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คาํนํา 

 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ซ่ึง

กาํหนดให้ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกาํหนด  และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจดัทาํ

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  ข้ึน สําหรับ

ใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

   สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กนัยายน  2558 
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แนวทางการดําเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.) 
 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คร้ังท่ี 2/2560              

มีมติให้สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตาม ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง กรอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ส่วนสาขางานใดท่ีไม่มี

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ใหค้ณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่ละแห่งพฒันาข้ึนใชเ้อง ตามขอ้ 2 (7) 

แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เร่ือง แนวปฏิบติัในการดาํเนินการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 

เกณฑ์การประเมิน  

                 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสาํหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  

คือ ภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และภาคปฏิบติัต้องได้

คะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  
 

วธีิดําเนินการประเมิน 

                               1.  หวัหนา้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ระดบัสาขางาน 

ประกอบดว้ย        

                      1.1 บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ        เป็นประธานกรรมการ  

                            ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

                            จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง           

                     1.2 หวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิาท่ีรับผดิชอบ            เป็นรองประธานกรรมการ 

                           สาขางานของสถานศึกษา                     

                     1.3 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืน                                                 เป็นกรรมการ  

                           จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 1 คน 

                            ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง                      

                     1.4 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                 ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน   

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                             ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           สาขาวชิาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ 
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2.  พิจารณากาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน หรือเพียงพอในการปฏิบติังาน 

 4. จดัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษากาํหนด และ

ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ ์

 5. เสนอผลการตดัสินการประเมินใหห้วัหนา้สถานศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน 10 วนั นบั

จากวนัสุดทา้ยของการประเมิน 

 6. เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนั

สุดทา้ยของการประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                             ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           สาขาวชิาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถวดัไดจ้ริง ยุติธรรมสําหรับผูเ้ขา้

รับการประเมินในดา้นความตรงต่อเน้ือหาตรงต่อระดบัคุณวฒิุและเป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผล  

 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา เพื่อกาํหนดกรอบคุณลกัษณะ    

ระดบั และกลุ่มของสมรรถนะ 

 2. สังเคราะห์มาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงานเพื่อกาํหนดงานท่ีเป็นตวัแทนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยสรุปจากสมรรถนะวิชาชีพว่าขอ้ใดเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย ขอ้ใดเป็นงานท่ีมีใน

อาชีพจริงโดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

 3. วเิคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่

ละขั้น สาํหรับใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทั้งสมรรถนะงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 4. วเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังานเพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้

สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของแต่ละระดบัแต่ละอาชีพโดยใชฟ้อร์ม A2 

 5. วเิคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตงานท่ีปฏิบติั เพื่อจาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่ายอยูใ่น

ระดบัใด ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือเคร่ืองมือพื้นฐาน ใช้วสัดุอุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใด สําหรับใช้เป็น

แนวทางเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 6. กาํหนดหลกัฐานดา้นทกัษะจากเกณฑ์ปฏิบติังานโดยการวิเคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ทกัษะอะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ตอ้งใช้เทคนิคอย่างไรในการทาํงาน ตอ้งใช้ทกัษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

อยา่งไร ปฏิบติังานอยา่งไรจึงปลอดภยั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 7. กาํหนดหลกัฐานดา้นความรู้จากเกณฑป์ฏิบติังานโดยการวเิคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ความรู้อะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ชนิด ลกัษณะงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ทฤษฎี หลกัการท่ีใช้ ขั้นตอนการ

ทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 8. สรุปภาพรวมของเกณฑ์ปฏิบติังาน ขอบเขต หลักฐานด้านความรู้และทกัษะ แล้วเขียนเป็น

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ และกิจนิสัย ซ่ึงเกณฑ์ปฏิบติัและขอบเขต จะเป็นตวักาํหนดระดบั

ความยากง่ายของจุดประสงค ์เช่น อธิบาย จาํแนก เลือกใช ้ปรับตั้งไดต้ามกาํหนด ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด โดยใช้

แบบฟอร์ม A3 

 9. กาํหนดแนวทางประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี วา่จะใชเ้คร่ืองมือชนิดใดประเมินความรู้ ทกัษะ 

และกิจนิสัยเร่ืองอะไรบา้งพร้อมกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

 10. นาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย และเกณฑป์ฏิบติัจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน 

 

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

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

  

 

1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา  และ

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ  

2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวชิาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและ

ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี 

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์  

4. เพื่อใหส้ามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  วางแผน จดัการ  ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา  แสวงหา

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพออกแบบภูมิทศัน์ตาม

หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย  

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานผลิตและบริการทางดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์ระดบัเทคนิคตามหลกัการ

และกระบวนการ  

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานเทคโนโลยภูีมิทศัน์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้ 

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั เป็นผู ้

มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประเภทวชิา

เกษตรกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ประกอบดว้ย  

 1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  ได้แก่   

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  ไดแ้ก่  ความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  

กตญั�ูกตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม  เป็นตน้  

1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์    

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง เป็นตน้  

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้  

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ได้แก่  

2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ  

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  

2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ   

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ   ได้แก่  

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั  

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ  

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์ในงานอาชีพ  

  สาขางานเทคโนโลยภีูมิทศัน์  

3.4  วางแผน/เตรียมการผลิตพืชพรรณ วสัดุอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทศัน์ และใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยี

ภูมิทศัน์ตามหลกัการและกระบวนการ  

3.5  ดาํเนินการ บริหารจดัการ  ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการจดัตกแต่งและดูแล

รักษาภูมิทศัน์ตามหลกัการและกระบวนการเชิงธุรกิจ 

3.6  จดัการผลผลิต/ ผลการใหบ้ริการในงานเทคโนโลยภูีมิทศัน์ตามหลกัการและกระบวนการ  

3.7  เลือก/ ใช/้ ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตและใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์  

โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์    สาขางานเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

ข้อที ่ สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการ

และกระบวนการ โดยคาํนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ            

การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั  

งานออกแบบจดัและดูแลภูมทิศัน์ 

1.งานวางแผน สาํรวจพ้ืนท่ี ออกแบบ เขียนแบบ

งานภูมิทศัน์  (3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.6 , 3.7) 

2.งานเตรียมการวางแผนผลิตพืชพรรณ และ 

จดัเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน ์(3.4) 

3.งานดาํเนินงานการจดัสร้างภูมิทศัน ์(3.5) 

4.งานดูแลบาํรุงรักษางานภูมิทศัน์ (3.5)     

 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพฒันา

งานอาชีพ  

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้น

เทคโนโลยภูีมิทศัน์ในงานอาชีพ 

3.4   วางแผน/เตรียมการผลิตพืชพรรณ วสัดุอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทศัน์ 

และใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์ตามหลกัการและ

กระบวนการ  

3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ  ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงาน

ผลิตและบริการจดัตกแต่งและดูแลรักษาภูมิทศัน์ตามหลกัการ

และกระบวนการเชิงธุรกิจ 

3.6 จดัการผลผลิต/ ผลการใหบ้ริการในงานเทคโนโลยภูีมิทศัน์ตาม

หลกัการและกระบวนการ  

3.7 เลือก/ ใช/้ ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตและใหบ้ริการ

ทางดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์ โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและ

ผลกระทบต่อสงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สมรรถนะงานวางแผน  สํารวจพืน้ที ่ ออกแบบเขียนแบบภูมทิศัน์ 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ในการสาํรวจ

พ้ืนท่ี และเตรียม

เคร่ืองมือในการเขียน

แบบ ออกแบบภูมิทศัน ์

 

1. เคร่ืองมือในการ

สาํรวจพ้ืนท่ีและ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน

การเขียนแบบภูมิทศัน์

จดัเตรียมไดค้รบตาม

กาํหนด 

1.ใชก้ลอ้งสาํรวจ และ

เคร่ืองมืออุปกรณ์วดั

ระยะ ในการสาํรวจ

พ้ืนท่ี 

2.ใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการเขียน

แบบภูมิทศัน์          

(โตะ๊เขียนแบบ,ไม้

บรรทดัมาตราส่วนไม้

ฉาก,ปากกา,ดินสอ 

ฯลฯ) ทาํการเขียนแบบ 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์กลอ้งสาํรวจ

และอุปกรณ์วดัระยะ  

2. ปรับตั้งเคร่ืองมือ

อุปกรณ์สาํรวจพ้ืนท่ี

ตามขั้นตอน 

3. จดัเตรียมและ

ปรับตั้งใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์เขียนแบบได้

ถูกตอ้ง 

1. หนา้ท่ีของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ในการ

สาํรวจพ้ืนท่ี 

 

2. สาํรวจพ้ืนท่ีและ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการ

สาํรวจ 

2. ระยะ ระดบั 

ส่ิงก่อสร้างเดิม พืช

พรรณเดิม พ้ืนท่ี

ขา้งเคียง และความ

ตอ้งการของเจา้ของ

งานถูกสาํรวจและ

จดัทาํไดค้รบถว้น

ถูกตอ้ง 

3. ทาํรายงานสรุป

ความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดค้รบถว้น

ถูกตอ้งตาม

กระบวนการ 

1. ตั้งกลอ้งสาํรวจ ส่อง

กลอ้ง วดัระยะ จด

บนัทึกขอ้มูล 

2. สมัภาษณ์สรุป

รายงานความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

1. ตั้งกลอ้งสาํรวจ วดั

ระดบัและระยะได้

ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

2. เขียน จดบนัทึกและ

วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนท่ี

พร้อมเขียนแบบแปลน

พ้ืนท่ีฐาน (Base plan)  

3. รายงานความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

บูรณาการกบัขอ้มูล

พ้ืนท่ี 

1. บอกหลกัการสาํรวจ

พ้ืนท่ี 

2. ขั้นตอนวธีิการใน

การสาํรวจพ้ืนท่ี 

3. ขั้นตอนวธีิการหา

ขอ้มูลความตอ้งการ

ของลูกคา้ 
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ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

3. เขียนแบบแปลน

และประเมินราคางาน

ภูมิทศัน ์

4. เขียนแบบแปลน

และประมาณราคางาน

ภูมิทศันจ์ดัทาํได้

ถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขั้นตอนและวธีิการ 

1. ออกแบบเขียนแบบ

แ ป ล น ง า น ภู มิ ทัศ น์ 

ถูกต้องครบถ้วนตาม

กาํหนด 

1. เขียนแบบถูกตอ้ง

แลว้เสร็จทนัเวลาท่ี

กาํหนด 

2. ประมาณราคางาน

ภูมิทศัน์ไดถู้กตอ้งเป็น

ท่ีพอใจของลูกคา้ 

1. หลกัการออกแบบ

ภูมิทศัน ์

2. มาตราส่วนในการ

เขียนแบบ 

3. ขั้นตอนการเตรียม

และติดตั้งกระดาษ

เขียนแบบบนโตะ๊เขียน

แบบ 

4. ขั้นตอนและวธีิการ

ในการเขียนแบบ 

5. หลกัการคาํนวณ

ราคางานภูมิทศัน ์
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สมรรถนะงานเตรียมการผลติพชืพรรณและวสัดุ 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเคร่ืองมือและ

วสัดุ อุปกรณ์ในการ

ผลิตพืชพรรณ 

1. เคร่ืองมือและวสัดุ 

อุปกรณ์ในการผลิตพืช

พรรณ จดัเตรียมครบ

ตามกาํหนด 

 

1. เคร่ืองมือและวสัดุ 

อุปกรณ์ในการผลิตพืช

พรรณบรรจุถุง 

2. เคร่ืองมือและวสัดุ 

อุปกรณ์ในการผลิตพืช

พรรณบรรจุกระถาง 

3. เคร่ืองมือและวสัดุ 

อุปกรณ์ในการขดุลอ้ม

พืชพรรณขนาดใหญ่

(ไมย้นืตน้) 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ

วสัดุ อุปกรณ์ในการ

ผลิตพืชพรรณได้

ถูกตอ้ง  

1. การรักษาความ

ปลอดภยัในการใช้

เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ 

2. ประเภท ชนิดและ

หนา้ท่ีของเคร่ืองมือ

ของวสัดุ อุปกรณ์ 

3. การบาํรุงรักษา และ

การเก็บรักษาเคร่ืองมือ

วสัดุ อุปกรณ์ 

2. ผลิตขยายพนัธ์ุ     

พืชพรรณ 

2. พืชพรรณชนิดบรรจุ

ถุงและพืชพรรณชนิด

บรรจุกระถาง ถูกผลิต

ตามขั้นตอน

กระบวนการ พืช

พรรณขนาดใหญ่(ไม้

ยนืตน้)มีการขดุลอ้ม

และจดัการอยา่ง

ถูกตอ้งตามขั้นตอน

และกระบวนการ 

1.ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์

ขยายพนัธ์ุพืชพรรณ

โดยวธีิการปักชาํ 

2. ดาํเนินการเปล่ียน

วสัดุปลูกพืชพรรณจาก

ถุงปักชาํ เป็นกระถาง

พลาสติกขนาด 10 น้ิว 

3. คํ้ายนัไมข้ดุลอ้ม 

ห่อหุม้ตุม้ดินแน่นหนา

สวยงาม เหมาะสม 

1. กรอกวสัดุปลูกลงถุง 

ตดัก่ิงพนัธ์ุพืชพรรณ 

ปักชาํปลูกลงในถุง 

2. ยา้ยพืชพรรณในถุง

ปักชาํ ปลูกในกระถาง

พลาสติกขนาด 10 น้ิว 

3. ตดัแต่งก่ิงไม ้ขดุ

ลอ้มและใชว้สัดุห่อหุม้

ตุม้ดินพืชพรรณไม้

ขนาดใหญ่ (ไมย้นืตน้) 

1. ชนิดและลกัษณะ

ของการใชง้านของ   

พืชพรรณ 

2. ขั้นตอนและวธีิการ

ผลิตพืชพรรณ  
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สมรรถนะงานดาํเนนิงานจดัสร้างงานภูมทิศัน์ 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการจดัสร้าง

ภูมิทศัน ์

1. เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการ 

จดัสร้างงานภูมิทศัน์

ไดค้รบถว้นตาม

กาํหนด 

1.ใชอุ้ปกรณ์ (จอบ

,คราด)ปรับพ้ืนท่ีใหไ้ด้

ระดบัและสะอาด

เรียบร้อย 

2.ใชอุ้ปกรณ์ (จอบ

,เสียม) ขดุหลุมปลูก

พืชพรรณขนาดใหญ่ 

และใชอุ้ปกรณ์ (จอบ,

เสียมหรือชอ้นปลูก) 

ขดุหลุมปลูกพืชพรรณ

ขนาดกลางและขนาดเลก็ 

1. จดัเตรียมความ

พร้อมของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้

ในการจดัตกแตง่ภูมิ

ทศัน์ไดค้รบถว้นและ

ปลอดภยั 

2. จดัแยกชนิดของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์

การจดัตกแต่งภูมิทศัน์

เป็นหมวดหมู่ได้

ถูกตอ้ง  

1. การรักษาความ

ปลอดภยัในการใช้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน

การปฏิบติังาน  

2. ชนิด ประเภท 

หนา้ท่ีของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ 

3. วธีิการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

2. งานปรับพ้ืนท่ีและ

ทาํความสะอาดพ้ืนท่ี 

2. พ้ืนท่ีไดท้าํความ

สะอาดและปรับแต่ง

ตามขั้นตอนและ

วธีิการ 

1.ใชจ้อบ กาํจดัวชัพืช

และเศษวสัดุท่ีไม่ตอ้งการ 

2.ใชค้ราด ปุ้งก๋ี รถเขน็

เก็บเศษวชัพืชและวสัดุ

ต่างๆท่ีไม่ตอ้งการออก

จากพ้ืนท่ี 

3. ปรับเนินดินและผิว

ดินตามขั้นตอนและ

วธีิการ 

1. กาํจดัวชัพืชเก็บเศษ

ขยะหรือวสัดุท่ีไม่

ตอ้งการออกจากพ้ืนท่ี 

2. ปรับพ้ืนท่ีใหไ้ด้

ระดบัและไดรู้ปแบบ

ตามแบบแปลน

กาํหนด 

 

1. ชนิด ประเภทของ

เคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพในการ

ทาํความสะอาดและ

ปรับพ้ืนท่ี 

2. ขั้นตอนวธีิการและ

เทคนิคในการปรับ

พ้ืนท่ีทาํเนินดิน ตาม

แบบแปลน 

3. งานปลูกพืชพรรณ

(ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่และ

ไมค้ลุมดิน) ในงาน  

ภูมิทศัน ์

3.ไมย้นืตน้ ,ไมพุ้ม่ 

และ ไมค้ลุมดินปลูก

ไดถู้กตอ้งครบถว้น

ตามขั้นตอนและ

กระบวนการ 

1. เคร่ืองมือวสัดุและ

อุปกรณ์ในการปลูกพืช

พ ร ร ณ ไ ด้แ ก่  จ อ บ ,

เ สียม,ช้อนปลูก,ปูน

ขาว,ดินผสมปลูก 

2. ปลูกไมย้ืนตน้และ

การคํ้ายนั 

3.ปลูกไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน 

4.รดนํ้ าหลังการปลูก

พืชพรรณแลว้เสร็จ 

1. ปลูกไมย้นืตน้ ตาม

แบบแปลนกาํหนด 

2. ปลูกไมพุ้ม่และ ไม้

คลุมดินตามแบบ

แปลนกาํหนด 

 

1.วธีิการกาํหนด

ตาํแหน่งพืชพรรณลง

ในพ้ืนท่ีใหต้รงตาม

แบบแปลนกาํหนด 

2.วธีิการขั้นตอนการ

ปลูกไมย้นืตน้ 

3. ขั้นตอนการปลูกไม้

พุม่ ไมค้ลุมดิน 

4.วธีิการรดนํ้ าพืช

พรรณหลงัการปลูก 
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ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

4. งานปลูกหญา้ 4. หญา้สนามปลูกลงใน

พ้ืนท่ีไดถู้กตอ้ง

ครบถว้นตามขั้นตอน

กระบวนการ 

1. เคร่ืองมือเตรียมดิน

ปลูกหญา้(จอบถาก,

คราด,กรรไกร,มีด,

ลูกกล้ิงและอุปกรณ์ให้

นํ้ า) 

2. ปลูกหญา้ชนิดเป็น

แผน่(ปูเตม็แผน่) 

3.บดทบัหญา้และสบั

ขอบหญา้ 

4.รดนํ้ าสนามหญา้ 

1. พ้ืนหญา้สนามเรียบ 

รอยต่อขอบหญา้ชิด

สนิทกนัไม่ห่างหรือ

ซอ้นทบักนั 

2. สบัแต่งขอบหญา้

สวยงามถูกตอ้งตาม

วธีิการ 

3. ความชุ่มช้ืนของ

สนามหญา้ 

1. ชนิดประเภทของ

หญา้สนามในงานภูมิ

ทศัน ์

2. ขั้นตอน วธีิการปู

หญา้ การบดทบัหญา้

และสบัแต่งขอบหญา้ 

3. วธีิการใหน้ํ้ าหญา้

สนามปลูกใหม่  
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สมรรถนะงานดูแลบํารุงรักษางานภูมทิศัน์ 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ

วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้น

งานดูแลและบาํรุง 

รักษาในงานภูมิทศัน ์

1. เคร่ืองมือ อุปกรณ์

และวสัดุในการดูแล

งานภูมิทศัน์ เช่น 

อุปกรณ์ ในการตดัแต่ง 

อุปกรณ์การพรวนดิน 

ใส่ปุ๋ย ฯลฯ จดัเตรียม

มาครบตามกาํหนด  

1. เคร่ืองมือในการตดั

แต่งก่ิงและทรงพุม่

ใบไม(้เคร่ืองตดัแต่ง,

กรรกไกรตดัก่ิง,

กรรไกรตดัหญา้) 

2. เคร่ืองมืออุปกรณ์ตดั

หญา้สนาม(รถเขน็ตดั

หญา้,เคร่ืองตดัหญา้

สะพายไหล่) 

3.ใชอุ้ปกรณ์ในการ

พรวนดินกาํจดัวชัพืช

บริเวณโคนตน้ไมใ้หญ่ 

ในแปลงไมพุ้ม่และไม้

คลุมดิน 

1. เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการดูแลและ

บาํรุงรักษาในงานภูมิ

ทศัน์ไดค้รบถว้น

ถูกตอ้ง 

1.วธีิการรักษาความ

ปลอดภยั และการ

รักษาส่ิงแวดลอ้มใน

การดูแลรักษางาน 

ภูมิทศัน ์

2. ชนิด ประเภทหนา้ท่ี

ของเคร่ืองมือ และวสัดุ 

อุปกรณ์ในการดูแล

และบาํรุงรักษา 

ภูมิทศัน ์

3. ชนิดประเภทของปุ๋ย 

และสารกาํจดัศตัรูพืช 

2. ตดัแต่งไมพุ้ม่,ไม้

คลุมดิน 

2.ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดินถูก

ตดัแต่งตามรูปทรงท่ี

กาํหนดมีความสะอาด

สวยงามไม่มีโรคแมลง 

1. ตดัแต่งก่ิงไมท่ี้ไม่

ตอ้งการโดยใช้

กรรไกรตดัแต่งก่ิงและ

ใชก้รรไกรตดัหญา้

หรือเคร่ืองตดัแต่งตดั

แต่งทรงพุม่ตาม

รูปทรง 

2.ไมพุ้ม่หรือไมค้ลุม

ดินท่ีตายหรือเป็นโรค

ใหใ้ชมื้อ(สวมถุงมือ)

ดึงหรือเด็ดท้ิงออกจาก

แปลง 

3. เก็บกวาดทาํความ

สะอาดหลงัการ

ดาํเนินงาน 

1. ตดัแต่งไมพุ้ม่ ไม้

คลุมดินตามขั้นตอน

และวธีิการ 

2. หลงัการปฏิบติังาน

ทาํความสะอาด

สถานท่ีและบริเวณท่ี

ปฏิบติังานทุกคร้ัง 

1. ขั้นตอนและวธีิการ

ตดัแต่งไมพุ้ม่ ไมค้ลุม

ดิน 

2. ประโยชนข์องการ

ตดัแต่งไมพุ้ม่และไม้

คลุมดิน 

 

 

 

 
A2 
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ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

 3. งานตดัแต่งและ

ดูแลสนามหญา้ 

3. พ้ืนสนามหญา้และ

แนวเสน้ขอบสนาม

หญา้ถูกตดัแต่งถูกตอ้ง

ตามกระบวนการ 

1. ตดัหญา้สนาม

(รถเขน็)ตดัแต่งหญา้

บริเวณพ้ืนท่ีโล่งกวา้ง 

2. ใชเ้คร่ืองตดัหญา้

แบบสะพายไหล่ตดั

แต่งในพ้ืนท่ีสนาม

หญา้ 

3. ใชมี้ด,จอบ,เสียม 

สบัหรือตดัเสน้ขอบ

สนามหญา้ 

 

1. ตดัแต่ง ตดัขอบเสน้

สนามหญา้ และทาํ

ความสะอาดพ้ืนท่ีตาม

ขั้นตอน 

 

 

1. ขั้นตอนและวธีิการ

ตดัแต่งดูแลสนามหญา้ 

 

4. งานกาํจดัวชัพืช 

และใส่ปุ๋ย 

4. ผิวดินบริเวณโคน

ไมย้นืตน้ และบริเวณ

แปลงพืชพรรณไมพุ้ม่ 

ไมค้ลุมดิน ถูกพรวน

ดินพร้อมกาํจดัวชัพืช

และใส่ปุ๋ยถูกตอ้งตาม

ขั้นตอนและกระบวนการ 

1. เคร่ืองมือ อุปกรณ์

ในการพรวนดิน (จอบ,

เสียม,ซ่อมพรวน) 

2. ปุ๋ยท่ีใชไ้ดแ้ก่ 

ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ (15-

15-15,16-16-16) และ

ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 

3. พ้ืนท่ีบริเวณโคน

ตน้ไมย้นืตน้ และ

บริเวณปลูกพืชพรรณ

ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน 

สะอาดเรียบร้อย 

1. การสบั การขดุ 

พรวนดิน ถอนหญา้

กาํจดัวชัพืช 

2. การใส่ปุ๋ยเคมีและ

ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็

บริเวณรอบโคนตน้ไม้

ยนืตน้และบริเวณ

แปลงปลูกไมพุ้ม่ ไม้

คลุมดินในส่วนท่ี

กาํหนด 

1. ขั้นตอนการพรวน

ดินกาํจดัวชัพืช 

2. ชนิดและคุณสมบติั

ของปุ๋ยท่ีใชใ้นงานดูแล

ภูมิทศัน ์

3. ความปลอดภยั

ระหวา่งการปฏิบติังาน

พรวนดินกาํจดัวชัพืช

และการใส่ปุ๋ย 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบตัิงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัยและเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขางานเทคโนโลยภูีมทิศัน์    สมรรถนะงาน งานวางแผน สํารวจพืน้ที ่ออกแบบเขียนแบบภูมทิศัน์ 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

 1. เคร่ืองมือในการสาํรวจพ้ืนท่ีและ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ

ภูมิทศันจ์ดัเตรียมไดค้รบตาม

กาํหนด 

1. จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์กล้องสํารวจ

และอุปกรณ์วดัระยะ  

2. ปรับตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์สาํรวจพ้ืนท่ีตาม

ขั้นตอน 

3. จดัเตรียมและปรับตั้งใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์

เขียนแบบไดถู้กตอ้ง 

4. บอกหนา้ท่ีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

สาํรวจพ้ืนท่ี 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินจดัเตรียม

ปรับตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์สาํรวจ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินจดัเตรียม

ปรับตั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

3. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินประเภทและหนา้ท่ีของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์สาํรวจและเขียน

แบบภูมิทศัน ์

2. ระยะ ระดบั ส่ิงก่อสร้างเดิม พืช

พรรณเดิม พ้ืนท่ีขา้งเคียง สาํรวจและ

จดัทาํไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 

 

1. ตั้ งกล้องสํารวจ   วัดระดับและระยะได้

ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

2. เขียน จดบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนท่ี

พร้อมเขียนแบบแปลนพ้ืนท่ีฐาน (Base plan) 

3. บอกหลกัการสาํรวจพ้ืนท่ี 

4. อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพ้ืนท่ีได ้

 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินจดัเตรียม

ปรับตั้งกลอ้งสาํรวจ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการ

สาํรวจพ้ืนท่ีโดยการนาํขอ้มูลจากการ

สาํรวจมาจดัทาํ จดบนัทึกขอ้มูลการ

สาํรวจ มาจดัทาํแปลนพ้ืนฐาน (Base 

plan) 

3. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินความรู้หลกัการสาํรวจพ้ืนท่ี 

4. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้ขั้นตอนวธีิการสาํรวจ

พ้ืนท่ี 

3. ทาํรายงานสรุปความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดค้รบถว้นถูกตอ้งตาม

กระบวนการ 

1. รายงานความตอ้งการของลูกคา้ บูรณาการ

กบัขอ้มูลพ้ืนท่ี 

2. บอกขั้นตอนวิธีการหาขอ้มูลความตอ้งการ

ของลูกคา้ได ้

1. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว

ประเมินทกัษะรายงานความตอ้งการ

ของลูกคา้ บูรณาการกบัขอ้มูลพ้ืนท่ี 

2. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ขั้นตอนวธีิการหา

ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ 

A3 
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เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

4. เขียนแบบแปลนและประมาณ

ราคางานภูมิทศัน์ไดถู้กตอ้งครบถว้น

ตามขั้นตอนและวธีิการ 

1. เขียนแบบถูกตอ้งครบถว้นแลว้เสร็จทนัเวลา

ท่ีกาํหนด 

2. ประมาณราคางานภูมิทศัน์ไดถู้กตอ้งเป็นท่ี

พอใจของลูกคา้ 

3. อธิบายหลกัการออกแบบภูมิทศัน์ได ้

4. อธิบายขั้นตอนและวิธีการในการเขียนแบบ

ได ้

5. อธิบายขั้นตอนการเตรียมและติดตั้ง

กระดาษเขียนแบบบนโตะ๊เขียนแบบได ้

6. บอกหลกัการคาํนวณราคางานภูมิทศัน์ได ้

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะ

การเขียนแบบภูมิทศัน ์

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินทกัษะการ

ถอดแบบประมาณราคางานภูมิทศัน ์

3. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินความรู้หลกัการออกแบบ    

ภูมิทศัน ์

4. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้มาตราส่วนในการ

เขียนแบบ 

5. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้ขั้นตอนการเตรียมและ

ติดตั้งกระดาษเขียนแบบและขั้นตอน

การเขียนแบบ 

6.  ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินความรู้การคาํนวณราคางาน

ภูมิทศัน ์
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัยและเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขางานเทคโนโลยภูีมทิศัน์    สมรรถนะงาน งานเตรียมการผลติพชืพรรณและวสัด ุ

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. เคร่ืองมือและวสัดุ อุปกรณ์ในการ

ผลิตพืชพรรณ จดัเตรียมครบตาม

กาํหนด 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในการผลิต

พืชพรรณไดถู้กตอ้ง 

2. อธิบายการรักษาความปลอดภยัในการใช้

เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ได ้

3. บอกประเภท ชนิดและหนา้ท่ีของเคร่ืองมือ

ของวสัดุ อุปกรณ์ได ้

4. บอกการบํารุงรักษา และการเก็บรักษา

เคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ได ้

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินความรู้

การจดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ใน

การผลิตพืชพรรณ 

2. ใชข้อ้สอบทฤษฏีอธิบายยาว

ประเมินความรู้การรักษาความ

ปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือวสัดุ 

อุปกรณ์ 

3. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินความรู้ประเภทชนิดและ

หนา้ท่ีของเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ 

4. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินความรู้การบาํรุงรักษาและการ

เก็บรักษาเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ 

2. พืชพรรณชนิดบรรจุถุงและพืช

พรรณชนิดบรรจุกระถาง ถูกผลิต

ตามขั้นตอนกระบวนการ พืชพรรณ

ขนาดใหญ่(ไมย้นืตน้)มีการขดุลอ้ม

และจดัการอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน

และกระบวนการ 

1. กรอกวสัดุปลูกลงถุง ตดัก่ิงพนัธ์ุพืชพรรณ 

ปักชาํปลูกลงในถุง 

2. ยา้ยพืชพรรณในถุงปักชาํ ปลูกในกระถาง

พลาสติกขนาด 10 น้ิว 

3. ตดัแต่งก่ิงไม ้ขดุลอ้มและใชว้สัดุห่อหุม้ตุม้

ดินพืชพรรณไมข้นาดใหญ่ (ไมย้นืตน้) 

4. บอกชนิดและลกัษณะของการใชง้านของ

พืชพรรณได ้

5. อธิบายขั้นตอนและวธีิการผลิตพืชพรรณได ้

 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินทกัษะการ

ผลิตพืชพรรณบรรจุถุง การผลิตพืช

พรรณบรรจุกระถางและการผลิตพืช

พรรณขนาดใหญ่ (ไมย้นืตน้) 

2. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ

ประเมินความรู้ชนิดและลกัษณะการ

ใชง้านของพืชพรรณ 

3. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว

ประเมินความรู้ขั้นตอนและวธีิการ

ผลิตพืชพรรณ 

 

 

 

 

A3 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัยและเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขางานเทคโนโลยภูีมทิศัน์    สมรรถนะงานงานดาํเนินงานจดัสร้างงานภูมทิศัน์ 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน

การจดัสร้างภูมิทศัน ์

1. จดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการจดัตกแต่งภูมิทศัน์ได้

ครบถว้นและปลอดภยั 

2. จดัแยกชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การ

จดัตกแต่งภูมิทศันเ์ป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง 

3. อธิบายการรักษาความปลอดภยัในการใช้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการปฏิบติังานได ้

4. บอกชนิด ประเภท หนา้ท่ีของเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ได ้

5. บอกวธีิการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ได ้

 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินทกัษะการ

จดัเตรียมความพร้อม เคร่ืองมือวสัดุ 

อุปกรณ์ในการสร้างงานภูมิทศัน ์

2. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเติมคาํใน

ช่องวา่ง ประเมินทกัษะ การจดัแยก

ชนิด ประเภทของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

3.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้วธีิการรักษาความ

ปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ในการสร้างงานภูมิทศัน ์

 4.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ชนิด ประเภทหนา้ท่ี

ของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

5. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้การบาํรุงรักษา

เคร่ืองมือ อุปกรณ์การสร้างงานภูมิทศัน ์

2. ทาํความสะอาดและปรับพ้ืนท่ี

ตามขั้นตอนและวธีิการ 

1. กาํจดัวชัพืชเก็บเศษขยะหรือวสัดุท่ีไม่

ตอ้งการออกจากพ้ืนท่ี 

2. ปรับพ้ืนท่ีใหไ้ดร้ะดบัและไดรู้ปแบบตาม

แบบแปลนกาํหนด 

3. บอกชนิด ประเภทของเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดและปรับ

พ้ืนท่ีได ้

4. อธิบายขั้นตอนวธีิการและเทคนิคในการ

ปรับพ้ืนท่ีทาํเนินดิน ตามแบบแปลนได ้

 

1.ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินทกัษะการ

กาํจดัวชัพืชและทาํความสะอาดพ้ืนท่ี 

2.ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินทกัษะการ

ปรับพ้ืนท่ีใหไ้ดร้ะดบัและไดรู้ปแบบ

ตามแบบแปลนกาํหนด 

3.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ ชนิดประเภทของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพใน

การทาํความสะอาดและปรับพ้ืนท่ี 

4. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 
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 ประเมินความรู้ขั้นตอน วธีิการและ 

เทคนิคการปรับพ้ืนท่ีตามแบบแปลน

กาํหนด 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

3. งานปลูกพืชพรรณ(ไมย้ืนตน้ ไม้

พุม่และไมค้ลุมดิน) ในงานภูมิทศัน ์

1. ปลูกไมย้นืตน้ ตามแบบแปลนกาํหนด 

2. ปลูกไมพุ้ม่และ ไมค้ลุมดินตามแบบแปลน

กาํหนด 

3. อธิบายวธีิการกาํหนดตาํแหน่งพืชพรรณลง

ในพ้ืนท่ีใหต้รงตามแบบแปลนกาํหนดได ้

4. อธิบายวธีิการขั้นตอนการปลูกไมย้นืตน้ได ้

5. อธิบายขั้นตอนการปลูกไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน

ได ้

6. อธิบายวิธีการรดนํ้ าพืชพรรณหลงัการปลูก

ได ้

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินทกัษะการ

ปลูกไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน 

2. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินวธีิการ ขั้นตอนในการปลูกไม้

ยนืตน้ 

3. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้วธีิการกาํหนดตาํแหน่ง

พืชพรรณลงในพ้ืนท่ีตรงตามแบบ

แปลนกาํหนด 

4. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ขั้นตอนวธีิการปลูกไม้

ยนืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ประเมิน

ทกัษะการปลูกไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน 

6. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว

ประเมินความรู้วธีิการรดนํ้ าพืชพรรณ

หลงัการปลูก 

4. หญา้สนามลงปลูกในพ้ืนท่ีได้

ถูกตอ้งครบถว้นตามขั้นตอน 

กระบวนการ 

1. พ้ืนหญา้สนามเรียบ รอยต่อขอบหญา้ชิด

สนิทกนัไม่ห่างหรือซอ้นทบักนั 

2. สบัแต่งขอบหญา้สวยงามถูกตอ้งตามวธีิการ 

3. ความชุ่มช้ืนของสนามหญา้ 

4. บอกชนิดประเภทของหญา้สนามในงานภูมิ

ทศัน์ได ้

5. อธิบายขั้นตอน วธีิการปูหญา้ การบดทบั

หญา้และการสบัขอบหญา้ได ้

6.อธิบายวธีิการใหน้ํ้ าหญา้สนามปลูกใหม่ได ้

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะ

การปูหญา้สนาม  

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะ

การสบัแต่งขอบหญา้สนาม 

3. ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะ

การรดนํ้ าสนามหญา้ 

4. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ชนิด ประเภท ของ

หญา้สนามในงานภูมิทศัน ์ 

5. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้ขั้นตอนและวธีิการ

ปลูกหญา้สนาม 

6. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินวธีิการใหน้ํ้ าสนามหญา้ปลูก

ใหม่ 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัยและเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมทิศัน์ 

สาขางานเทคโนโลยภูีมทิศัน์   สมรรถนะงานงานดูแลบํารุงรักษางานภูมทิศัน์ 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นงานดูแลและบาํรุงรักษาในงาน

ภูมิทศัน ์

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การดูแลและบาํรุงรักษาในงานภูมิทศัน์ได้

ครบถว้นถูกตอ้ง 

2. บอกวธีิการรักษาความปลอดภยั และการ

รักษาส่ิงแวดลอ้มในการดูแลรักษางานภูมิ

ทศัน์ได ้

3. บอกชนิด ประเภทหนา้ท่ีของเคร่ืองมือ และ

วสัดุ อุปกรณ์ในการดูแลและบาํรุงรักษาภูมิ

ทศัน ์

4. บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดั

ศตัรูพืชได ้

1.ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะ

เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การดูแล

รักษาภูมิทศัน์  

2.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้วธีิการรักษาความ

ปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังานดูแลรักษาภูมิทศัน ์

3.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  

ประเมินความรู้ชนิด ประเภท หนา้ท่ี

ของเคร่ืองมือวสัดุและอุปกรณ์การ

ดูแลรักษาภูมิทศัน ์

4.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ชนิด ประเภท ของปุ๋ย

และสารกาํจดัศตัรูพืช 

2.ไมพุ้่ม ไม้คลุมดินถูกตัดแต่งตาม

รูปทรง ท่ีกําหนดมีความสะอาด

สวยงามไม่มีโรคแมลง 

1. ตดัแต่งไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดินตามขั้นตอนและ

วธีิการ 

2. หลงัการปฏิบติังานทาํความสะอาดสถานท่ี

และบริเวณท่ีปฏิบติังานทุกคร้ัง 

3. อธิบายขั้นตอนและวธีิการตดัแต่งไมพุ้ม่ ไม้

คลุมดินได ้

4. บอกประโยชนข์องการตดัแต่งไมพุ้ม่และ

ไมค้ลุมดินได ้

1.ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะ

และกิจนิสยัการตดัแต่งไมพุ้ม่ ไมค้ลุม

ดิน และเก็บกวาดทาํความสะอาดหลงั

การปฏิบติังาน 

2.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้ขั้นตอนและวธีิการตดั

แต่งไมพุ้ม่ไมค้ลุมดิน  

3.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ประโยชน์ของการตดั

แต่งไมพุ้ม่ไมค้ลุมดิน 
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เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

3. พ้ืนสนามหญา้และแนวเสน้ขอบ

สนามหญา้ถูกตดัแต่งถูกตอ้งตาม

กระบวนการ 

1. ตดัแต่ง ตดัขอบเสน้สนามหญา้ และทาํ

ความสะอาดพ้ืนท่ีตามขั้นตอน 

2. อธิบายขั้นตอนและวธีิการตดัแต่งดูแล

สนามหญา้ได ้

1.ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะการ

ตดัหญา้ 

2.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินขั้นตอนและวธีิการตดัแต่ง

สนามหญา้ 

4. ผิวดินบริเวณโคนไมย้นืตน้ และ

บริเวณแปลงพืชพรรณไมพุ้ม่ ไม้

คลุมดิน ถูกพรวนดินพร้อมกาํจดั

วชัพืชและใส่ปุ๋ยถูกตอ้งตามขั้นตอน

และกระบวนการ 

1. การสบั การขดุ พรวนดิน ถอนหญา้กาํจดั

วชัพืช 

2. การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็บริเวณ

รอบโคนตน้ไมย้นืตน้และบริเวณแปลงปลูก

ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดินในส่วนท่ีกาํหนด 

3. อธิบายขั้นตอนการพรวนดินกาํจดัวชัพืชได ้

4. บอกชนิดและคุณสมบติัของปุ๋ยท่ีใชใ้นงาน

ดูแลภูมิทศัน์ได ้

5. บอกความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังาน

พรวนดินกาํจดัวชัพืชและการใส่ปุ๋ยได ้

1.ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะการ

พรวนดินกาํจดัวชัพืช 

2.ใชข้อ้สอบปฏิบติั ประเมินทกัษะใส่

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์

3.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบอธิบายยาว 

ประเมินความรู้ขั้นตอนการพรวนดิน

กาํจดัวชัพืช 

4.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  

ประเมินความรู้ชนิดและคุณสมบติั

ของปุ๋ยท่ีใชใ้นงานดูแลภูมิทศัน ์

5.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 

ประเมินความรู้ความปลอดภยัระหวา่ง

ปฏิบติังานพรวนดินกาํจดัวชัพืช และ

ใส่ปุ๋ย 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเกษตรกรรม    สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

สมรรถนะงานทีง่านวางแผน สํารวจ ออกแบบเขียนแบบภูมิทัศน์ 

จุดประสงค์ที่ 1.1 จาํแนกเคร่ืองมือ อุปกรณ์การสาํรวจพื้นท่ีและอุปกรณ์การเขียนแบบได ้

เฉลย ขอ้  1. เคร่ืองมือชนิดใดไม่เหมาะกบัการสาํรวจพื้นท่ี 

 ก. ตลบัเมตร 

 ข. เทปวดัระยะ 

 ค. กลอ้งสาํรวจ 

 ง. กลอ้งถ่ายภาพ 

 จ. ไมบ้รรทดัมาตราส่วน Scale 

จุดประสงค์ที่ 1.1 จาํแนกเคร่ืองมือ อุปกรณ์การสาํรวจพื้นท่ีและอุปกรณ์การเขียนแบบได ้

เฉลย ขอ้  2. ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของกลอ้งสาํรวจ 

 ก. บอกตาํแหน่ง , บอกระยะ , บอกมุม , บอกระดบั 

 ข. บอกทิศทาง , บอกแผนท่ี , บอกมุม , บอกระดบั 

 ค. บอกตาํแหน่ง , บอกแผนท่ี , บอกมุม , บอกระดบั 

 ง. บอกทิศทาง , บอกระยะ ,บอกมุม ,เกบ็รายละเอียดภาพ 

 จ. บอกตาํแหน่ง , บอกระยะ , เก็บรายละเอียดภาพ , บอกระดบั 

จุดประสงค์ที่ 1.3 เขียนแบบแปลนงานภูมิทศัน์ Master plan , Perspective plan และ Detail plan ได ้

เฉลย ขอ้ 3.  หนา้ท่ีของ T – Slide คือขอ้ใด 

 ก. ใชก้าํหนดเส้นแนวนอน 

 ข. ใชก้าํหนดเส้นแนวตั้ง 

 ค. ใชก้าํหนดเส้นเอียง 45. 

 ง. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 30.  

 จ. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 15. 

จุดประสงค์ที่ 1.3 เขียนแบบแปลนงานภูมิทศัน์ Master plan , Perspective plan และ Detail plan ได ้

เฉลย ขอ้  4.  หนา้ท่ีของไมฉ้าก (Set Square) คือขอ้ใด 

 ก. ใชก้าํหนดเส้นแนวตั้ง 

 ข. ใชก้าํหนดเส้นเอียง 45. 

 ค. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 30.  

 ง. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 15. 

A4 
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 จ. ถูกทุกขอ้ 

 

จุดประสงค์ที่ 1.3 จาํแนกเคร่ืองมือ อุปกรณ์การสาํรวจพื้นท่ีและอุปกรณ์การเขียนแบบได ้

เฉลย ขอ้  5. กระดาษไขเขียนแบบมีประโยชน์อยา่งไร 

 ก. ราคาถูก 

 ข. เป็นกระดาษทนความช้ืนไม่ฉีกขาดง่าย 

 ค. ใชเ้ขียนแบบระบายสีไดดี้กวา่กระดาษทัว่ไป 

 ง. มีขนาดใหญ่ สามารถเขียนแบบโครงการใหญ่ๆได ้

 จ. ใชก้๊อบป้ีแบบแปลน ทาํใหก้ารเขียนแบบดว้ยมือรวดเร็วข้ึนและนาํไปพิมพเ์ขียวได ้

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  6. สญัลกัษณ์เส้นขอบท่ีดินคือขอ้ใด 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง. 

+ 
0.

10
 

 จ.  

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้ 7.  สัญลกัษณ์เส้นชั้นความสูง (Contour line) คือขอ้ใด 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

 ง. 

 + 0
.1

0 

 จ.  

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  8.  ขอ้ใดท่ี “ไม่ใช่” ขอ้มูลในการสาํรวจพื้นท่ีโครงการ 

 ก. พืชพรรณท่ีมีอยูเ่ดิม 

 ข. ความลาดชนัของพื้นท่ี 

 ค. จาํนวนรถยนตข์องเจา้ของบา้น 
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 ง. อาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยูเ่ดิม 

 จ. ระบบสาธารณูปการในพื้นท่ีหรือนอกพื้นท่ี 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  9. การสาํรวจอาคารตอ้งสาํรวจรายละเอียดอะไรบา้ง 

 ก. ความสูงของอาคาร 

 ข. จุดปลายรางนํ้าจากหลงัคา 

 ค. ตาํแหน่งก๊อกนํ้าและปลัก๊ไฟภายในอาคาร 

 ง. แปลนพื้นท่ีรวมทั้งแปลนของประตูหนา้ต่าง 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  10. ขอ้ใด “ไม่ใช่” ระบบสาธารณูปการ 

 ก. ไฟฟ้า 

 ข. ประปา 

 ค. กาํแพงร้ัวบา้น 

 ง. โทรศพัทส์าธารณะ 

 จ. รางระบายนํ้าสาธารณะ 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้ 11.  การสาํรวจเปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั (Slope) เป็นการสาํรวจขอ้มูลในขอ้ใด 

 ก. สาํรวจพืชพรรณเดิม 

 ข. การสาํรวจสภาพภูมิประเทศ (Photography) 

 ค. งานสาํรวจแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 ง. การสาํรวจสภาพภูมิอากาศ 

 จ. การสาํรวจสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  12.  การสาํรวจพืชพรรณเดิม (Vegetation) จะตอ้งระบุขอ้มูลอะไรบา้ง 

 ก. ช่ือ ตาํแหน่งของตน้ไม ้

 ข. ขนาดของผล 

 ค. Texture ของใบ  

 ง. ปริมาณสัตวท่ี์อาศยัในตน้ไม ้

 จ. ช่ือ ตาํแหน่ง ของผูป้ลูก 
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จุดประสงค์ที ่2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  13. ประโยชนข์องการเตรียมแบบแปลนพ้ืนฐาน (Base Plan Preparation) คือขอ้ใด 

 ก. เพื่อการเขียนแบบท่ีสวยงาม 

 ข. เพื่อการคาํนวณพื้นท่ีไดถู้กตอ้ง 

 ค. เพื่อทราบความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

 ง. เพื่อใหท้ราบรูปร่างลกัษณะของแปลงท่ีดิน 

 จ. เพื่อการอา้งอิงและเป็นขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานต่อการออกแบบ 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายขั้นตอนวธีิการในการสาํรวจพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  14. ระบบการวดัระยะแบบนบักา้ว ระยะ 1 กา้วของมนุษย ์เฉล่ียก่ีฟุต 

 ก. 2 ฟุต 

 ข. 3  ฟุต 

 ค. 4 ฟุต 

 ง. 5 ฟุต 

 จ. 6 ฟุต 

จุดประสงค์ที่ 3.1 รายงานความตอ้งการของลูกคา้ บูรณาการกบัขอ้มูลพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  15.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เจา้ของโครงการ 

 ก. งบประมาณท่ีเจา้ของบา้น 

 ข. ความชอบหรือไม่ชอบพนัธ์ุไมช้นิดใด 

 ค. ความตอ้งการเป็นพิเศษของสมาชิกแต่ละคน 

 ง. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ) 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 3.4 รายงานความตอ้งการของลูกคา้ บูรณาการกบัขอ้มูลพื้นท่ี 

เฉลย ขอ้  16 การสาํรวจและวเิคราะห์ขอ้มูล  “ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ” (Users Data and 

Clients)  กระทาํไดโ้ดยวธีิใด 

 ก. การสัมภาษณ์ 

 ข. การกรอกแบบสอบถาม 

 ค. การสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet 

 ง. การสอบถามขอ้มูลจากบุคคลในชุมชนใกลเ้คียง 

 จ. ขอ้ ก และขอ้ ข ถูก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเกษตรกรรม    สาขางานเทคโนโลยภูีมิทัศน์    สมรรถนะงานทีง่านเตรียมการผลติพชืพรรณและวสัดุ 

จุดประสงค์ที ่1.1 จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืชพรรณ 

เฉลย ขอ้  17 วสัดุท่ีนิยมใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการปักชาํก่ิง คือขอ้ใด 

 ก. ดินร่วน 

 ข. ดินทราย 

 ค. แกลบดิบ 

 ง. ข้ีเถา้แกลบ 

 จ. ขยุมะพร้าว 

จุดประสงค์ที ่1.1 จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืชพรรณ 

เฉลย ขอ้  18 พนัธ์ุไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ท่ีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด ส่วนใหญ่ผลิตในลกัษณะใด 

 ก. บรรจุในเข่ง 

 ข. บรรจุในกระถางเซรามิก 

 ค. บรรจุถุงดาํขนาด 2,3,4 น้ิว 

 ง. บรรจุกระถางพลาสติกขนาด 6, 8,10 น้ิว 

 จ. ขอ้ ค และขอ้ ง ถูก 

จุดประสงค์ที ่1.1 จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืชพรรณ 

เฉลย ขอ้ 19  ขอ้ดีของการใชข้ยุมะพร้าว เป็นวสัดุปลูกพนัธ์ุไมใ้นกระถาง คือขอ้ใด 

 ก. ราคาถูก หาไดง่้าย 

 ข. รากพืชเจริญเติบโตไดดี้ 

 ค. ระบายนํ้าไดดี้ มีนํ้าหนกัเบา 

 ง. มี pH เป็นกลางพืชเจริญเติบโตไดดี้  

 จ. เป็นวสัดุท่ีมีอินทรียวตัถุมากทาํใหต้น้พืชเจริญเติบโตไดดี้ 

จุดประสงค์ที ่2.1 กรอกวสัดุปลูกลงถุง ตดัก่ิงพนัธ์ุพืชพรรณ ปักชาํปลูกลงในถุง 

เฉลย ขอ้  20  การปักชาํ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน นิยมใชส่้วนใดของพืชมาใชใ้นการปักชาํ 

 ก. ราก , เหงา้  

 ข. ใบ , กา้นใบ 

 ค. ยอด , ก่ิงอ่อน 

 ง. ก่ิงแก่ , ส่วนของลาํตน้ 

 จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

A4 
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จุดประสงค์ที ่2.1 กรอกวสัดุปลูกลงถุง ตดัก่ิงพนัธ์ุพืชพรรณ ปักชาํปลูกลงในถุง 

เฉลย ขอ้  21 ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุไมพุ้ม่ 

 ก. เทียนทอง , แกว้ , ไผเ่ล้ียง 

 ข. แกว้เจา้จอม , ตะแบก , ปีบ 

 ค. ตะแบก , ขาไก่ด่าง , หนวดปลาหมึก 

 ง. ผกัเป็ดแดง , เศรษฐีไซ่ง่อน , ซ่อนกล่ิน 

 จ. เขม็เชียงใหม่ , ไทรยอดทอง , ชาฮกเก้ียน 

จุดประสงค์ที ่2.1 กรอกวสัดุปลูกลงถุง ตดัก่ิงพนัธ์ุพืชพรรณ ปักชาํปลูกลงในถุง 

เฉลย ขอ้ 22   ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุไมย้นืตน้ ท่ีมีดอกสีแดง 

 ก. ปีบทอง , ทองกวาว , แคแสด 

 ข. ปีบ , ปีบทอง ,อินทนิลบก 

 ค. ตะแบก , ทรงบาดาล , คูณ 

 ง. พญาเสือโคร่ง , แคแสด , แคนา 

 จ. ประดู่แดง , แคแสด , พญาเสือโคร่ง 

จุดประสงค์ที ่2.1 กรอกวสัดุปลูกลงถุง ตดัก่ิงพนัธ์ุพืชพรรณ ปักชาํปลูกลงในถุง 

เฉลย ขอ้ 23 ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุ ท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีร่มรําไร 

 ก. ไผฟิ่ลิปปินส์ , แกว้ , รางทอง 

 ข. เฟิร์นใบมะขาม , พรหมกาํมะหยี ่, โกสน 

 ค. บีโกเนีย , เศรษฐีเรือนนอก ,  เศรษฐีไซ่ง่อน 

 ง. กาํแพงเงิน , เศรษฐีเรือนนอก , หนวดปลาดุก 

 จ. หมากผูห้มากเมีย , เล็บครุฑทอง , หนวดปลาหมึก 

จุดประสงค์ที ่2.3 ตดัแต่งก่ิงไม ้ขุดลอ้มและใชว้สัดุห่อหุม้ตุม้ดินพืชพรรณไมข้นาดใหญ่ (ไมย้นืตน้) 

เฉลย ขอ้ 24   ขอ้เสียของการใช ้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการขดุลอ้ม (Balling) มาใชใ้นงานภูมิทศัน์

คือขอ้ใด 

 ก. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

 ข. เน่ืองจากรากแกว้ถูกตดัขาด อาจทาํให ้ตน้ไมล้ม้ไดง่้าย 

 ค. ผลจากการร่วงหล่นของใบไมเ้น่ืองจากเป็นไมข้นาดใหญ่ 

 ง. ก่ิงกา้นของตน้ไมถู้กตดัออกเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้ตน้ไมต้ายได ้

 จ. เน่ืองจากเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ รากอาจจะเจริญและทาํลายอาคารส่ิงก่อสร้าง 
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จุดประสงค์ที ่2.3 ตดัแต่งก่ิงไม ้ขุดลอ้มและใชว้สัดุห่อหุม้ตุม้ดินพืชพรรณไมข้นาดใหญ่ (ไมย้นืตน้) 

เฉลย ขอ้  25 วสัดุท่ีนิยมใชห่้อหุม้ราก หรือตุม้ดิน สาํหรับไมย้นืตน้ขดุลอ้ม (Balling)เพื่อใหร้ะบบราก

ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้ คือขอ้ใด 

 ก. ดินร่วน 

 ข. แกลบดิบ 

 ค. ข้ีเถา้แกลบ 

 ง. ขยุมะพร้าว 

 จ. กาบมะพร้าว 

จุดประสงค์ที ่2.4 ตดัแต่งก่ิงไม ้ขุดลอ้มและใชว้สัดุห่อหุม้ตุม้ดินพืชพรรณไมข้นาดใหญ่ (ไมย้นืตน้) 

เฉลย ขอ้  26 วสัดุท่ีนิยมใชห่้อหุม้ราก หรือตุม้ดิน สาํหรับไมย้นืตน้ขดุลอ้ม (Balling)เพื่อใหร้ะบบราก

ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้ คือขอ้ใด 

 ก. จัง๋ 

 ข. พลบัพลึง 

 ค. เฮลิโคเนีย 

 ง. ชาฮกเก้ียน 

 จ. ปริกหางกระรอก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์  สาขางานเทคโนโลยภูีมิทัศน์  สมรรถนะงานทีง่านดําเนินงานจัดสร้างงานภูมิทัศน์ 

จุดประสงค์ที่ 1.1 จดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการจดัตกแต่งภูมิทศัน์ได้

ครบถว้นและปลอดภยั 

เฉลย ขอ้  27 ขอ้ใดคือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกไม่พุม่ ไมค้ลุมดิน 

 ก. จอบ , เสียม , คราด 

 ข. จอบ , เสียม , ชอ้นปลูก 

 ค. รถแบค็โฮ , จอบ , เสียม 

 ง. ชอ้นปลูก , คราด , รถเขน็ 

 จ. รถแบค็โฮ , รถเกรดเดอร์ ,รถยก 

จุดประสงค์ที่ 1.2 จดัแยกชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การจดัภูมิทศัน์เป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  28 เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการขนยา้ยไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 20 น้ิว 

คือขอ้ใด 

 ก. รถแบค็โฮ 

 ข. ใชค้นหลายๆคน 

 ค. รถยกขนาด 50 ตนั 

 ง. รถยก ขนาด 3-5 ตนั 

 จ. รอกสามขา ขนาด 1 ตนั 

จุดประสงค์ที่ 1.2 จดัแยกชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การจดัภูมิทศัน์เป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้ 29  ขอ้ใดคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรับพื้นท่ีขนาดไม่เกิน 1 ไร่ และสภาพพื้นท่ีมี

พืชพรรณเดิมประเภทไมย้นืตน้ ไม่เกิน 10 ตน้ 

 ก. จอบ , เสียม , คราด 

 ข. รถเขน็ , จอบ , เสียม 

 ค. รถแบค็โฮ , รถเข็น , รถบรรทุก 

 ง. รถเกรดเดอร์ขนาดเล็ก , จอบ , คราด 

 จ. รถแบค็โฮ , รถเกรดเดอร์ , รถบรรทุก 

จุดประสงค์ที ่1.2 จดัแยกชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การจดัภูมิทศัน์เป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้ 30  เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการยกหิน ขนาดนํ้ าหนกัไม่เกิน 3 ตนั/กอ้น นิยมใชเ้คร่ืองมือประเภทใด 

 ก. รอกสามขา 

 ข. ใชร้ถแบค็โฮ 

A4 
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 ค. ใชแ้รงงานคน 

 ง. รถเครน 50 ตนั 

 จ. รถยก 3 – 5 ตนั   

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิด ประเภท หนา้ท่ีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ได ้

เฉลย ขอ้ 31 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการเคลียร์ทาํความสะอาดและปรับพื้นท่ีขนาด 10 ตารางเมตร 

 ก. จอบ , คราด 

 ข. เสียม , คราด 

 ค. รถแบค็โฮขนาดเล็ก 

 ง. รถเกรดเดอร์ขนาดเล็ก 

 จ. รถเกรดเดอร์ขนาดเล็ก , รถแบค็โฮขนาดเล็ก 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิด ประเภท หนา้ท่ีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ได ้

เฉลย ขอ้ 32   วสัดุ อุปกรณ์ในการคํ้ายนัไมย้นืตน้ขนาดใหญ่มีอะไรบา้ง 

 ก. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นตีตะปู , ปูนขาว 

 ข. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นปอนด ์ , ปุ๋ยเคมี 

 ค. จอบ , เสียม , ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นตีตะปู 

 ง. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นปอนด ์ , ฆอ้นตีตะปู , เชือก 

 จ. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นปอนด ์ , ฆอ้นตีตะปู , เสียม 

จุดประสงค์ที่ 1.5 บอกวธีิการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ได ้

เฉลย ขอ้ 33  การบาํรุงรักษา จอบ เสียม คราดหลงัการใชง้านควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ลา้งทาํความสะอาด 

 ข. เก็บรวบรวม แยกประเภท นบัจาํนวน 

 ค. ซ่อมแซม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีชาํรุดเสียหาย 

 ง. เก็บรวบรวมเฉพาะอุปกรณ์ท่ียงัมีสภาพใชง้านไดส่้วนอุปกรณืท่ีใชง้านไม่ไดเ้ก็บทิ้ง 

 จ. ขอ้ ก , ข  และ ขอ้ ค ถูก 

จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายวธีิการขั้นตอนการปลูกไมย้นืตน้ได ้

เฉลย ขอ้ 34 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการคํ้ายนัไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ 

 ก. เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

 ข. ไมค้ ํ้ายนัช่วยทาํใหต้น้ไมส้ามารถเจริญเติบโตไดดี้ 

 ค. การใชเ้หลก็ คํ้ายนั จะดีกวา่การใชไ้มค้ ํ้ายนัเพราะคงทนถาวรกวา่ 

 ง. พนัธ์ุไมย้นืตน้ขนาดใหญ่มีนํ้ าหนกัมาก ถา้ไม่ค ํ้ายนัอาจทาํใหเ้อียงหรือลม้ได ้

 จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายวธีิการขั้นตอนการปลูกไมย้นืตน้ได ้

เฉลย ขอ้ 35   วสัดุปลูก สาํหรับการปลูกไมย้นืตน้ มีอะไรบา้ง 

 ก. ดินผสมปลูก 

 ข. ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรีย ์

 ค. ดินผสมปลูก + ปุ๋ยเคมี 

 ง. ดินผสมปลูก +นํ้ายาเร่งราก 

 จ. ดินผสมปลูก + ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด + นํ้ายาเร่งราก 

จุดประสงค์ที่ 3.4 อธิบายวธีิการขั้นตอนการปลูกไมย้นืตน้ได ้

เฉลย ขอ้ 36   การปลูกไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ในพื้นท่ีๆมีสภาพดินเป็นดินเหนียว ควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ฝังตุม้ดินใหลึ้กและฝังท่อระบายนํ้าใตดิ้น 

 ข. ฝังตุม้ดินใหล้อยคร่ึงตุม้เพื่อป้องกนันํ้าท่วมขงั 

 ค. ฝังตุม้ดินใหลึ้กโดยใหผ้วิของตุม้ดินเสมอกบัระดบัผวิดิน 

 ง. ฝังตุม้ดินใหลึ้กและฝังท่อ pvc ขนาด เส้นผา่นศูนยก์ลาง  4 น้ิว 

 จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

จุดประสงค์ที่ 3.5 อธิบายขั้นตอนการปลูกไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดินได ้

เฉลย ขอ้ 37   หลงัการปลูกตน้ไมทุ้กคร้ังควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ตดัแต่งก่ิง 

 ข. ใส่ปุ๋ยเคมี 

 ค. รดนํ้าใหชุ่้ม 

 ง. ไม่ตอ้งดาํเนินการใดๆทั้งส้ิน 

 จ. ไม่มีขอ้ถูก 

จุดประสงค์ที่ 4.4 บอกชนิดและประเภทของหญา้สนามในงานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้ 38 ขอ้ใดคือช่ือพนัธ์ุหญา้สนามท่ีนิยมใชใ้นงานภูมิทศัน์ในปัจจุบนั 

 ก. หญา้แพรก , หญา้ญ่ีปุ่น 

 ข. หญา้นวลนอ้ย , หญา้มาเลเซีย 

 ค. หญา้พาสพาลัม่ , หญา้หวาย 

 ง. หญา้นวลนอ้ย , หญา้นํ้าพุ 

 จ. หญา้หวาย , หญา้นํ้าพุ 
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จุดประสงค์ที่ 4.4 บอกชนิดและประเภทของหญา้สนามในงานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้ 39   ขอ้ใดคือช่ือพนัธ์ุหญา้สนามท่ีชอบร่มรําไร 

 ก. หญา้แพรก 

 ข. หญา้พาสพาลัม่ 

 ค. หญา้นวลนอ้ย 

 ง. หญา้มาเลเซีย 

 จ. หญา้ญ่ีปุ่น 

จุดประสงค์ที่ 4.4 บอกชนิดและประเภทของหญา้สนามในงานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้ 40   หญา้นวลนอ้ย 1 แผน่มีก่ีตารางเมตร 

 ก. 1 ตารางเมตร 

 ข. 2 ตารางเมตร 

 ค. 3 ตารางเมตร 

 ง. 4 ตารางเมตร 

 จ. 0.50 ตารางเมตร 

จุดประสงค์ที่ 4.4 บอกชนิดและประเภทของหญา้สนามในงานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้ 41 หญา้ “พาสพาลัม่” เป็นหญา้สนามท่ีไดรั้บการปรับปรุงสายพนัธ์ุมาจากหญา้ชนิดใด 

 ก. หญา้แฝก 

 ข. หญา้ญ่ีปุ่น 

 ค. หญา้แพรก 

 ง. หญา้นวลนอ้ย 

 จ. หญา้มาเลเซีย 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาเกษตรกรรม    สาขางานเทคโนโลยภูีมิทัศน์     สมรรถนะงานทีง่านดูแลบํารุงรักษางานภูมิทัศน์ 

จุดประสงค์ที่ 1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดูแลและบาํรุงรักษาในงานภูมิทศัน์ไดค้รบถว้น

ถูกตอ้ง 

เฉลย ขอ้  42 การตดัหญา้บริเวณท่ีเป็นขอบซีเมนต ์หรือบริเวณท่ีมีกอ้นหิน ควรใชเ้คร่ืองตดัหญา้ชนิดใด 

 ก. กรรไกรตดัแต่งก่ิง 

 ข. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 2 ลอ้ 

 ค. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 4 ลอ้ 

 ง. เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่โดยใชใ้บมีดตดัหญา้ 

 จ. เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่โดยใชใ้บเอน็ตดัหญา้ 

จุดประสงค์ที่ 1.2 บอกวธีิการรักษาความปลอดภยั และการรักษาส่ิงแวดลอ้มในการดูและรักษางานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้  43 ขอ้ใดคือการรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังานดูแลภูมิทศัน์ 

 ก. ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังานดูแลภูมิทศัน์ 

 ข. สวมใส่ชุดป้องกนัและรัดกุมถูกตอ้งเหมาะสมกบังานดูแล 

 ค. เลือกใชเ้คร่ืองมือใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน 

 ง. ตรวจสอบเคร่ืองมือและทาํความสะอาดหลงัการปฏิบติังาน 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 1.2 บอกวธีิการรักษาความปลอดภยั และการรักษาส่ิงแวดลอ้มในการดูและรักษางานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้  44 ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการบาํรุงรักษางานภูมิทศัน์โดยคาํนึงถึงการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 ก. การใช ้ปุ๋ยยเูรีย บาํรุงรักษาสนามหญา้ 

 ข. การใชฟู้ราดานป้องกนัดว้งกดัยอดตน้ปาลม์ 

 ค. การใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดเม็ดหวา่นตามแปลงตน้ไม ้

 ง. การใชปุ๋้ยสูตร 15 – 15 – 15 บาํรุงรักษาตน้ไมส้นามหญา้ 

 จ. การบาํรุงรักษาตน้ไมโ้ดยใช ้ปุ๋ยยเูรีย ละลายนํ้าฉีดพน่ทางใบ 

จุดประสงค์ที่ 1.2 บอกวธีิการรักษาความปลอดภยั และการรักษาส่ิงแวดลอ้มในการดูและรักษางานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้  45  ผลกระทบจากการดูแลงานภูมิทศัน์ มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ขอ้ใด 

 ก. การใชน้ํ้า 

 ข. การใชปุ๋้ย 

 ค. การใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกั 

 ง. การใชส้ารเคมีกาํจดัแมลง 

A4 
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 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 1.2 บอกวธีิการรักษาความปลอดภยั และการรักษาส่ิงแวดลอ้มในการดูและรักษางานภูมิทศัน์ได ้

เฉลย ขอ้ 46  อุบติัเหตุและอนัตรายท่ีอาจไดรั้บจากการพรวนดินและกาํจดัวชัพืชตามแปลงไมพุ้ม่ไม้

คลุมดิน คือขอ้ใด 

 ก. บาดแผลจากเคร่ืองมือ 

 ข. สารพิษจากวชัพืช 

 ค. สารเคมีในดิน 

 ง. สัตวมี์พิษกดั ต่อย 

 จ. ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก 

จุดประสงค์ที่ 1.3 บอกชนิดประเภทหนา้ท่ีของเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลบาํรุงรักษางานภูมิทศัน์ 

เฉลย ขอ้ 47   ขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองมือดูแลสนามหญา้ 

 ก. คราด 

 ข. เคร่ืองพน่ยา 

 ค. กรรไกรตดัก่ิง 

 ง. ไมก้วาดดา้มยาว 

 จ. มีด , ขวานสับขอบ 

จุดประสงค์ที่ 1.3 บอกชนิดประเภทหนา้ท่ีของเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลบาํรุงรักษางานภูมิทศัน์ 

เฉลย ขอ้ 48  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัหญา้สนาม คือขอ้ใด 

 ก. รถตดัหญา้แบบนัง่ขบั 

 ข. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 2 ลอ้ 

 ค. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 4 ลอ้ 

 ง. เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่ 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 1.3 บอกชนิดประเภทหนา้ท่ีของเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลบาํรุงรักษางานภมิูทศัน์ 

เฉลย ขอ้ 49    เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการพรวนดินตน้ไม ้คือขอ้ใด 

 ก. จอบ 

 ข. พลัว่ 

 ค. เสียม 

 ง. คราด 

 จ. ชอ้นปลูก 
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จุดประสงค์ที่ 1.3 บอกชนิดประเภทหนา้ท่ีของเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลบาํรุงรักษางานภูมิทศัน์ 

เฉลย ขอ้ 50  เคร่ืองมือท่ีใชต้ดัแต่งทรงพุม่ตน้ไมไ้ดแ้ก่ขอ้ใด 

 ก. เคร่ืองตดัแต่งไฟฟ้า 

 ข. กรรไกรตดัหญา้ 

 ค. กรรไกรตดัแต่งก่ิง 

 ง. เคร่ืองตดัหญา้สะพายไหล่ 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้ 51    พนัธ์ุไมป้ระดบั ชนิดไมใ้บ ควรบาํรุงรักษาดว้ยปุ๋ยสูตรใด 

 ก. 0 – 0 - 45 

 ข. 45 – 0 – 0 

 ค. 16 -16 -16 

 ง. 12 – 24 – 8 

 จ. 15 – 30 - 15 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้ 52   ธาตุอาหารชนิดใดเม่ือพืชขาดหรือไดรั้บไม่เพียงพอ พืชจะแสดงอาการใบเหลือง 

 ก. แมก็นีเซียม 

 ข. ไนโตรเจน 

 ค. เหล็ก 

 ง. ฟอสฟอรัส 

 จ. โบรอน 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้  53 ตน้ไมท่ี้ขาด ธาตุโพแทสเซียม ควรใส่ปุ๋ยสูตรใด 

 ก. 15– 15 – 15 

 ข. 24 – 0 - 0 

 ค. 20 – 35 – 20  

 ง. 10 -10 -35 

 จ. ไม่มีขอ้ถูก 
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จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้ 54  ขอ้ใดไม่ใช่สารเคมีท่ีใชส้าํหรับป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืช 

 ก. บีโนมิล  

 ข. อะลาคลอร์ 

 ค. อบาเมคติน 

 ง. คลอไพริฟอส 

 จ. ไซเปอร์เมททริน 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้ 55    ขอ้ใดคือสารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภท ดูดซึม 

 ก. 2,4 - D  

 ข. โพรพานิล 

 ค. ไกลโฟเสท 

 ง. ไดคลอวอส 

 จ. พาราควอต 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้ 56   ขอ้ใดคือสารเคมีประเภทสัมผสั 

 ก. 2,4 - D 

 ข. โพรพานิล 

 ค. ไกลโฟเสท 

 ง. ไดคลอวอส 

 จ. พาราควอต 

จุดประสงค์ที่ 1.4 บอกชนิดประเภทของปุ๋ย และสารกาํจดัศตัรูพืชได ้

เฉลย ขอ้ 57   ขอ้ใดไม่ใช่สารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนักาํจดัโรคพืช 

 ก. เมตาแลกซิล 

 ข. แมนโคเซป 

 ค. แคปแทน 

 ง. เอน็โดซิลแฟน 

 จ. คาร์เบนดาซิม 
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จุดประสงค์ที่ 2.2 หลงัการปฏิบติังานทาํความสะอาดสถานท่ีและบริเวณท่ีปฏิบติังานทุกคร้ัง 

เฉลย ขอ้ 58  ขั้นตอนสุดทา้ยในการปฏิบติัดูแลรักษางานภูมิทศัน์ คือขอ้ใด 

 ก. รดนํ้า 

 ข. ใส่ปุ๋ย 

 ค. พรวนดิน 

 ง. ปฏิบติัอยา่งไรก็ได ้

 จ. การเก็บกวาดทาํความสะอาด 

จุดประสงค์ที่ 4.5 บอกความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังานพรวนดินกาํจดัวชัพืชและการใส่ปุ๋ยได ้

เฉลย ขอ้ 59  ขอ้ปฏิบติัในการพรวนดินตน้ไมท่ี้ถูกตอ้ง คือขอ้ใด 

 ก. หา้มใส่ปุ๋ยเคมีหลงัการพรวนดินโดยเด็ดขาด 

 ข. ควรพรวนดินใหล้ะเอียดและมีความลึกเพื่อกาํจดัวชัพืช 

 ค. ใชจ้อบในการพรวนดินเพราะจะทาํใหพ้รวนดินไดลึ้กและรวดเร็ว 

 ง. ไม่ควรพรวนดินใหล้ะเอียดเกินไปเพราะจะทาํใหดิ้นแน่นเร็วการระบายนํ้าและอากาศไม่ดี 

 จ. ถูกทุกขอ้ 

จุดประสงค์ที่ 4.5 บอกความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังานพรวนดินกาํจดัวชัพืชและการใส่ปุ๋ยได ้

เฉลย ขอ้  60    ขอ้ปฏิบติัทุกคร้ังหลงัการพรวนดินคือขอ้ใด 

 ก. ตดัแต่ง 

 ข. เก็บกวาด 

 ค. ใส่ปุ๋ยรดนํ้า 

 ง. สับขอบแปลงตน้ไม ้

 จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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(ชุดกรรมการ) 

 

คาํช้ีแจง 

การใช้เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์       สาขางานเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) ท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทศัน์   

สาขางานเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 

 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

 1. ภาคทฤษฎี 

 1.1  ความรู้ความจาํ 

 1.2  ความเขา้ใจ 

 1.3  การนาํไปใช ้

 1.4  การวเิคราะห์ 

 1.5  การสังเคราะห์ 

 1.6  การประเมินผล   

 2. ภาคปฏิบัต ิ

 2.1  การออกแบบวางผงั 

 2.2  ประมาณราคา 

 2.3  การกาํหนดแนวคิด      

 2.4  การเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ 

 2.5  การดาํเนินการ 

 2.6  กิจนิสัย 
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ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี จาํนวน 1 ชุด  คะแนนเตม็  40  คะแนน ไดแ้ก่ 

1.1  แบบประเมินแบบปรนยั          จาํนวน  60  ขอ้   คะแนนเตม็  30  คะแนน 

1.2  แบบประเมินแบบอตันยั        จาํนวน     2  ขอ้                คะแนนเตม็  10   คะแนน 

 2.  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเร่ือง/งาน  จาํนวน  1  ชุด     คะแนนเต็ม  60 คะแนน 

     2.1  ออกแบบและประมาณราคา    จาํนวน........ขอ้   คะแนนเตม็  15  คะแนน 

  2.2  เตรียมเลือกใชว้สัดุ         จาํนวน........ขอ้ คะแนนเตม็  25  คะแนน 

  2.3  ดาํเนินการจดัสร้าง         จาํนวน........ขอ้ คะแนนเตม็  20  คะแนน 

        

วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียมสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์และพืชพรรณ 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุตกแต่ง 

 

วธีิดําเนินการประเมิน 

 1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยป์ระเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาเป็นประธาน   ผูใ้ชผ้ลผลิตหรือผูแ้ทนสถานประกอบการ/องคก์รวชิาชีพ เป็น

กรรมการ   ครูผูส้อนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการประเมิน  พร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน

การประเมิน  โดยในบางกรณีหรือบางรายการอาจแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 

 3. การประเมินภาคทฤษฎีขอ้สอบประเมินรายบุคคล 

4. การประเมินภาคปฏิบติัใหจ้ดัประเมินเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน  2 คน 

 5. เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 

       5.1  ภาคทฤษฎี  2  ชัว่โมง 

       5.2  ภาคปฏิบติั  4  ชัว่โมง 

 6. กรณีตอ้งการประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยใหป้ระเมินควบคู่ไปกบัการประเมินภาคปฏิบติั 
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สรุปผลการประเมิน 

   1.  ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเด็นคาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี

กาํหนดในแบบประเมิน 

   2.  ใหค้ณะกรรมการใหค้ะแนนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

   3.  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมิน     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

        3.1  ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

        3.2  ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

  4. ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

      4.1  ภาคทฤษฎี 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ให ้ไม่ผา่น 

                              4.2  ภาคปฏิบติั 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ให ้ไม่ผา่น 

 

 

     ----------------- 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎ ี

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์      สาขางานเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน    เวลา  2  ช่ัวโมง 

 

คําส่ัง   ใหน้กัศึกษาทาํขอ้สอบแบบปรนยั  จาํนวน 60 ขอ้ (30 คะแนน) และทาํขอ้สอบแบบอตันยั อีก 2 ขอ้   

(10 คะแนน) ในเวลา 2 ชัว่โมง 

 

       ข้อสอบแบบอตันัย  (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

ข้อที ่1  ใหน้กัศึกษาทาํตารางแบบฟอร์มคาํถามในการสัมภาษณ์เจา้ของงาน  เพื่อจะเก็บขอ้มูลความ

ตอ้งการของลูกคา้อยา่งรอบดา้น เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบงานเทคโนโลยภูีมิทศัน์ต่อไป

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

ข้อที ่2  ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการดูแลรักษางานภูมิทศัน์ หลงัจากการดาํเนินการจดัสร้างเสร็จใหม่ๆ

จนถึงส่งมอบงาน (ประมาณ 1 เดือน) มาโดยละเอียดตามหลกัการและกระบวนการ (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
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คําส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดลงในกระดาษคาํตอบ 
 

 1. เคร่ืองมือชนิดใดไม่เหมาะกบัการสาํรวจพื้นท่ี 

ก. ตลบัเมตร 

ข. เทปวดัระยะ 

ค. กลอ้งสาํรวจ 

ง. กลอ้งถ่ายภาพ 

จ. ไมบ้รรทดัมาตราส่วน Scale 

 2. ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของกลอ้งสาํรวจ 

ก. บอกตาํแหน่ง , บอกระยะ , บอกมุม , บอกระดบั 

ข. บอกทิศทาง , บอกแผนท่ี , บอกมุม , บอกระดบั 

ค. บอกตาํแหน่ง , บอกแผนท่ี , บอกมุม , บอกระดบั 

ง. บอกทิศทาง , บอกระยะ ,บอกมุม ,เก็บรายละเอียดภาพ 

จ. บอกตาํแหน่ง , บอกระยะ , เก็บรายละเอียดภาพ , บอกระดบั 

 3.  หนา้ท่ีของ T – Slide คือขอ้ใด 

ก. ใชก้าํหนดเส้นแนวนอน 

ข. ใชก้าํหนดเส้นแนวตั้ง 

ค. ใชก้าํหนดเส้นเอียง 45. 

ง. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 30.  

จ. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 15. 

  4.  หนา้ท่ีของไมฉ้าก (Set Square) คือขอ้ใด 

ก. ใชก้าํหนดเส้นแนวตั้ง 

ข. ใชก้าํหนดเส้นเอียง 45. 

ค. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 30.  

ง. ใชก้าํหนดเส้นขอบเอียง 15. 

จ. ถูกทุกขอ้ 

5. กระดาษไขเขียนแบบมีประโยชน์อยา่งไร 

ก. ราคาถูก 

ข. เป็นกระดาษทนความช้ืนไม่ฉีกขาดง่าย 

ค. ใชเ้ขียนแบบระบายสีไดดี้กวา่กระดาษทัว่ไป 

ง. มีขนาดใหญ่ สามารถเขียนแบบโครงการใหญ่ๆได ้

จ. ใชก้อ๊บป้ีแบบแปลน ทาํใหก้ารเขียนแบบดว้ยมือรวดเร็วข้ึนและนาํไปพิมพเ์ขียวได ้
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6. สัญลกัษณ์เส้นขอบท่ีดินคือขอ้ใด 

ก.  

ข.  

ค.  

ง. 

+ 0.
10

 

จ.  

7.  สัญลกัษณ์เส้นชั้นความสูง (Contour line) คือขอ้ใด 

ก.  

ข.  

ค.  

ง. 

 +
 

0.
10

 

จ.  

 8.  ขอ้ใดท่ี “ไม่ใช่” ขอ้มูลในการสาํรวจพื้นท่ีโครงการ 

ก. พืชพรรณท่ีมีอยูเ่ดิม 

ข. ความลาดชนัของพื้นท่ี 

ค. จาํนวนรถยนตข์องเจา้ของบา้น 

ง. อาคารและส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยูเ่ดิม 

จ. ระบบสาธารณูปการในพื้นท่ีหรือนอกพื้นท่ี 

 9. การสาํรวจอาคารตอ้งสาํรวจรายละเอียดอะไรบา้ง 

ก. ความสูงของอาคาร 

ข. จุดปลายรางนํ้าจากหลงัคา 

ค. ตาํแหน่งก๊อกนํ้าและปลัก๊ไฟภายในอาคาร 

ง. แปลนพื้นท่ีรวมทั้งแปลนของประตูหนา้ต่าง 

จ. ถูกทุกขอ้ 

  10. ขอ้ใด “ไม่ใช่” ระบบสาธารณูปการ 

ก. ไฟฟ้า 

ข. ประปา 

ค. กาํแพงร้ัวบา้น 

ง. โทรศพัทส์าธารณะ 

จ. รางระบายนํ้าสาธารณะ 
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 11.  การสาํรวจเปอร์เซ็นตค์วามลาดชนั (Slope) เป็นการสาํรวจขอ้มูลในขอ้ใด 

ก. สาํรวจพืชพรรณเดิม 

ข. การสาํรวจสภาพภูมิประเทศ (Photography) 

ค. งานสาํรวจแหล่งนํ้าธรรมชาติ 

ง. การสาํรวจสภาพภูมิอากาศ 

จ. การสาํรวจสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 

  12.  การสาํรวจพืชพรรณเดิม (Vegetation) จะตอ้งระบุขอ้มูลอะไรบา้ง 

ก. ช่ือ ตาํแหน่งของตน้ไม ้

ข. ขนาดของผล 

ค. Texture ของใบ  

ง. ปริมาณสัตวท่ี์อาศยัในตน้ไม ้

จ. ช่ือ ตาํแหน่ง ของผูป้ลูก 

  13. ประโยชน์ของการเตรียมแบบแปลนพื้นฐาน (Base Plan Preparation) คือขอ้ใด 

ก. เพื่อการเขียนแบบท่ีสวยงาม 

ข. เพื่อการคาํนวณพื้นท่ีไดถู้กตอ้ง 

ค. เพื่อทราบความตอ้งการของเจา้ของบา้น 

ง. เพื่อใหท้ราบรูปร่างลกัษณะของแปลงท่ีดิน 

จ. เพื่อการอา้งอิงและเป็นขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานต่อการออกแบบ 

  14. ระบบการวดัระยะแบบนบักา้ว ระยะ 1 กา้วของมนุษย ์เฉล่ียก่ีฟุต 

ก. 2 ฟุต 

ข. 3  ฟุต 

ค. 4 ฟุต 

ง. 5 ฟุต 

จ. 6 ฟุต 

  15.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เจา้ของโครงการ 

ก. งบประมาณท่ีเจา้ของบา้น 

ข. ความชอบหรือไม่ชอบพนัธ์ุไมช้นิดใด 

ค. ความตอ้งการเป็นพิเศษของสมาชิกแต่ละคน 

ง. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว (อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ) 

จ. ถูกทุกขอ้ 
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  16. การสาํรวจและวเิคราะห์ขอ้มูล  “ความตอ้งการของเจา้ของโครงการ” (Users Data and Clients)  

กระทาํไดโ้ดยวธีิใด 

ก. การสัมภาษณ์ 

ข. การกรอกแบบสอบถาม 

ค. การสืบคน้ขอ้มูลทาง Internet 

ง. การสอบถามขอ้มูลจากบุคคลในชุมชนใกลเ้คียง 

จ. ขอ้ ก และขอ้ ข ถูก 

  17. วสัดุท่ีนิยมใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการปักชาํก่ิง คือขอ้ใด 

ก. ดินร่วน 

ข. ดินทราย 

ค. แกลบดิบ 

ง. ข้ีเถา้แกลบ 

จ. ขยุมะพร้าว 

  18. พนัธ์ุไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน ท่ีมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด ส่วนใหญ่ผลิตในลกัษณะใด 

ก. บรรจุในเข่ง 

ข. บรรจุในกระถางเซรามิก 

ค. บรรจุถุงดาํขนาด 2,3,4 น้ิว 

ง. บรรจุกระถางพลาสติกขนาด 6, 8,10 น้ิว 

จ. ขอ้ ค และขอ้ ง ถูก 

 19.  ขอ้ดีของการใชข้ยุมะพร้าว เป็นวสัดุปลูกพนัธ์ุไมใ้นกระถาง คือขอ้ใด 

ก. ราคาถูก หาไดง่้าย 

ข. รากพืชเจริญเติบโตไดดี้ 

ค. ระบายนํ้าไดดี้ มีนํ้าหนกัเบา 

ง. มี pH เป็นกลางพืชเจริญเติบโตไดดี้  

จ. เป็นวสัดุท่ีมีอินทรียวตัถุมากทาํใหต้น้พืชเจริญเติบโตไดดี้ 

  20.  การปักชาํ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน นิยมใชส่้วนใดของพืชมาใชใ้นการปักชาํ 

ก. ราก , เหงา้  

ข. ใบ , กา้นใบ 

ค. ยอด , ก่ิงอ่อน 

ง. ก่ิงแก่ , ส่วนของลาํตน้ 

จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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  21. ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุไมพุ้ม่ 

ก. เทียนทอง , แกว้ , ไผเ่ล้ียง 

ข. แกว้เจา้จอม , ตะแบก , ปีบ 

ค. ตะแบก , ขาไก่ด่าง , หนวดปลาหมึก 

ง. ผกัเป็ดแดง , เศรษฐีไซ่ง่อน , ซ่อนกล่ิน 

จ. เขม็เชียงใหม่ , ไทรยอดทอง , ชาฮกเก้ียน 

22.   ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุไมย้นืตน้ ท่ีมีดอกสีแดง 

ก. ปีบทอง , ทองกวาว , แคแสด 

ข. ปีบ , ปีบทอง ,อินทนิลบก 

ค. ตะแบก , ทรงบาดาล , คูณ 

ง. พญาเสือโคร่ง , แคแสด , แคนา 

จ. ประดู่แดง , แคแสด , พญาเสือโคร่ง 

23. ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุ ท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีร่มรําไร 

ก. ไผฟิ่ลิปปินส์ , แกว้ , รางทอง 

ข. เฟิร์นใบมะขาม , พรหมกาํมะหยี ่, โกสน 

ค. บีโกเนีย , เศรษฐีเรือนนอก ,  เศรษฐีไซ่ง่อน 

ง. กาํแพงเงิน , เศรษฐีเรือนนอก , หนวดปลาดุก 

จ. หมากผูห้มากเมีย , เล็บครุฑทอง , หนวดปลาหมึก 

 24.   ขอ้เสียของการใช ้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการขดุลอ้ม (Balling) มาใชใ้นงานภูมิทศัน์คือขอ้ใด 

ก. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

ข. เน่ืองจากรากแกว้ถูกตดัขาด อาจทาํให ้ตน้ไมล้ม้ไดง่้าย 

ค. ผลจากการร่วงหล่นของใบไมเ้น่ืองจากเป็นไมข้นาดใหญ่ 

ง. ก่ิงกา้นของตน้ไมถู้กตดัออกเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้ตน้ไมต้ายได ้

จ. เน่ืองจากเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ รากอาจจะเจริญและทาํลายอาคารส่ิงก่อสร้าง 

  25. วสัดุท่ีนิยมใชห่้อหุม้ราก หรือตุม้ดิน สาํหรับไมย้นืตน้ขดุลอ้ม (Balling)เพื่อใหร้ะบบรากตน้ไม้

เจริญเติบโตไดดี้ คือขอ้ใด 

ก. ดินร่วน 

ข. แกลบดิบ 

ค. ข้ีเถา้แกลบ 

ง. ขยุมะพร้าว 

จ. กาบมะพร้าว 
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  26. วสัดุท่ีนิยมใชห่้อหุม้ราก หรือตุม้ดิน สาํหรับไมย้นืตน้ขดุลอ้ม (Balling)เพื่อใหร้ะบบรากตน้ไม้

เจริญเติบโตไดดี้ คือขอ้ใด 

ก. จัง๋ 

ข. พลบัพลึง 

ค. เฮลิโคเนีย 

ง. ชาฮกเก้ียน 

จ. ปริกหางกระรอก 

  27. ขอ้ใดคือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกไม่พุม่ ไมค้ลุมดิน 

ก. จอบ , เสียม , คราด 

ข. จอบ , เสียม , ชอ้นปลูก 

ค. รถแบค็โฮ , จอบ , เสียม 

ง. ชอ้นปลูก , คราด , รถเขน็ 

จ. รถแบค็โฮ , รถเกรดเดอร์ ,รถยก 

  28. เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการขนยา้ยไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เส้นผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 20 น้ิว คือขอ้ใด 

ก. รถแบค็โฮ 

ข. ใชค้นหลายๆคน 

ค. รถยกขนาด 50 ตนั 

ง. รถยก ขนาด 3-5 ตนั 

จ. รอกสามขา ขนาด 1 ตนั 

 29.  ขอ้ใดคือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรับพื้นท่ีขนาดไม่เกิน 1 ไร่ และสภาพพื้นท่ีมีพืชพรรณ

เดิมประเภทไมย้นืตน้ ไม่เกิน 10 ตน้ 

ก. จอบ , เสียม , คราด 

ข. รถเขน็ , จอบ , เสียม 

ค. รถแบค็โฮ , รถเข็น , รถบรรทุก 

ง. รถเกรดเดอร์ขนาดเล็ก , จอบ , คราด 

จ. รถแบค็โฮ , รถเกรดเดอร์ , รถบรรทุก 

 30.  เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการยกหิน ขนาดนํ้ าหนกัไม่เกิน 3 ตนั/กอ้น นิยมใชเ้คร่ืองมือประเภทใด 

ก. รอกสามขา 

ข. ใชร้ถแบค็โฮ 

ค. ใชแ้รงงานคน 

ง. รถเครน 50 ตนั 

จ. รถยก 3 – 5 ตนั   
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 31. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการเคลียร์ทาํความสะอาดและปรับพื้นท่ีขนาด 10 ตารางเมตร 

ก. จอบ , คราด 

ข. เสียม , คราด 

ค. รถแบค็โฮขนาดเล็ก 

ง. รถเกรดเดอร์ขนาดเล็ก 

จ. รถเกรดเดอร์ขนาดเล็ก , รถแบค็โฮขนาดเล็ก 

 32.   วสัดุ อุปกรณ์ในการคํ้ายนัไมย้นืตน้ขนาดใหญ่มีอะไรบา้ง 

ก. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นตีตะปู , ปูนขาว 

ข. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นปอนด ์ , ปุ๋ยเคมี 

ค. จอบ , เสียม , ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นตีตะปู 

ง. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นปอนด ์ , ฆอ้นตีตะปู , เชือก 

จ. ไมค้ ํ้ายนั , ตะปู , ฆอ้นปอนด ์ , ฆอ้นตีตะปู , เสียม 

 33.  การบาํรุงรักษา จอบ เสียม คราดหลงัการใชง้านควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ลา้งทาํความสะอาด 

ข. เก็บรวบรวม แยกประเภท นบัจาํนวน 

ค. ซ่อมแซม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีชาํรุดเสียหาย 

ง. เก็บรวบรวมเฉพาะอุปกรณ์ท่ียงัมีสภาพใชง้านไดส่้วนอุปกรณืท่ีใชง้านไม่ไดเ้ก็บทิ้ง 

จ. ขอ้ ก , ข  และ ขอ้ ค ถูก 

 34. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการคํ้ายนัไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ 

ก. เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

ข. ไมค้ ํ้ายนัช่วยทาํใหต้น้ไมส้ามารถเจริญเติบโตไดดี้ 

ค. การใชเ้หล็ก คํ้ายนั จะดีกวา่การใชไ้มค้ ํ้ายนัเพราะคงทนถาวรกวา่ 

ง. พนัธ์ุไมย้นืตน้ขนาดใหญ่มีนํ้ าหนกัมาก ถา้ไม่ค ํ้ายนัอาจทาํใหเ้อียงหรือลม้ได ้

จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 35.   วสัดุปลูก สาํหรับการปลูกไมย้นืตน้ มีอะไรบา้ง 

ก. ดินผสมปลูก 

ข. ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรีย ์

ค. ดินผสมปลูก + ปุ๋ยเคมี 

ง. ดินผสมปลูก +นํ้ายาเร่งราก 

จ. ดินผสมปลูก + ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด + นํ้ายาเร่งราก 
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 36.   การปลูกไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ในพื้นท่ีๆมีสภาพดินเป็นดินเหนียว ควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ฝังตุม้ดินใหลึ้กและฝังท่อระบายนํ้าใตดิ้น 

ข. ฝังตุม้ดินใหล้อยคร่ึงตุม้เพื่อป้องกนันํ้าท่วมขงั 

ค. ฝังตุม้ดินใหลึ้กโดยใหผ้วิของตุม้ดินเสมอกบัระดบัผวิดิน 

ง. ฝังตุม้ดินใหลึ้กและฝังท่อ pvc ขนาด เส้นผา่นศูนยก์ลาง  4 น้ิว 

จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 37.   หลงัการปลูกตน้ไมทุ้กคร้ังควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ตดัแต่งก่ิง 

ข. ใส่ปุ๋ยเคมี 

ค. รดนํ้าใหชุ่้ม 

ง. ไมต่อ้งดาํเนินการใดๆทั้งส้ิน 

จ. ไม่มีขอ้ถูก 

 38. ขอ้ใดคือช่ือพนัธ์ุหญา้สนามท่ีนิยมใชใ้นงานภูมิทศัน์ในปัจจุบนั 

ก. หญา้แพรก , หญา้ญ่ีปุ่น 

ข. หญา้นวลนอ้ย , หญา้มาเลเซีย 

ค. หญา้พาสพาลัม่ , หญา้หวาย 

ง. หญา้นวลนอ้ย , หญา้นํ้าพุ 

จ. หญา้หวาย , หญา้นํ้าพุ 

 39.   ขอ้ใดคือช่ือพนัธ์ุหญา้สนามท่ีชอบร่มรําไร 

ก. หญา้แพรก 

ข. หญา้พาสพาลัม่ 

ค. หญา้นวลนอ้ย 

ง. หญา้มาเลเซีย 

จ. หญา้ญ่ีปุ่น 

 40.   หญา้นวลนอ้ย 1 แผน่มีก่ีตารางเมตร 

ก. 1 ตารางเมตร 

ข. 2 ตารางเมตร 

ค. 3 ตารางเมตร 

ง. 4 ตารางเมตร 

จ. 0.50 ตารางเมตร 
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 41. หญา้ “พาสพาลัม่” เป็นหญา้สนามท่ีไดรั้บการปรับปรุงสายพนัธ์ุมาจากหญา้ชนิดใด 

ก. หญา้แฝก 

ข. หญา้ญ่ีปุ่น 

ค. หญา้แพรก 

ง. หญา้นวลนอ้ย 

จ. หญา้มาเลเซีย 

  42. การตดัหญา้บริเวณท่ีเป็นขอบซีเมนต ์หรือบริเวณท่ีมีกอ้นหิน ควรใชเ้คร่ืองตดัหญา้ชนิดใด 

ก. กรรไกรตดัแต่งก่ิง 

ข. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 2 ลอ้ 

ค. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 4 ลอ้ 

ง. เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่โดยใชใ้บมีดตดัหญา้ 

จ. เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่โดยใชใ้บเอน็ตดัหญา้ 

  43 ขอ้ใดคือการรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังานดูแลภูมิทศัน์ 

ก. ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังานดูแลภูมิทศัน์ 

ข. สวมใส่ชุดป้องกนัและรัดกุมถูกตอ้งเหมาะสมกบังานดูแล 

ค. เลือกใชเ้คร่ืองมือใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน 

ง. ตรวจสอบเคร่ืองมือและทาํความสะอาดหลงัการปฏิบติังาน 

จ. ถูกทุกขอ้ 

  44. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการบาํรุงรักษางานภูมิทศัน์โดยคาํนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ก. การใช ้ปุ๋ยยเูรีย บาํรุงรักษาสนามหญา้ 

ข. การใชฟู้ราดานป้องกนัดว้งกดัยอดตน้ปาลม์ 

ค. การใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดเม็ดหวา่นตามแปลงตน้ไม ้

ง. การใชปุ๋้ยสูตร 15 – 15 – 15 บาํรุงรักษาตน้ไมส้นามหญา้ 

จ. การบาํรุงรักษาตน้ไมโ้ดยใช ้ปุ๋ยยเูรีย ละลายนํ้าฉีดพน่ทางใบ 

  45.  ผลกระทบจากการดูแลงานภูมิทศัน์ มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ขอ้ใด 

ก. การใชน้ํ้า 

ข. การใชปุ๋้ย 

ค. การใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกั 

ง. การใชส้ารเคมีกาํจดัแมลง 

จ. ถูกทุกขอ้ 
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 46.  อุบติัเหตุและอนัตรายท่ีอาจไดรั้บจากการพรวนดินและกาํจดัวชัพืชตามแปลงไมพุ้ม่ไมค้ลุมดิน  

คือขอ้ใด 

ก. บาดแผลจากเคร่ืองมือ 

ข. สารพิษจากวชัพืช 

ค. สารเคมีในดิน 

ง. สัตวมี์พิษกดั ต่อย 

จ. ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก 

 47.   ขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองมือดูแลสนามหญา้ 

ก. คราด 

ข. เคร่ืองพน่ยา 

ค. กรรไกรตดัก่ิง 

ง. ไมก้วาดดา้มยาว 

จ. มีด , ขวานสับขอบ 

 48.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัหญา้สนาม คือขอ้ใด 

ก. รถตดัหญา้แบบนัง่ขบั 

ข. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 2 ลอ้ 

ค. เคร่ืองตดัหญา้แบบรถเขน็ 4 ลอ้ 

ง. เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่ 

จ. ถูกทุกขอ้ 

 49.   เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการพรวนดินตน้ไม ้คือขอ้ใด 

ก. จอบ 

ข. พลัว่ 

ค. เสียม 

ง. คราด 

จ. ชอ้นปลูก 

 50.  เคร่ืองมือท่ีใชต้ดัแต่งทรงพุม่ตน้ไมไ้ดแ้ก่ขอ้ใด 

ก. เคร่ืองตดัแต่งไฟฟ้า 

ข. กรรไกรตดัหญา้ 

ค. กรรไกรตดัแต่งก่ิง 

ง. เคร่ืองตดัหญา้สะพายไหล่ 

จ. ถูกทุกขอ้ 
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 51.    พนัธ์ุไมป้ระดบั ชนิดไมใ้บ ควรบาํรุงรักษาดว้ยปุ๋ยสูตรใด 

ก. 0 – 0 - 45 

ข. 45 – 0 – 0 

ค. 16 -16 -16 

ง. 12 – 24 – 8 

จ. 15 – 30 - 15 

 52.   ธาตุอาหารชนิดใดเม่ือพืชขาดหรือไดรั้บไม่เพียงพอ พืชจะแสดงอาการใบเหลือง 

ก. แมก็นีเซียม 

ข. ไนโตรเจน 

ค. เหล็ก 

ง. ฟอสฟอรัส 

จ. โบรอน 

  53. ตน้ไมท่ี้ขาด ธาตุโพแทสเซียม ควรใส่ปุ๋ยสูตรใด 

ก. 15– 15 – 15 

ข. 24 – 0 - 0 

ค. 20 – 35 – 20  

ง. 10 -10 -35 

จ. ไม่มีขอ้ถูก 

 54.  ขอ้ใดไม่ใช่สารเคมีท่ีใชส้าํหรับป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืช 

ก. บีโนมิล  

ข. อะลาคลอร์ 

ค. อบาเมคติน 

ง. คลอไพริฟอส 

จ. ไซเปอร์เมททริน 

 55.    ขอ้ใดคือสารเคมีกาํจดัวชัพืชประเภท ดูดซึม 

ก. 2,4 - D  

ข. โพรพานิล 

ค. ไกลโฟเสท 

ง. ไดคลอวอส 

จ. พาราควอต 
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 56.   ขอ้ใดคือสารเคมีประเภทสัมผสั 

ก. 2,4 - D 

ข. โพรพานิล 

ค. ไกลโฟเสท 

ง. ไดคลอวอส 

จ. พาราควอต 

 57.   ขอ้ใดไม่ใช่สารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนักาํจดัโรคพืช 

ก. เมตาแลกซิล 

ข. แมนโคเซป 

ค. แคปแทน 

ง. เอน็โดซิลแฟน 

จ. คาร์เบนดาซิม 

 58.  ขั้นตอนสุดทา้ยในการปฏิบติัดูแลรักษางานภูมิทศัน์ คือขอ้ใด 

ก. รดนํ้า 

ข. ใส่ปุ๋ย 

ค. พรวนดิน 

ง. ปฏิบติัอยา่งไรก็ได ้

จ. การเก็บกวาดทาํความสะอาด 

 59.  ขอ้ปฏิบติัในการพรวนดินตน้ไมท่ี้ถูกตอ้ง คือขอ้ใด 

ก. หา้มใส่ปุ๋ยเคมีหลงัการพรวนดินโดยเด็ดขาด 

ข. ควรพรวนดินใหล้ะเอียดและมีความลึกเพื่อกาํจดัวชัพืช 

ค. ใชจ้อบในการพรวนดินเพราะจะทาํใหพ้รวนดินไดลึ้กและรวดเร็ว 

ง. ไม่ควรพรวนดินใหล้ะเอียดเกินไปเพราะจะทาํใหดิ้นแน่นเร็วการระบายนํ้าและอากาศไม่ดี 

จ. ถูกทุกขอ้ 

  60.    ขอ้ปฏิบติัทุกคร้ังหลงัการพรวนดินคือขอ้ใด 

ก. ตดัแต่ง 

ข. เก็บกวาด 

ค. ใส่ปุ๋ยรดนํ้า 

ง. สับขอบแปลงตน้ไม ้

จ. ไม่มีขอ้ใดถูก 
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เฉลยภาคทฤษฎ ี

 

ขอ้ เฉลย ขอ้ เฉลย ขอ้ เฉลย 

1 จ 21 จ 41 ค 

2 ก 22 ก 42 จ 

3 ก 23 ค 43 จ 

4 จ 24 ข 44 ค 

5 จ 25 ง 45 ง 

6 ข 26 ง 46 ง 

7 ง 27 ข 47 ค 

8 ค 28 ง 48 จ 

9 จ 29 ง 49 ค 

10 ค 30 ง 50 ข 

11 ข 31 ก 51 ข 

12 ก 32 ง 52 ข 

13 จ 33 จ 53 ง 

14 ข 34 ข 54 ก 

15 จ 35 จ 55 ค 

16 จ 36 ข 56 จ 

17 ง 37 ค 57 ง 

18 จ 38 ข 58 จ 

19 ค 39 ง 59 ง 

20 ค 40 จ 60 ค 
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ข้อสอบอตันัย ข้อที ่1 

ผลคะแนนไดค้ะแนนเตม็ 5 คะแนน (ตอ้งตั้งคาํถามครอบคลุมชดัเจนทั้ง 5 ดา้น) ไดแ้ก่ 

1.  สมาชิกในครอบครัว 

-  ระบุเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว  อาย ุ งานอดิเรก  งานท่ีทาํความสนใจ  กิจกรรม   

    อุปนิสัย ฯลฯ 

-  ระบุความตอ้งการจาํเพาะของแต่ละบุคคลในครอบครัว  เก่ียวกบัโครงการและจดัลาํดบั 

   ความสาํคญัก่อน – หลงัดว้ย 

-  ระบุชนิดของนนัทนาการของสมาชิกครอบครัวท่ีกระทาํอยูท่ี่บา้น (เช่น  แบดมินตนั  วา่ยนํ้า          

    เทนนิส  ฯลฯ) 

-  สาํหรับแต่ละกิจกรรม  ระบุจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีส่วนร่วม 

-  ระบุความตอ้งการเป็นพิเศษของเด็ก (ถา้มี) 

2.  นนัทนาการ 

-  ในครอบครัวสนุกกบัการทาํสวนเองหรือเปล่า ?   ระบุชนิดของสวนท่ีชอบ 

-  ระบุพืชพรรณท่ีสมาชิกครอบครัวชอบและไม่ชอบ  ทาํบญัชีจดัลาํดบั 

3.  การทาํสวน 

-  ระบุการใชเ้วลาท่ีตอ้งดูแลรักษาในอนาคต 

-  ระบุปัญหาพิเศษของการดูแลรักษาในความดูแลของเจา้ของงานเอง 

4.  การดูแลรักษา 

-  ในครอบครัวสนุกกบัการทาํสวนเองหรือเปล่า ?   ระบุชนิดของสวนท่ีชอบ 

-  ระบุพืชพรรณท่ีสมาชิกครอบครัวชอบและไม่ชอบ  ทาํบญัชีจดัลาํดบั 

5.  งบประมาณ 

-  ระบุงบประมาณท่ีเจา้ของงานยนิดีจ่ายและจ่ายเม่ือไร 

            -  ถึงแมว้า่งบประมาณจะเป็นตวักาํหนดปริมาณงาน  แต่ก็อาจจะยดืหยุน่ไดบ้า้งในกรณี 

    ผูอ้อกแบบสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่งานนั้นมีคุณค่าสมควรจ่ายเพิ่ม  เพื่อใหไ้ดง้านท่ีดีเกิน 

    ความคาดหมาย 

ผลคะแนนไดค้ะแนน 4 คะแนน ตอ้งตั้งคาํถามครอบคลุมชดัเจนเพียง  4 ดา้น  

ผลคะแนนไดค้ะแนน 3 คะแนน ตอ้งตั้งคาํถามครอบคลุมชดัเจนเพียง    3 ดา้น  

ผลคะแนนไดค้ะแนน 2 คะแนน ตอ้งตั้งคาํถามครอบคลุมชดัเจนเพียง    2 ดา้น  

ผลคะแนนไดค้ะแนน 1 คะแนน ตอ้งตั้งคาํถามครอบคลุมชดัเจนเพียง     1 ดา้น  
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ข้อสอบอตันัย ข้อที ่2 

ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

ผูดู้แลงานภูมิทศัน์ก่อนอ่ืนตอ้งไดรั้บฟังคาํอธิบายแนวความคิดของผูอ้อกแบบให้ผูดู้แลรักษาไดรั้บ

ทราบอยา่งถ่องแทเ้พื่อวา่ผลงานภายหลงัจะไดเ้ป็นไปตามท่ีตั้งใจของผูอ้อกแบบไวม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะการดูแล

รักษาหลงัจากการจดัภูมิทศัน์เสร็จใหม่ๆเป็นเร่ืองละเอียด สามารถอธิบายการดูแลรักษาครอบคลุมชดัเจนทั้ง 5 

ปัจจยัหลกั คือ การใหน้ํ้า การกาํจดัวชัพืช การบดอดั การซ่อมแซมหญา้สนามและพนัธ์ุไมท่ี้เสียหาย และการตดัหญา้ 

ได้คะแนน 4 คะแนน  

ผูดู้แลงานภูมิทศัน์ไม่ได้รับฟังคาํอธิบายแนวความคิดของผูอ้อกแบบให้ผูดู้แลรักษาได้รับทราบไว้

ก่อน การดูแลรักษาหลงัจากการจดัภูมิทศัน์จดัเสร็จใหม่ๆเป็นเร่ืองจะตอ้งทาํอย่างละเอียด ใน 5 ปัจจยัหลกั คือ 

การใหน้ํ้า การกาํจดัวชัพืช การบดอดั การซ่อมแซมหญา้สนามและพนัธ์ุไมท่ี้เสียหาย และการตดัหญา้ แต่ตอบไม่

ค่อยชดัเจน 1 ปัจจยั 

ได้คะแนน 3 คะแนน  

ผูดู้แลงานภูมิทศัน์ไม่ไดรั้บฟังคาํอธิบายแนวความคิดของผูอ้อกแบบโดยตรง การดูแลรักษาหลงัจาก

การจดัภูมิทศัน์จดัเสร็จใหม่ๆเป็นเร่ืองจะตอ้งทาํอย่างละเอียด ครอบคลุมทั้ง 5 ปัจจยัหลกั คือ การให้นํ้ า การ

กาํจดัวชัพืช การบดอดั การซ่อมแซมหญา้สนามและพนัธ์ุไมท่ี้เสียหาย และการตดัหญา้ แต่ตอบไม่ชัดเจน 2 

ปัจจยั 

 ได้คะแนน 2 คะแนน  

ผูดู้แลงานภูมิทศัน์ไม่ไดรั้บฟังคาํอธิบายแนวความคิดของผูอ้อกแบบโดยตรง การดูแลรักษาหลงัจาก

การจดัภูมิทศัน์จดัเสร็จใหม่ๆเป็นเร่ืองจะตอ้งทาํอยา่งละเอียด ครอบคลุมทั้ง 5 ปัจจยัหลกั คือ การใหน้ํ้ า การกาํจดั

วชัพืช การบดอดั การซ่อมแซมหญา้สนามและพนัธ์ุไมท่ี้เสียหาย และการตดัหญา้ แต่ตอบไม่ชดัเจน 3 ปัจจยั 

 ได้คะแนน 1 คะแนน   

ผูดู้แลงานภูมิทศัน์ไม่ไดรั้บฟังคาํอธิบายแนวความคิดของผูอ้อกแบบโดยตรง การดูแลรักษาหลงัจาก

การจดัภูมิทศัน์จดัเสร็จใหม่ๆเป็นเร่ืองจะตอ้งทาํอยา่งละเอียด ครอบคลุมทั้ง 5 ปัจจยัหลกั คือ การใหน้ํ้ า การกาํจดั

วชัพืช การบดอดั การซ่อมแซมหญา้สนามและพนัธ์ุไมท่ี้เสียหาย และการตดัหญา้ แต่ตอบไม่ชดัเจน 4 ปัจจยั 
 

หมายเหตุ 

- ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ   65 

- ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  70 

- คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  70  

   จึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิทัศน์      สาขางานเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 

คะแนนเต็ม 60 คะแนน เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

คําส่ัง 

ให้นกัศึกษาทาํการจดัสวนหยอ่มในพื้นท่ีตามท่ีกาํหนดให้ (ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 X 4 เมตร)โดยเร่ิม

ดาํเนินการตั้งแต่การวางผงัออกแบบและดาํเนินการจดัภูมิทศัน์ให้เสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ และเป็นไปตามหลกัการ

และกระบวนการทางเทคโนโลยภูีมิทศัน์ 
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เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏบัิต ิ

1. การเขียนแบบแปลนสวน (15 คะแนน) 

1.1 ความถูกตอ้งและความสวยงาม 5 

1.2 การประมาณราคา 5 

1.3 การเสนอแนวความคิด 5 

 

2. ขั้นตอนการจดัสวน (25 คะแนน)  

2.1 ขั้นตอนการจดัวางโครงสร้างของสวน (15  คะแนน)  

2.1.1 การจดัวางวสัดุตกแต่ง (5)   

การเลือกใชว้สัดุตกแต่ง 5 

ระยะและตาํแหน่ง 5 

2.1.2 การเตรียมพื้นท่ี (5)   

ปรับระดบัพื้นท่ีตามท่ีกาํหนดในแบบแปลน 5  

2.2 ขั้นตอนการปลูกพนัธ์ุไมแ้ละตกแต่งรายละเอียด (10 คะแนน)  

ความถูกตอ้งตามแบบแปลน 5 

ความถูกตอ้งตามหลกัการจดัสวน 5 

 

3. ผลงาน (20 คะแนน)  

รูปแบบของสวนถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด 5 

ความสวยงาม 10 

การปฏิบติัหลงัการจดัสวน 5 

รวมคะแนน 60 

หมายเหตุ  

             -ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70   หรือเท่ากบั 42 คะแนน 

  (จึงถือวา่ผา่นเกณฑ)์ 

-คะแนนรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

  (จึงถือวา่ผา่นเกณฑ)์ 
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ภาคผนวก 
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