลอดนํ้าเช้ือ 

4. ปลอกพลาสติก (Sheats) 

5. ถุงมือพลาสติกชนิดยาว 

6. คีมคีบ 

7. กรรไกรสาํหรับตดัหลอดฟาง 

8. ขนันํ้าสาํหรับอุ่นหลอดฟาง 

ตามความเหมาะสม 

1 ถงั 

เท่ากบัจาํนวนผูป้ระเมิน 

เท่ากบัจาํนวนผูป้ระเมิน 

เท่ากบัจาํนวนผูป้ระเมิน 

1 อนั 

1 อนั 

1 อนั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

รายการ จํานวน 

9. ถงันํ้าสาํหรับลา้ง 

10 ผา้หรือกระดาษสาํหรับเช็ดอวยัวะเพศของสตัว ์

11. อุปกรณ์การผสมเทียมโค 

12. ท่ีบงัคบัสตัว ์

13. แอลกอฮอล ์

14. สาํลี 

15. เทอร์โมมิเตอร์ 

1 ถงั 

1 ผนื 

2 ชุด 

1 ชุด  

1 ขวด 

1 มว้น 

1 อนั 

 หมายเหตุ ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน ไดเ้ลือกใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

7. แบบประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ 

1. การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการผสมเทียม 

 - เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ถูกตอ้ง เหมาะสม 

(1) 

1 

   

 

2. การเตรียมนํ้าเช้ือ 

 2.1 การเอาหลอดฟางออกจากถงัและอุ่นหลอดฟาง 

 2.2 การสอดหลอดฟางในหลอดฉีด 

 2.3 การตดัหลอดฟาง 

 2.4 การสวมปลอกพลาสติกหุม้หลอดพอดี 

(6)  

1 

1 

2 

2 

  

3. การสอดหลอดนํ้าเช้ือ 

 3.1 การลว้งทวารโคเพื่อจบัคอมดลูก 

 3.2 การทาํความสะอาดปากช่องคลอด 

 3.3 การสอดหลอดฉีดและการปล่อยนํ้าเช้ือ 

(5) 

1 

1 

3 

  

4. การสุขาภิบาลหลงัการผสมเทียม 

 - มีการสุขาภิบาลหลงัการผสมเทียม  

(1) 

1 

  

5. พฤติกรรม/ลกัษณะนิสยัในการปฏิบติังาน 

 5.1 มีความคล่องแคล่ว 

 5.2 ตรงต่อเวลา 

 5.3 มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 

 5.4 รักษาความสะอาดเรียบร้อย 

(2) 

0,5 

0,5 

0.5 

0.5 

  

รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

8. เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการผสมเทียม 

 - เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ถูกตอ้ง เหมาะสม 

   (ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น/ไม่เหมาะสมได ้ 0 คะแนน) 

(1) 

1 

0 

2. การเตรียมนํ้าเช้ือ 

 2.1 เอาหลอดฟางออกจากถงัและอุ่นหลอดฟางไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 2.2 สอดหลอดฟางในหลอดฉีดไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 2.3 ตดัหลอดฟางไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 2.4 สวมปลอกพลาสติกหุม้หลอดพอดี ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

  (ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น/ไม่เหมาะสมได ้ 0 คะแนน) 

(6)  

1 

 

1 

2 

2 

3. การสอดหลอดนํ้าเช้ือ 

 3.1 ลว้งทวารโคเพือ่จบัคอมดลูกไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 3.2 ทาํความสะอาดปากช่องคลอดไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

 3.3 สอดหลอดฉีดและการปล่อยนํ้าเช้ือไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

  (ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น/ไม่เหมาะสมได ้ 0 คะแนน) 

(5) 

1 

1 

3 

0 

4. การสุขาภิบาลหลงัการผสมเทียม 

 - มีการสุขาภิบาลหลงัการผสมเทียมไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

   (ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น/ไม่เหมาะสมได ้ 0 คะแนน) 

(1) 

1 

0 

5. พฤติกรรม/ลกัษณะนิสยัในการปฏิบติังาน 

 - พฤติกรรมดี/เหมาะสม 

 - พฤติกรรมไม่ดี/ไม่เหมาะสม 

(2) 

2 

0 

* นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมิน จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์(7.5 คะแนน)   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์         สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   4 

เวลา 45 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 

1.   ช่ือทกัษะ    การผสมเทียมสุกร 

2. ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

2.1  การรีดเกบ็นํ้าเช้ือ 

2.2  การตรวจสอบคุณภาพและการเตรียมนํ้าเช้ือ 

2.1 การผสมเทียม 

2.2 การทาํความสะอาด  การฆ่าเช้ือ  และการจดัเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

3. ขอบเขตการประเมิน 

ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะการผสมเทียมสุกร   

4. วธีิการประเมิน 

4.1 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งปฏิบติัการผสมเทียมสุกร 1 ตวั    เป็นรายบุคคลใหเ้สร็จภายในเวลา

กาํหนด คือ คนละ 45 นาที 

4.2  เง่ือนไขสาํคญั ไดแ้ก่ หากผูเ้ขา้รับการประเมินไม่ผา่นหวัขอ้การรีดเกบ็นํ้าเช้ือ  ใหถื้อวา่ไม่ผา่นการ

ประเมิน  และใหย้ติุการประเมินไม่ตอ้งปฏิบติัขั้นอ่ืนต่อไป 

5. สถานทีป่ระเมิน 

บริเวณงานฟาร์มสุกรของวิทยาลยั  หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

6. เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. แม่สุกรเป็นสดัและยอมรับการผสม 

2. อุปกรณ์การรีดและเกบ็นํ้าเช้ือ 

3. อุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือ 

4. อุปกรณ์การเตรียมนํ้าเช้ือ 

5. อวยัวะเพศผูเ้ทียมแบบต่างๆ 

6. ผา้สะอาดหรือกระดาษชาํระ 

7. ภาชนะใส่วสัดุอุปกรณ์ เช่น ถาด 

8. วสัดุ อุปกรณ์ในการทาํความสะอาด 

9. ตูอ้บสาํหรับฆ่าเช้ืออุปกรณ์ 

เท่าจาํนวนผูรั้บการประเมิน 

อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

เท่าจาํนวนผูรั้บการประเมิน 

เท่าจาํนวนผูรั้บการประเมิน 

เท่าจาํนวนอุปกรณ์ 

1 ชุด 

1 ชุด 

หมายเหตุ  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมินไดเ้ลือกใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 
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7. แบบประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 
หมายเหตุ 

1. การรีดเกบ็นํ้าเช้ือ 

1.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

(3) 

 1 

  

1.2 วิธีการรีดเกบ็นํ้าเช้ือ    1  

       1.3 การเกบ็นํ้าเช้ือหลงัการรีด 1  

2. การตรวจสอบคุณภาพและการเตรียมนํ้าเช้ือ 

       2.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์     

(4) 

 0.5  

  

2.2 การใชว้สัดุอุปกรณ์    0.5  

 2.3  การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือ        1  

       2.4  การเจือจางนํ้าเช้ือ     1  

       2.5  การเตรียมนํ้าเช้ือก่อนนาํไปใช ้ 1  

3. การผสมเทียม 

3.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    

(3) 

0.5 

  

 

        3.2 การทาํความสะอาดสุกร   0.5  

 3.3 การสอดอวยัวะเพศผูเ้ทียม           1   

  3.4 การปล่อยนํ้าเช้ือและการกระตุน้สุกร      1  

4. การทาํความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการจดัเกบ็เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 

4.1 การทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์  

(2) 

0.5 

 

       4.2 การฆ่าเช้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์    0.5  

4.3 การจดัเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์          1  

 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 
หมายเหตุ 

5.  พฤติกรรม / ลกัษณะนิสยัในการปฏิบติังาน 

 5.1  ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

0.5 

  

 5.2  ความคล่องแคล่ว      0.5  

 5.3  ความตั้งใจในการปฏิบติังาน     1  

 5.4  ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย     1  

รวม 15   
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8. เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1.   การรีดเกบ็นํ้าเช้ือ 

1.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

-  เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้ง 

-  ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

(3) 

 

 1 

0 

1.2  วิธีการรีดเกบ็นํ้าเช้ือ 

    - ขั้นตอนการรีดเกบ็นํ้าเช้ือถูกตอ้ง 

  - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

1.3  การเกบ็นํ้าเช้ือหลงัการรีด 

   - เกบ็นํ้าเช้ือหลงัการรีดถูกตอ้ง 

   - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

2.   การตรวจสอบคุณภาพและการเตรียมนํ้าเช้ือ 

2.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

   - เตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง 

   - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

(4) 

  

0.5 

0 

2.2  การใชว้สัดุอุปกรณ์ 

   - ใชว้สัดุอุปกรณ์ ถูกตอ้ง/เหมาะสม 

         - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

0.5 

0 

 2.3  การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือ 

               - ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือถูกตอ้ง/เหมาะสม 

               - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

      2.4  การเจือจางนํ้าเช้ือ 

     - เจือจางนํ้าเช้ือ ถูกตอ้ง / เหมาะสม 

               - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

      2.5  การเตรียมนํ้าเช้ือก่อนนาํไปใช ้

               - เตรียมนํ้าเช้ือก่อนนาํไปใช ้ถูกตอ้ง 

               - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

3 การผสมเทียม 

3.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

   - เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ถูกตอ้ง / เหมาะสม 

    - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

(3) 

 

0.5 

0 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 3.2  การทาํความสะอาดสุกร 

     - ทาํความสะอาดสุกร ถูกตอ้ง / เหมาะสม 

               - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

0.5 

0 

 3.3  การสอดอวยัวะเพศผูเ้ทียม 

          - สอดอวยัวะเพศผูเ้ทียม ถูกตอ้ง 

     - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

 3.4  การปล่อยนํ้าเช้ือและการกระตุน้สุกร 

     - ปล่อยนํ้าเช้ือและกระตุน้สุกรถูกตอ้ง/ เหมาะสม 

     - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

1 

0 

4. การทาํความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการจดัเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

4.1 การทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์  

  - ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ถูกตอ้ง/เหมาะสม 

    - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

(2) 

 

0.5 

0 

4.2 การฆ่าเช้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

    - การฆ่าเช้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ถูกตอ้ง / เหมาะสม 

     - ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม 

 

0.5 

0 

4.3 การจดัเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์   

-  จดัเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์ถูกตอ้ง/เรียบร้อย/เหมาะสม    

-  ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ไม่เรียบร้อย  ไม่เหมาะสม   

 

1 

0 

5.  พฤติกรรม / ลกัษณะนิสยัในการปฏิบติังาน 

 5.1  ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

- ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

      - ปฏิบติังานเสร็จชา้กวา่เวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

 

0.5 

0 

 5.2  ความคล่องแคล่ว 

     - มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 

     - ปฏิบติังานไม่คล่องแคล่ว 

 

0.5 

0 

 5.3  ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 

    - มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน 

          - ไม่ตั้งใจปฏิบติังาน เล่นขณะทาํงาน  

 

1 

0 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 5.4  ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

     - รักษาความสะอาด  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน 

              การปฏิบติังาน 

     - ไม่รักษาความสะอาด ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                   ขณะปฏิบติังาน 

 

1 

 

0 

*  นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมินจะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 50 % (7.5 คะแนน) 
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(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์         สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   5 

เวลา 30 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 
 

1. ช่ืองาน การคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 

2. ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 - คดัเลือกสตัวไ์วท้าํพนัธ์ุหรือขนุหรือผลิตไข่/นมเพื่อจาํหน่ายได ้

3. ขอบข่ายการประเมิน 

 3.1 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งปฏิบติังานทกัษะคดัเลือกสัตวพ์นัธ์ุดี โดยให้เลือกปฏิบติัจากลกัษณะงาน

ต่อไปน้ีเพียง 1 ลกัษณะงาน คือ 

  3.1.1 คดัเลือกไก่ไข่ 

  3.1.2 คดัเลือกสุกรพนัธ์ุ 

  3.1.3 คดัเลือกสุกรขนุ 

  3.1.4 คดัเลือกโคนมสาว 

  3.1.5 คดัเลือกโคเขา้ขนุ 

 3.2 ผูเ้ขา้รับการประเมินแต่ละคนจะตอ้งปฏิบติัการคดัเลือกสัตวท่ี์มีลกัษณะท่ีดีไวท้าํพนัธ์ุหรือขุนหรือ

ผลิตไข่/นม จาํนวน 4 ตวั จากสตัวท์ั้งหมด 6-10 ตวั ใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 

4. วธีิการประเมิน 

 ประเมินเป็นรายบุคคล คนละ 30 นาที แต่สามารถเขา้รับการประเมินพร้อมกนัคร้ังละหลายคน 

 

5. สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณฟาร์มเล้ียงสตัว ์แผนกวิชาสตัวศาสตร์ หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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6. วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. ไก่ไข่ อาย ุ15-16 สปัดาห์ 

2. สุกรพนัธ์ุทดแทน 

3. ลูกสุกรหยา่นม 

4. โคนมสาว 

5. โคเขา้ขนุ 

6. ขอ้มูลประจาํตวัสตัว ์เช่น พนัธ์ุประวติั 

7. แบบประเมินประกอบการใหเ้หตุผล 

8-10 ตวั 

8-10 ตวั 

8-10 ตวั 

6-10 ตวั 

6-10 ตวั 

ตามชนิดและจาํนวนสตัว ์

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

 

 หมายเหตุ ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมินไดเ้ลือกใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

7. แบบประเมินการคดัเลือกสัตว์พนัธ์ุด ี

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

หมายเหตุ 

1. การคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 

 1.1 ความถูกตอ้งในการคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 

 1.2 เหตุผลการคดัเลือกสตัว ์ 

(13) 

9 

4 

  

2. พฤติกรรมลกัษณะนิสยัในการปฏิบติังาน 

 2.1 มีการเตรียมความพร้อม 

 2.2 ตรงต่อเวลา 

 2.3 มีความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

 2.4 มีความรอบคอบเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(2) 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

   

รวม 15   
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8. เกณฑ์การประเมิน 

 รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 

 1.1 ความถูกตอ้งในการคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 

  - คดัเลือกสตัวไ์ดถู้กตอ้งทั้ง 4 ตวั 

  - คดัเลือกสตัวไ์ดถู้กตอ้ง 3 ตวั 

  - คดัเลือกสตัวไ์ดถู้กตอ้ง 2 ตวั 

  - คดัเลือกสตัวไ์ดถู้กตอ้ง 1 ตวั 

  - คดัเลือกสตัวไ์ม่ถูกตอ้งเลย 

(9) 

 

9 

7 

5 

3 

0 

 1.2 เหตุผลการคดัเลือกสตัวพ์นัธ์ุดี 

  - ถูกตอ้งเหมาะสม 4 ตวั 

  - ถูกตอ้งเหมาะสม 3 ตวั 

  - ถูกตอ้งเหมาะสม 2 ตวั 

  - ถูกตอ้งเหมาะสม 1 ตวั 

  - ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด 

 

4 

3 

2 

1 

0 

2. พฤติกรรมลกัษณะนิสยัในการปฏิบติังาน 

 - พฤติกรรมดี/ถูกตอ้ง/เหมาะสม รายการละ 

 - พฤติกรรมไม่ดี/ไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม รายการละ 

(2) 

0.5 

0  

  

  * นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมิน จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์(10.5 คะแนน) 

 

  



128 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

แบบประเมินการคดัเลือกสัตว์พนัธ์ุด ี

ชนิดสัตว์...................................................... 

ช่ือ-สกลุ............................................................เลขประจําตัว.................ช้ัน ปวส. ปีที.่........ 

ประเมินเม่ือวันที ่...................................ภาคเรียนที.่..............ปีการศึกษา........................... 

 

คาํช้ีแจง  ให้นักศึกษาให้เหตุผลการคดัเลือกสัตว์พนัธ์ุด ี ตามเบอร์สัตว์ 

 

เบอร์ท่ี............เหตุผลท่ีคดัเลือก  ..............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

เบอร์ท่ี............เหตุผลท่ีคดัเลือก  ..............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

เบอร์ท่ี............เหตุผลท่ีคดัเลือก  ..............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

เบอร์ท่ี............เหตุผลท่ีคดัเลือก  ..............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

 

 ลงช่ือ .......................................................….. 

 (............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

แบบให้คะแนนการคดัเลือกสุกรพนัธ์ุ 

(เวลา   30   นาที) 

ช่ือ-สกลุ............................................................เลขประจําตัว.................ช้ัน ปวส.ปีที.่........ 

ประเมินเม่ือวันที ่...................................ภาคเรียนที.่..............ปีการศึกษา........................... 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะท่ีพิจารณาใหค้ะแนน 
คะแนน

เตม็ 

หมายเลขสุกรและคะแนนท่ีได ้
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ขนาด 10          

2 หวั ตา หู 8          

3 คาง ไหล่ 8          

4 หนา้อก 7          

5 แนวหลงัและสนัหลงั 10          

6 ความยาวของลาํตวั 8          

7 แนวดา้นขา้ง 8          

8 ลกัษณะของเตา้นมและความ

ราบเรียบของพื้นทอ้ง 

 

8 

         

9 ขาและเทา้ 12          

10 ขอ้เทา้ 3          

11 หาง ขา 5          

12 ผวิหนงั สะโพก 3          

13 ความปราดเปรียววอ่งไว 3          

14 ความต่ืนตกใจ 3          

15 ความสมส่วนของรูปร่าง 4          

 รวมคะแนน 100          

 ลาํดบัท่ี           

 

 ลงช่ือ .......................................................….. 

 (............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

แบบให้คะแนนการคดัเลือกไก่ไข่ 

(เวลา   30   นาที) 

ช่ือ-สกลุ............................................................เลขประจําตัว.................ช้ัน ปวส. ปีที.่........ 

ประเมินเม่ือวันที ่...................................ภาคเรียนที.่..............ปีการศึกษา........................... 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะท่ีพิจารณาใหค้ะแนน 
คะแนน

เตม็ 

หมายเลขไก่ไข่และคะแนนท่ีได ้
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. รูปร่าง 10          

2. อุปนิสยั 8          

3. หวั ตา 7          

4. หงอน เหนียง คอและลาํตวั 8          

5. บั้นทา้ย อก หลงั 30          

6. ขนอ่อนดา้นใตข้องลาํตวั 3          

7. หาง ขน ปีก 7          

8. กระดูกเชิงกราน 15          

9. ลกัษณะขาและความยาว 9          

10. แขง้ สีของแขง้ 3          

            

            

            

            

 รวมคะแนน 100          

 ลาํดบัท่ี           

 

 

 ลงช่ือ .......................................................….. 

 (............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

แบบให้คะแนนการคดัเลือกโคเน้ือ 

(เวลา   30   นาที) 

ช่ือ-สกลุ............................................................เลขประจําตัว.................ช้ัน ปวส.ปีที.่........ 

ประเมินเม่ือวันที ่...................................ภาคเรียนที.่..............ปีการศึกษา........................... 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะท่ีพิจารณาใหค้ะแนน 
คะแนน

เตม็ 

หมายเลขโคเน้ือและคะแนนท่ีได ้
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ลกัษณะทัว่ไป  นํ้าหนกั ระดบั

ความอว้น คุณภาพนอก

โครงสร้างหรือรูปร่างของลาํตวั

สตัว ์

34          

2 ส่วนหวัและอก รูจมูก ดวงตา คอ 7          

3 ส่วนหนา้ของร่างกาย ไหล่ อก 

หนา้ขา พื้นทอ้ง 

10          

4 ส่วนลาํตวั สนัหลงัและบริเวณ

สนัหลงั สวาปหนา้ สวาปหลงั  

ซ่ีโครง 

33          

5 ส่วนหลงัของร่างกาย สะโพก ขา

หลงั โคนหาง ตน้ขาดา้นนอก

หรือขาดา้น-ขา้ง ตน้ขาดา้นใน 

16          

 รวมคะแนน 100          

 ลาํดบัท่ี           

 

 

 ลงช่ือ .......................................................….. 

 (............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

แบบให้คะแนนการคดัเลือกโคนม 

(เวลา   30   นาที) 

ช่ือ-สกลุ............................................................เลขประจําตัว.................ช้ัน ปวส.ปีที.่........ 

ประเมินเม่ือวันที ่...................................ภาคเรียนที.่..............ปีการศึกษา........................... 

ลาํดบัท่ี ลกัษณะท่ีพิจารณาใหค้ะแนน 
คะแนน

เตม็ 

หมายเลขโคนมและคะแนนท่ีได ้
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ลกัษณะทัว่ไป ลกัษณะท่ีปรากฏ

ใหเ้ห็น  เช่น ความแขง็แรง  

ความกระปร้ีกระเปร่า 

10          

2 ลกัษณะเฉพาะตวั  

ส่วนตวั กลา้มเน้ือ ไหล่  

บั้นทา้ย สะโพก 

10          

3 ส่วนขาและเทา้ 10          

4 ลกัษณะโคนม  

คอ 

(40) 

10 

         

ซ่ีโครง 10          

ตวั 20          

5 เตา้นม 

ลกัษณะเตา้นม 

(30) 

10 

         

เตา้นมส่วนหนา้ 6          

เตา้นมส่วนหลงั 7          

หวันม 5          

เสน้นํ้านม 2          

 รวมคะแนน 100          

 ลาํดบัท่ี           

 

 

 ลงช่ือ .......................................................….. 

 (............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

(ตวัอยา่ง) 

แบบประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิา สัตวศาสตร์         สาขางาน การผลติสัตว์  

ชุดที ่   6 

เวลา 60 นาท ี

 คะแนน 15 คะแนน 

 

1. ช่ืองาน การตอนสุกรเพศผู ้

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และตวัสตัว ์           

 2.2  เทคนิคการตอนสุกร       

 2.3  ผลการตอน        

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

 ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานทกัษะ การตอนสุกร  โดย ตอนลูกสุกรเพศผู ้1 ตวั  \ 

4.  วธีิการประเมิน 

4.1 ประเมินเป็นรายบุคคล ใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดคนละ  5 นาที 

4.2 เง่ือนไขสาํคญั ไดแ้ก่ หากการจบัลูกอณัฑะมีลกัษณะไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงอาจจะไม่ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติั

ใหย้ติุการปฏิบติัและถือวา่ไม่ผา่นการประเมิน 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณงานฟาร์มสุกร  แผนกวิชาสตัวศาสตร์  หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

6.วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

1. โตะ๊วางเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2. มีดตอน พร้อมดา้มมีด 

3. สาํลี 

4. นํ้ายาฆ่าเช้ือ (เดทตอล) 

5. ถาดใส่อุปกรณ์ 

6. ทิงเจอร์ไอโอดีน 

7. เนกาซนัท ์

8. ดา้ยเบอร์  8 รายการ 

9. กรรไกร 

10. ลูกสุกรเพศผูน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 10 ก.ก. 

11. ถงันํ้าและขนันํ้า 

12. ผา้สะอาด 

1     ตวั 

                  2      ชุด   (อยา่งนอ้ย)    

1     มว้น  

1     ขวด 

2     ชุด 

1     ขวด 

1     ขวด 

1     ขด 

                   1     อนั 

เท่าจาํนวนผูรั้บการประเมิน 

1    ชุด 

เท่าจาํนวนผูรั้บการประเมิน 

  หมายเหตุ     ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการประเมิน แต่บางรายการ

  อาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

7.  แบบประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 
หมายเหตุ 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และตวัสตัว ์

1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์  

(3) 

1 

  

1.2  การฆ่าเช้ืออุปกรณ์  1  

1.3  การจบับงัคบัลูกสุกร 1  

2.  เทคนิคการตอนสุกร 

2.1  การฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีตอน  

(5) 

1 

  

2.2  ลกัษณะการจบัลูกอณัฑะถูกตอ้งเหมาะสม 1  

2.3  การกรีดแผล            1  

2.4  การตดัลูกอณัฑะ 1  

2.5  การใส่ยาฆ่าเช้ือและยากนัแมลงท่ีแผลตอน 1  

3.  ผลการตอน 

     3.1  ลกัษณะของแผล 

(3) 

1 

  

     3.2  ความปลอดภยัของตวัสตัว ์   1  

     3.3  ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั  1  

4.  พฤติกรรม/ลกัษณะนิสยัในการปฏิบติั 

 4.1 เสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด  

(4) 

1 

  

     4.2  ความคล่องแคล่ว  1  

     4.3  ความสะอาดเรียบร้อยละเอียด รอบคอบ 1  

     4.4  การเกบ็รักษาอุปกรณ์  1  

รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

8.  เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และตวัสตัว ์

1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 - เตรียมวสัดุอุปกรณ์ตอนสุกรถูกตอ้งครบถว้น 

 - เตรียมไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

(3) 

 

1 

0 

  1.2  การฆ่าเช้ืออุปกรณ์ 

 - ฆ่าเช้ืออุปกรณ์ ถูกตอ้ง 

  - ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

 

1 

0 

     1.3  การจบับงัคบัลูกสุกร 

 - ปฏิบติัถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 - ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

 

1 

0 

2.  เทคนิคการตอนสุกร 

    2.1  การฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีตอน 

 - ทาํความสะอาดและฆ่าเช้ือตาํแหน่งท่ีตอน 

    ถูกตอ้ง เหมาะสม 

 - ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั  

(5) 

 

1 

 

0 

2.2 ลกัษณะการจบัลูกอณัฑะถูกตอ้งเหมาะสม 

-  ลกัษณะการจบัลูกอณัฑะถูกตอ้งเหมาะสม 

-  ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

 

1 

0 

    2.3  การกรีดแผล 

            - ตาํแหน่งตอนเหมาะสม 

  - กรีดแผลตอนไม่เกิน 3 คร้ัง 

 - ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

 

0.5 

0.5 

0 

2.4  การตดัลูกอณัฑะ 

 - ใชอุ้ปกรณ์หา้มเลือดก่อนตดัลูกอณัฑะ 

 - ไม่ตดัท่อนาํอสุจิสั้นเกินไป 

 - ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

 

0.5 

0.5 

0 

2.5  การฆ่าเช้ือและใส่ยากนัแมลงท่ีแผลตอน 

 - เช็ดแผลใหแ้หง้ดว้ยสาํลีชุบยาฆ่าเช้ือ 

      - ยากนัแมลงท่ีแผลตอนถูกตอ้ง เหมาะสม 

 - ไม่ถูกตอ้ง /ไม่เหมาะสม/ไม่ปฏิบติั 

 

0.5 

0.5 

0 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

3.  ผลการตอน 

3.1  ลกัษณะของแผล 

 -  ลกัษณะรอยแผลเรียบ ไม่กวา้งเกินไป 

 - รอยแผลไม่เรียบ แผลกวา้งเกินไป 

(3) 

 

1 

0 

3.2  ความปลอดภยัของตวัสตัว ์

      - ไม่มีเลือดออกหรือมีเลือดออกเพยีงเลก็นอ้ย  

         หลงัการตอน/สตัวไ์ม่แสดงอาการผดิปกติใดๆ/ 

         มีความปลอดภยั 

 - มีเลือดออกมาก/ แสดงอาการผดิปกติ 

 

1 

 

 

0 

3.3  ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั 

 - ผูป้ฏิบติัมีความปลอดภยั 

 - ผูป้ฏิบติัเกิดบาดแผล/ไม่มีความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

1 

0 

4.  พฤติกรรม/ลกัษณะนิสยัในการปฏิบติั 

 4.1 เสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

 - ปฏิบติังานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด 

 - ปฏิบติังานเสร็จเกินเวลาท่ีกาํหนด 

(4) 

 

1 

0 

4.2  ความคล่องแคล่ว 

 - ปฏิบติังานดว้ยความแคล่วคล่อง มีความชาํนาญ 

 - ปฏิบติังานชา้ไม่คล่องแคล่ว 

 

1 

0 

     4.3  ความสะอาดเรียบร้อยละเอียด รอบคอบ 

 - รักษาความสะอาดเรียบร้อยละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

- ไม่รักษาความสะอาด /ไม่เรียบร้อย / ไม่ละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

 

1 

0 

     4.4  การเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 - ทาํความสะอาดและจดัเกบ็อุปกรณ์เขา้ท่ีเรียบร้อย 

 - ไม่ทาํความสะอาด/ ไม่จดัเกบ็อุปกรณ์เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

 

1 

0 

 

*  นกัศึกษาท่ีผา่นการประเมิน จะตอ้งมีคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 70% (10.5 คะแนน)            

หมายเหตุ  การจบับงัคบัสุกรอาจใหน้กัศึกษาจบัคู่กนัแลว้ผลดักนัจบับงัคบัโดยไม่ตอ้งใชโ้ตะ๊ตอนสุกร 

 

 

 



139 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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