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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 

2562 ได้กาํหนดเป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา          

มีคุณภาพอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ

และดา้นความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกาํหนดให้การพฒันาหลกัสูตรหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดัการ

อาชีวศึกษา ตอ้งเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

และตลาดแรงงาน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลกัสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

นอกจากน้ี ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการได้ออก

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ซ่ึงกําหนดให้ผู ้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลา

ท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร โดยผูเ้รียนแต่ละคนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาดว้ย ดงันั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงไดจ้ดัทาํเกณฑแ์ละเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้

ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562สําหรับสถานศึกษาใช้เป็น

แนวทางในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเ้รียนเพื่อการรับรองคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา  
 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กนัยายน2563 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

บทนํา 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 

• ความเป็นมาของการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ปัจจุบันและอนาคตโลกมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคน

ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลย ีเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ

อิสระ จึงตอ้งให้ความสําคญักบัคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษา  ซ่ึงกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2562 ไดก้าํหนดคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิอาชีวศึกษาตอ้งครอบคลุมอย่างน้อย 4 ดา้น 

คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ 

ในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้าํหนดเง่ือนไข 

การสําเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้่า ผูเ้รียนตอ้งไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีกาํหนด 

ไวใ้นหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

นอกจากน้ี การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละ

สาขาวิชาและสาขางาน ไว ้3 ดา้นคือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะ

แกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ โดยในส่วนของดา้นสมรรถนะแกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ    

ได้จาํแนกเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ                        

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงานอาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันารายวิชาตามโครงสร้าง

หลักสูตร นําไปสู่การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู ้เรียน 

ใหมี้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 

ทั้งน้ี ในการจดัการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรฯ พ.ศ. 2562 

ได้กาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ       

ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพกาํหนด โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กําหนด และผู ้เรียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                

ในสาขาวิชาและสาขางานท่ีเรียนและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด  



ก - 2 

 

 
เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

• นิยามศัพท์ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายทัว่ไป) หมายความว่า ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ 

ทกัษะและเจตคติท่ีบูรณาการกนัอยา่งแนบแน่นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายของงานอาชีพ) หมายความว่า ความสามารถในการประยุกต ์                      

ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและทกัษะดา้นความคิดในการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิผลตามมาตรฐาน  

ท่ีตอ้งการของงานอาชีพ 
 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้กาํหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐาน

อาชีพ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํกบัดูแล ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ

ประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี

เหมาะสมซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อมทั้งจดัดาํเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้าํหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

ในการอาํนวยการ ติดตามและกาํกบัดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 

• แนวคิดในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2562มีแนวคิด 

ในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูส้ําเร็จการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

วิชาชีพของหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงโดยภาพรวมประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ในหลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการ

วิเคราะห์เบ้ืองตน้ รวมทั้งมีความรู้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารเบ้ืองตน้ได ้

1.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เคร่ืองมือและวสัดุ 

ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา และทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั 

1.3 ความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) 

หมายถึง สามารถปฏิบติังานตามแบบแผน ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ซับซ้อน ให้คาํแนะนาํพื้นฐาน 

ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง ประยุกตใ์ช้ความรู้ 

ทกัษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานในบริบทใหม่ 

รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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2. การวดัความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละสมรรถนะนั้ น ในด้านความรู้จะวัด             

จากความรู้ท่ีผูเ้รียนนํามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านทักษะจะวดัจากการปฏิบัติงาน              

ตามสมรรถนะของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาํหนด  

รวมถึงการประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังาน และผลสาํเร็จของงานตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดดว้ย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัความสามารถ 

ของผู ้เข้ารับการประเมินได้ครบทุกพฤติกรรม ทั้ งด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย  

โดยจะเป็นการประเมินในลกัษณะการประมวลความรู้ท่ีเรียนรู้มาทั้งหมดในภาพรวมตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดบั 
 

• เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

เน่ืองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้องวัดความสามารถของผู ้เรียนทั้ งด้านความรู้                   

ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย จึงต้องมีการประเมินทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เคร่ืองมือ                      

ท่ีหลากหลาย ตามลกัษณะของวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ดงัน้ี 
 

1. การประเมินภาคทฤษฎี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ

ในแต่ละระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้-ความจาํ 

ความเขา้ใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การประมาณค่าและการคิดสร้างสรรค์ เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบความเรียง  

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีน้ี ควรวดัในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ไม่ตํ่ากว่าระดับความเข้าใจ และตวัเคร่ืองมือตอ้งสามารถเร้าให้ผูเ้ขา้รับการประเมินใช้ความคิดในการตอบ 

ขอ้ปัญหาใหม้ากท่ีสุด 
 

2. การประเมินภาคปฏิบัติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ 

หรือทักษะในการทาํงานของผูเ้ขา้รับการประเมิน ลักษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบประเมิน     

การปฏิบติังาน โดยมีการกาํหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์ผ่านการประเมินไวช้ัดเจน ทั้งน้ี เคร่ืองมือ

ประเมินภาคปฏิบติัจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั ควรวดัในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้   

ไม่ตํ่ากว่าระดับการนําไปใช้ โดยผูเ้ขา้รับการประเมินสามารถรู้ล่วงหนา้ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความลบั 
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• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านความรู้หรือภาคทฤษฎ ี
 

การสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรแต่ละระดับ จะต้องสอดคล้อง                     

กับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงประกอบด้วยความรู้                

ทกัษะ และความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค์ การสร้างเคร่ืองมือประเมินจึงควรคาํนึงถึงหลักการวดัผลการศึกษา เพื่อให้ได้เคร่ืองมือ                          

ท่ีสามารถวดัไดจ้ริงและยติุธรรมสาํหรับผูรั้บการประเมิน และเพื่อใหผ้ลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินถูกตอ้ง 

เช่ือถือได ้ซ่ึงมีหลกัการสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 

1. ลกัษณะของแบบทดสอบหรือแบบประเมิน 
 

แบบทดสอบหรือแบบประเมินดา้นความรู้หรือภาคทฤษฎี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1 ความตรงหรือความเท่ียงตรง(Validity)เป็นลักษณะสําคัญท่ีสุดของแบบทดสอบ 

อธิบายระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือแต่ละประเภท ความตรงของคะแนนขึ้นอยู่กับ

ความพอเพียงของตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนความรู้เป็นสําคญั เคร่ืองมือท่ีดีควรจะให้คะแนนตามงานท่ีเป็น

ตวัแทน เคร่ืองมือท่ีมีความตรงสูงจะตอ้งพฒันาตามกระบวนการท่ีเป็นระบบของการพฒันาเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

นิยามขอบเขตงานท่ีจะวดัให้ชดัเจน เตรียมการกาํหนดงานเขียนขอ้สอบ พิจารณาสร้างตวัแทน  ขอ้กระทง

หรืองานในแบบทดสอบท่ีสัมพนัธ์กับคุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือใช้เคร่ืองมือวดันั้นทดสอบ

ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ผลการประเมินจึงจะเช่ือถือไดจ้ริง 

1.2 ความเท่ียงหรือความเช่ือมั่น(Reliability) เป็นความคงท่ีหรือความคงเส้นคงวา             

ในการวดัของเคร่ืองมือวดั ตวัอย่างเช่น ผูเ้รียนไดค้ะแนนจากการทดสอบของเคร่ืองมือชุดหน่ึง 80 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หมายความว่า 80 เป็นตัวแทนการปฏิบัติการสอบได้ถูกต้องของผูเ้รียน                        

ถ้าเคร่ืองมือมีความเท่ียงสูงเม่ือทดสอบผู ้เรียนด้วยเคร่ืองมือชุดเดิมในระยะเวลาต่างกันพอสมควร  

หรือนําเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะคู่ขนานมีความตรงเท่าเทียมกันมาทดสอบผู ้เรียนคนเดิมหรือกลุ่มเดิม  

คาดว่าผลการสอบวดัของผูเ้รียนจะใกลเ้คียงกนั ความคงเส้นคงวาในการวดัของเคร่ืองมือตอ้งช้ีให้เห็นว่า

คะแนนท่ีเป็นผลการวดัเป็นอิสระจากความคลาดเคล่ือนในการวดั ความเท่ียงจึงสามารถเช่ือถือได ้

1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีดีควรมีความเป็นปรนัย เพื่อให้ผู ้เรียน                 

หรือผูเ้ขา้รับการประเมินทุกคนไดรั้บความยุติธรรมเท่าเทียมกนั คะแนนผลการทดสอบแสดงความสามารถ               

ของแต่ละคนถูกตอ้ง ชดัเจน เปรียบเทียบกนัได ้การสร้างเคร่ืองมือจะตอ้งกาํหนดโจทยค์าํถามหรือปัญหา 

ท่ีชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ผูเ้รียนตอบคาํถามหรือแก้ปัญหาตรงจุดท่ีตอ้งการ ไม่ให้คะแนนตามใจ 

ผูใ้ห้คะแนน  ดงันั้นในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทตอ้งมีการกาํหนดเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนให้

ชดัเจน 
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1.4 สามารถนําไปใช้ได้จริง (Practicality) เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากใช้

แลว้ตอ้งให้ผลท่ีมีความตรงและความเท่ียงท่ีน่าพอใจแลว้ กระบวนการประเมินตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย กระบวนการบริหารการประเมินและการให้คะแนนต้องทําได้ง่าย รวดเร็ว  

สามารถตีความผลคะแนนไดถู้กตอ้ง 
 

2. ลกัษณะของข้อคําถามหรือโจทย์ 
 

การสร้างข้อคําถามหรือโจทย์ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ/แบบประเมินภาคทฤษฎีหรือ

ภาคปฏิบติัจะมีลกัษณะเดียวกนัคือตอ้งเป็นขอ้คาํถามท่ีสามารถวดัไดต้ามจุดประสงค์หรือระดบัพฤติกรรม

การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ขอ้คาํถามหรือโจทยค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้-ความจํา เป็นการวดัความสามารถของผูเ้ขา้รับการประเมินท่ีได้

เรียนผา่นมาแลว้เพื่อทดสอบวา่จาํอะไรไดบ้า้ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

2.1.1 ถามความจาํในเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ ถามเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม ถามเก่ียวกบักฎและความจริง   

2.1.2 ถามความรู้ในวิธีดาํเนินการ ได้แก่ ถามเก่ียวกับระเบียบแบบแผนท่ีต้องปฏิบัติ               

ถามเก่ียวกบัแนวโนม้และลาํดบัขั้น ถามเก่ียวกบัการจดัประเภท ถามเก่ียวกบัเกณฑ ์ถามเก่ียวกบัวิธีการ 

2.1.3 ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง ได้แก่ ถามเก่ียวกับหลกัวิชาและขยายความถาม

เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 

2.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เป็นการวดัความสามารถในการแปลความ การตีความหมาย 

และการขยายความในเร่ืองต่าง ๆ  

2.3 แบบทดสอบวัดการนําไปใช้  เป็นการวดัพฤติกรรมในการนําความรู้และความเข้าใจ                    

ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสร้างสมไวม้าใชแ้กปั้ญหา หรือประยกุตใ์ชก้บังานและและชีวิตประจาํวนั  

2.4 แบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะส่ิงใหญ่ ๆ ออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ ตามหลกัและกฎเกณฑ์ ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร ตอ้งใช้เหตุและผลตาม

ความจริงในการตอบปัญหาโดยนาํเอาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมาเป็นองค์ประกอบช่วยในการพิจารณาดว้ย 

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความสาํคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์หลกัการ 

2.5 แบบทดสอบวัดการประเมินค่า เป็นการวดัความสามารถขั้นสูงของการวดัตามระดับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกับคุณค่า โดยเทียบกับเกณฑ์ท่ีกาํหนดหรือ

มาตรฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.6 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด  เป็นการวดัความสามารถในการนําองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่             

มาปรับให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ เกิดขึ้น หรือรวมองคค์วามรู้ยอ่ย ๆ ทาํให้เกิดกฎ วิธีการ โครงสร้าง และหนา้ท่ีใหม่ ๆ

ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ ์
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3. การเขียนแบบทดสอบแบบความเรียง 

3.1 เขียนคาํช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน ระบุจาํนวนข้อคาํถาม เวลาท่ีใช้สอบและ

คะแนนเตม็ของแต่ละขอ้ เพื่อใหผู้รั้บการประเมินสามารถวางแผนการตอบไดถู้กตอ้ง  

3.2 ขอ้คาํถามตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูรั้บการประเมิน 

3.3 ควรถามเฉพาะเร่ืองท่ีสําคญัและเป็นเร่ืองท่ีแบบทดสอบปรนัยวดัได้ ควรถามเก่ียวกับ              

การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์การแสดงความคิดเห็น การวิพากษวิ์จารณ์เป็นตน้ 

3.4 สถานการณ์ในขอ้คาํถามจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอและจาํเป็นต่อการตอบคาํถามรวมทั้ง มี

ความชดัเจนและเหมาะสมกบัระดบัของผูรั้บการประเมิน 

3.5 ข้อคําถามต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ มีความชัดเจนสอดคล้องกับตัวช้ีว ัดและ

พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  

3.6 ข้อคาํถามต้องเปิดโอกาสให้อธิบายวิธีคิด แสดงวิธีทํา หรือให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน

คาํตอบ 

3.7 กาํหนดขอบเขตหรือประเด็นของคาํถามให้ชดัเจนเพื่อให้ผูต้อบทราบถึงจุดมุ่งหมายใน

การวดั สามารถตอบไดต้รงประเด็น 

3.8 เขียนคาํถามให้มีจาํนวนมากขอ้ โดยจาํกดัให้ตอบสั้น ๆ เพื่อจะไดว้ดัไดค้รอบคลุมเน้ือหา 

ซ่ึงจะทาํใหแ้บบทดสอบมีความเช่ือมัน่สูง 

3.9 ไม่ควรมีข้อสอบไวใ้ห้เลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน  

เน่ืองจากแต่ละขอ้คาํถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากนั และวดัเน้ือหาแตกต่างกนั จะไม่ยติุธรรมกบัผูท่ี้สามารถ

ตอบไดทุ้กขอ้  

3.10 ควรเตรียมเฉลยคําตอบและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอนและนํ้ าหนัก           

ท่ีตอ้งการเนน้ไวด้ว้ย 

3.11 ถา้แบบทดสอบมีหลายขอ้ ควรเรียงลาํดบัจากขอ้ง่ายไปหายาก 

3.12 การกาํหนดเวลาในการสอบ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความยาวและลกัษณะคาํตอบท่ีตอ้งการ 

ระดบัความยากง่ายและจาํนวนขอ้สอบ 
 

• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านทักษะหรือภาคปฏิบัต ิ
 

การวดัความสามารถในการปฏิบัติงานขึ้ นอยู่กับลักษณะของแต่ละประเภทวิชา แบ่งเป็น

ลกัษณะต่าง ๆได5้ ลกัษณะคือ 

1. การปฏิบติังานท่ีแสดงออกดว้ยการเขียน โดยให้ผูรั้บการประเมินแสดงออกด้วยการเขียน

เช่น การเขียนลวดลาย การเขียนแบบ การออกแบบ การลงบญัชี การวางแผนการปฏิบติังาน การเขียนแผน

ธุรกิจ เป็นตน้ 
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2. การวินิจฉัยปัญหาและกระบวนการปฏิบติั โดยกาํหนดสถานการณ์จาํลอง หรือกาํหนดเป็น

เร่ืองจริงและใหผู้รั้บการประเมินวินิจฉยัส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

3. การปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด โดยกาํหนดส่ิงต่าง ๆ ลงในใบงานหรือใบมอบหมายงาน 

ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามคาํสั่ง 

4. ตวัอย่างงาน โดยกาํหนดงาน (ช้ินงาน/ภาระงาน) ให้ผูรั้บการประเมินปฏิบติัให้เกิดช้ินงาน/ 

ภาระงานและเขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบติังานประกอบช้ินงาน 

5. การปฏิบติังานตามสถานการณ์จริง โดยกาํหนดสถานการณ์จาํลองหรือเหตุการณ์ท่ีใกลเ้คียง

จริง หรือเหมือนจริง ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีระบุในใบงานหรือใบมอบหมายงาน 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี1และ 2เป็นลกัษณะขอ้คาํถามท่ีให้ผูรั้บการประเมินเขียน

ตอบ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน แบ่งเป็น 

1. แบบประเมินเพื่อวดัความรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 

2. แบบประเมินท่ีให้อธิบายกระบวนการทาํงานหรือแกปั้ญหา 
 

ทั้ งน้ี ข้อคําถามของแบบประเมินควรวดัความสามารถในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้น

วิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าและหรือการคิดสร้างสรรค์ และต้องกําหนดคะแนนในแต่ละข้ันของการ

ตรวจไว้ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมิน 
 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี3, 4 และ 5เป็นลกัษณะการประเมินท่ีให้ลงมือปฏิบติัจริง 

ฉะนั้นตอ้งมีแบบประเมินในการปฏิบติังานสําหรับใช้ในการประเมินความสามารถของผูรั้บการประเมิน  

ซ่ึงแบบประเมินการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประเมิน มีดงัน้ี 

1. มาตรประมาณค่า (แบบกาํหนดตวัเลข) เป็นแบบประเมินท่ีใชต้วัเลขเป็นตวัแทนในการวดั

ความสามารถของการทาํงาน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ 

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

- กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน (Rubric) ตอ้งแยกความแตกต่างของความสามารถของผูท่ี้ได้

คะแนน 5 4 3 2 1 อยา่งชดัเจน 

2. แบบบนัทึกพฤติกรรม เป็นแบบประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังานของผูเ้ขา้

รับการทดสอบ โดยกาํหนดเป็นมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดหรือตอ้งปรับปรุงสําหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบติั            

ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม หรือประเมินความถ่ีในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้น หรือประเมินว่าผูเ้ขา้รับการประเมินได้

ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นหรือไม่ไดป้ฏิบติั  
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• เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินแต่ละสมรรถนะงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัครบทุกสมรรถนะงาน ดงัน้ี 

1.1 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคทฤษฎี ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60  

1.2 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคปฏิบติัตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80  
 

• กระบวนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ในการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จาํเป็นต้องมีขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

1. ข้อมูลและเอกสารท่ีเกีย่วข้องในการดําเนินงาน 

1.1 เอกสารหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

1.3 แผนการเรียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพ 

1.4 แบบฟอร์มในการวิเคราะห์สมรรถนะงาน กรอบและเคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่ 

1.4.1 แบบฟอร์ม B1 จุดประสงคส์าขาวิชา 

1.4.2 แบบฟอร์ม B2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาและสาขางาน 

1.4.3 แบบฟอร์ม A1 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

1.4.4 แบบฟอร์ม A2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

1.4.5 แบบฟอร์ม A3 ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

1.4.6 แบบฟอร์ม A4 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  

1.4.7 แบบฟอร์ม A5 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) 

1.4.8 คาํช้ีแจงการใชเ้คร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาํหรับกรรมการ 

1.4.9 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) สาํหรับกรรมการ 

1.4.10 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) สาํหรับกรรมการ 

1.4.11 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. ข้ันตอนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาจุดประสงค์สาขาวิชา (แบบฟอร์ม B1) และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ของสาขาวิชาและสาขางาน(แบบฟอร์ม B2) เพื่อนาํไปวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพและกาํหนดสมรรถนะงานใน

แต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา 

และสาขางาน เพื่อกาํหนดสมรรถนะงานหรืองานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งจดั

รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีจะทาํให้เกิดสมรรถนะงานนั้น ๆ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ 

ซ่ึงประกอบดว้ย 

- การวางแผนและจดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  

- การดาํเนินการจดัทาํงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน  

- การตรวจสอบหรือประเมินผลงาน และ 

- การปรับปรุงแกไ้ข  

ทั้งน้ี เพื่อนาํไปกาํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงานท่ีจะใช้เป็น

ตวับ่งช้ีความสําเร็จของงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน ซ่ึงเน้นคุณภาพของผลหรืองานท่ีทาํเสร็จในแต่ละ

ขั้นตอน จากนั้นจึงวิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบติังานแต่ละรายการ เพื่อระบุขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั เช่น ความ

ยาก-ง่าย ระดับคุณภาพของผลงาน วิธีการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทาํงาน ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าในการ

ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนนั้นตอ้งใช้ความรู้ (เช่น ทฤษฎี หลกัการ ขั้นตอนการทาํงาน ความปลอดภยั ฯลฯ) 

และทกัษะ (เช่น เทคนิคในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั ฯลฯ) ท่ีจาํเป็นในการทาํงานเร่ือง

ใดบา้ง โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบติังานเพื่อกาํหนดกรอบการประเมินทั้งภาคปฏิบัติ

และภาคทฤษฎี โดยเขียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเนน้เฉพาะส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานให้ไดผ้ลงาน  

ท่ีกาํหนดเท่านั้น ในดา้นความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย โดยพิจารณาขอ้มูลขอบเขต หลกัฐาน

ดา้นความรู้และทกัษะจากแบบฟอร์ม A2  พร้อมทั้งสรุปว่าแต่ละจุดประสงคน์ั้นจะใช้วิธีการวดัประเมินผล

อยา่งไร ใชเ้คร่ืองมือชนิดใด โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

ข้ันตอนท่ี 5 จดัทาํเคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแต่ละสมรรถนะงาน โดยเป็นขอ้สอบแบบ

ความเรียงท่ีสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ท่ีตอ้งการวดัพร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

โดยใชแ้บบฟอร์ม A4 

ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติแต่ละสมรรถนะงานพร้อมเกณฑ์การให้

คะแนนโดยใชแ้บบฟอร์ม A5 
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3. จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดแ้ก่ 

3.1 คาํช้ีแจงสาํหรับคณะกรรมการ 

3.2 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี พร้อมแบบสรุปผลการประเมิน 

3.3 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั แบบประเมินสมรรถนะงาน พร้อมแบบ

สรุปผลการประเมิน 

3.4 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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 คาํช้ีแจงการนําไปใช้ 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 น้ี 

มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา 

สาขาวิชาและสาขางาน โดยคณะทาํงานได้วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาและสาขางาน 

ของหลกัสูตรเพื่อกาํหนดเป็นสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะวิชาชีพ

รายภาค/รายปี โดยเรียงลาํดบัจากงานพื้นฐานไปสู่งานท่ียากขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นสมรรถนะ

วิชาชีพสาขาวิชาและสาขางานตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดไว ้จากนั้นจึงกาํหนดรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัท่ีจะทาํ

ให้เกิดสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา นําไปสู่กระบวนการกาํหนดกรอบและเกณฑ์การ

ประเมินและการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน สําหรับนาํไปใชใ้นการ

ประเมินผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานต่อไป 
 

การนาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพตามสมรรถนะงานรายภาค/รายปีไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพื่อการประกันคุณภาพของผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา สถานศึกษาจะต้อง

ดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัแผนการเรียนมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพรายภาค/รายปี 

ตามท่ีสาขาวิชาและสาขางานกาํหนด โดยจดัให้มีรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัในแต่ละภาคเรียนตามแบบฟอร์ม A1

ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาบูรณาการสามารถจดัไดต้ามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2. วางแผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะงานท่ีกาํหนด 

โดยสามารถเลือกแนวทางในการดาํเนินการตามความพร้อมของสถานศึกษาแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพคร้ังละสมรรถนะงานตามลาํดบั เม่ือส้ินสุดการ

เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนดสําหรับ

สมรรถนะงานนั้น ๆ โดยสถานศึกษาออกใบรับรองผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรายสมรรถนะงาน

ตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ 

แนวทางท่ี 2 จัดป ระเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสมรรถนะงาน ท่ี กําหนด เม่ือผู ้เรียน

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตรสาขาวิชาและสาขางาน และสถานศึกษาออก

วุฒิบตัรสาํหรับผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทกุสมรรถนะงาน 

3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ดาํเนินการในรูปคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษากาํหนด 
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จุดประสงค์สาขาวชิา 

หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                  สาขาวิชาการผลติพืช 

 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับการพฒันาวิชาชีพเกษตรกรรมให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเกษตรกรรม 

4. เพื่อให้สามารถผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรธุรกิจ

โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ้นได ้

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการใช้

พลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                   สาขาวิชาการผลติพืช 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาการผลิตพชื ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตย์สุจริต        

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ

สังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตามบทบาท

หนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสาํนึกรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเองต่อตา้นความ

รุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย       

อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม ่

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนาวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง และ

หลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิต ประจาํวนัและ

ในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสงัคมและสิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ 

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน  ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือกใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ

โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

สาขางานการผลติพืช 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพผลิตพืช ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานการผลิตพืช  

3.3.7 ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.8 ปลูก ดูแลรักษาและจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชผกั พืชไร่ ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั เห็ดและ

หรือพืชชนิดอ่ืน ๆ ในลกัษณะครบวงจรเพือ่จาํหน่ายเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลติพืช 

รายวิชา / กลุ่มวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และ                    1-2-2 

สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ   

20501-1001 ความรู้เก่ียวกบั                        2-0-2 

                    งานอาชีพเกษตร  

20500-1003 หลกัการเกษตร           1-2-2 

20500-1005 ปฏิบติังานเกษตร                    0-4-2 

20500-1006 ทกัษะวิชาชีพเกษตร                0-4-2 

20501-2001 หลกัพืชกรรม                          1-2-2 

20501-2002 หลกัการเล้ียงสตัว ์        1-2-2 

20501-2003 ช่างเกษตรเบ้ืองตน้       1-3-2 

20501-2004  อุตสาหกรรมเกษตร2-0-2 

เบ้ืองตน้   

20501-2005 หลกัการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 1-3-2 

20501-2006 ดินปุ๋ ยและนํ้าเพ่ือการเกษตร  1-2-2 

20501-2009 สารชีวภาพเพ่ือการเกษตร 1-2-2 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการ

วิเคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ใน

งานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ 

เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพ้ืนฐานในการ

ปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพและงาน

เฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการ

ปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ 

      รับผิดชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน  ดาํเนินงานตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ    การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรมตาม

หลกัการและกระบวนการ 

 

สมรรถนะงานท่ี 1 

งานพ้ืนฐานอาชีพ

เกษตรกรรม 

(3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20001-1001 อาชีวอนามยัและ          2-0-2 

                     ความปลอดภยั  

20001-1002 พลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม2-0-2  

20001-1004 กฎหมายแรงงาน          1-0-1 

20500-1002 องคก์ารเกษตรกร2-0-2 

ในอนาคต  

20501-2007 หลกัเศรษฐศาสตร์        1-2-2 

                     เกษตร  

20001-2001 คอมพิวเตอร์และ         1-2-2 

สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ   

20501-2010 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานอาชีพ 

1-2-2 

20501-2011 แทรกเตอร์และเคร่ือง      1-3-2 

จกัรกลเกษตร 1  

20501-2012 การขบัรถยนต ์1-3-2 

สมรรถนะงานท่ี 2 

งานใชแ้ละบาํรุงรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรม  

(3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

รายวิชา / กลุ่มวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 

20501-2201 การผลิตพืชผกั  1-6-3 

20501-2202 การผลิตพืชไร่  1-6-3 

20501-2203 การผลิตไมผ้ล 1-6-3 

20501-2204 การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 1-6-3 

20501-2205 การผลิตเห็ด  1-6-3 

20501-2209 การปลูกพืชไร้ดินเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20501-2271 โครงการผลิตพืชผกั  0-4-2 

20501-2272 โครงการผลิตพืชไร่  0-4-2 

20501-2273 โครงการผลิตไมผ้ล 0-4-2 

20501-2274 โครงการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 0-4-2 

20501-2275 โครงการผลิตเห็ด  0-4-2 

20501-2278 โครงการผลิตพืชไร้ดิน  0-4-2 

3.3.3 เลือกใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ

กระบวนการโดยคาํนึงถึงความประหยดั

และความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ เพ่ือพฒันาและสนบัสนุนงาน

อาชีพ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงาน

อาชีพเกษตร ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมใน

บางเร่ือง 

3.3.6ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ 

เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารใน

การแกปั้ญหาและการปฏิบติังาน

การเกษตร 

3.3.7 ให้คาํแนะนาํพ้ืนฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจ

และการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.8 จดัเตรียมการผลิตและหรือบริการดา้นงาน

เกษตรในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ                    

ตามหลกัการและกระบวนการ 

สมรรถนะงานท่ี 3 

งานการผลิตพืช 

(3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 

3.3.2,3.3.3,3.3.5,3.3.7,3.3.8) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                       ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                                                                     สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  1   งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. จดัทาํโครงการการ

ผลิตทางการเกษตร 

1. โครงการการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัทาํตามท่ี

กาํหนด 

1. รายการผลิต

ทางการเกษตร 

ไดแ้ก่ 

1.1 การผลิตทาง 

ดา้นพืช 

1.2 การผลิต

ทางดา้นสัตว ์

1.3 การผลิต

ทางดา้นการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. องคป์ระกอบของ

โครงการ เช่น 

2.1 ช่ือโครงการ 

2.2 หลกัการและ

เหตผุล 

2.3 วตัถุประสงค ์

2.4 เป้าหมาย 

2.5 การดาํเนินงาน 

2.6 งบประมาณ 

2.7 ผลท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บ 

2.8 ปัญหาและ

อุปสรรค 

2.9 การติดตามและ

ประเมินผล 

1. จดัทาํโครงการ

การผลิตทาง

การเกษตร 

1. องคป์ระกอบของ

โครงการการผลิต 

และวิธีการเขียน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน

การผลิตทาง

การเกษตร 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้ง

ครบถว้น 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปลูกพืช, 

เล้ียงสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

1. เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการปลกู

พืช 

2. เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการเล้ียง

สัตว ์ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

1. ชนิด และวิธีใช้

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปลูกพืช, 

เล้ียงสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3. ปฏิบติังานผลิต

ทางการเกษตร 

1.งานผลิตทางการเกษตรได้

ปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1. การใชเ้คร่ืองมือ

วสัดุ อุปกรณ์ใน

การผลิตทาง

การเกษตร 

2. การปฏิบติัการ

ผลิตและดูแล

รักษา 

3. การบนัทึกการ

ปฏิบติังานการ

ผลิตและดูแล

รักษา 

1. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในการ

ผลิตทาง

การเกษตรโดย

คาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัการผลิต

และดูแลรักษา 

โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. บนัทึกการ

ปฏิบติังานการ

ผลิตและดูแล

รักษา 

1. หลกัการและ

กระบวนการปลูก

พืช 

2. หลกัการและ

กระบวนการเล้ียง

สัตว ์

3. หลกัการและ

กระบวนการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

4. หลกัความ

ปลอดภยัในการ

ปฏิบติังานอาชีพ

เกษตรกรรม 

5. วิธีการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในงาน

อาชีพเกษตร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                      ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  2    งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรม 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตาม

ลกัษณะงาน 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์พืชกรรม 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์เล้ียงสัตว ์

3. เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในงาน

ช่างเกษตร 

1. เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพ

เกษตรกรรมตาม

ลกัษณะงาน 

1. ชนิด และวิธีใช้

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปลูกพืช, 

เล้ียงสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรม 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

1. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในงาน

อาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ในงาน

อาชีพเกษตรกรรม 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมได้

บาํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะ

งาน 

 1. บาํรุงรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในงาน

อาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1. วิธีการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี

ในการปลูกพืช, 

เล้ียงสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                      ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานการผลติพืช 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. จดัทาํแผนการผลิต

พืช 

1. แผนการผลิตพืช ไดจ้ดัทาํ

ถูกตอ้งครบถว้นตาม

องคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

 

1. การผลิตพืชระยะ

ส้ันไดแ้ก่ พืชผกั 

พืชไร่ ไมผ้ล ไม้

ดอกไมป้ระดบั 

พืชไร้ดินและเห็ด 

2. องคป์ระกอบของ

การแผนการผลิต 

2.1 หลกัการและ

เหตผุล 

2.2 วตัถุประสงค ์

2.3 เป้าหมาย 

2.4 ขั้นตอนและ

ระยะเวลาการ

ดาํเนินงาน 

2.5 คาํนวณตน้ทุน 

1. เขียนแผนการผลิต

พืชตาม

องคป์ระกอบท่ี

กาํหนด 

 

1. การเขียนแผนการ

ผลิตพืช 

2. เตรียม/ใช/้บาํรุงรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุ

อุปกรณ์และพ้ืนท่ีใน

การผลิตพืช  

1. เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์และ

พ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ได้

จดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น

ตามชนิดของพืชท่ีปลูก 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์

และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช 

ไดใ้ช ้ถูกตอ้งตามชนิดของ

พืชท่ีปลูก 

3. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์

และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช 

ไดรั้บการบาํรุงรักษาตาม

ชนิดของเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์  

 

1. ชนิดของเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ ใน

การปลูกและ

เตรียมพ้ืนท่ี เช่น

จอบ เสียม พลัว่ 

คราด ฯลฯ 

2. กรณีพืชท่ีปลูกเป็น

พืชผกั พืชไร่ ขนาด

ของแปลงปลูก 1 

เมตร x5 เมตร  

3. กรณีไมด้อกไม้

ประดบั ขนาดของ

ภาชนะปลูก ให้

เป็นไปตามชนิดของ

พืช 

1. เตรียมเคร่ืองมือ 

วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ี ในการผลิตพืช 

2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในการ

เตรียมพ้ืนท่ีและใน

การผลิตพืชดว้ย

ความปลอดภยั 

3.ดูแลบาํรุงรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในการผลิต

พืช 

 

1. ชนิดและวิธีการใช้

เคร่ืองมือ วสัดุ

อุปกรณ์ในการ

ผลิตพืช 

2.หลกัความปลอดภยั

และการดูแลรักษา

เคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

  4. กรณีไมผ้ล ไมยื้น

ตน้ ขนาดหลุม

ปลูกและ

ระยะห่างระหว่าง

ตน้ ขึ้นอยูก่บั

ชนิดของพืช 

5. กรณีเห็ด เป็นถุง

เพาะเห็ดขนาด 

10 x 14 น้ิว 

  

3. ปฏิบติังานผลิตพืช 1. พืชไดรั้บการผลิตถูกตอ้ง

ตามชนิดของพืช  

 

 

1. พนัธ์ุพืชท่ีใช ้

ไดแ้ก่ เมลด็พนัธ์ุ /

ท่อนพนัธ์ุพืชไร่/

ตน้กลา้พนัธ์ุไมผ้ล 

ไมด้อกไมป้ระดบั /

หวัเช้ือเห็ด 

2. วิธีการผลิต ไดแ้ก่ 

การปลูกดว้ยเมลด็ /

ท่อนพนัธ์ุ/ตน้กลา้ /

เพาะเช้ือเห็ด 

3. ดูแลรักษา ไดแ้ก่ 

การให้นํ้า ธาตุ

อาหาร การจดัการ

ศตัรูพืช ฯลฯ 

1. เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ 

ท่อนพนัธ์ุพืชไร่/ตน้

กลา้พนัธ์ุไมผ้ล ไม้

ดอกไมป้ระดบั /หวั

เช้ือเห็ด 

2. ปฏิบติังานผลิตพืช/

เพาะเห็ดโดย

คาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. ปฏิบติังานดูแล

รักษาโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1. วิธีการเตรียมพนัธ์ุ

พืช  

2. วิธีการผลิตพืช/

เพาะเห็ด 

3. หลกัความ

ปลอดภยัและ

วิธีการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในการ

ผลิตพืช 

4. ปฏิบติังานเก็บเก่ียว

และการจดัการหลงั

การเก็บเก่ียวผลิตผล

พืช 

1. ผลิตผลพืชไดรั้บการเก็บ

เก่ียว ถูกตอ้งตามชนิดของ

พืช 

2. ผลิตผลไดรั้บการจดัการ

หลงัการเก็บเก่ียวถูกตอ้ง

ตามชนิดของพืช 

 

1. วิธีการเก็บเก่ียว 

ระยะเวลา และ

การจดัการ

ผลผลิตพืชขึ้นกบั

ชนิดพืช  

2. เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การเก็บเก่ียว และ

จดัการหลงัการ

เก็บเก่ียวขึ้นกบั

ชนิดของพืช 

1.เก็บเก่ียวผลิตผลพืช 

ตามชนิดของพืช 

2. จดัการหลงัการเก็บ

เก่ียวผลิตผลพืชตาม

ชนิดของพืชโดย

คาํนึงถึงความ

ปลอดภยั 

1. การเก็บเก่ียวและ

การจดัการหลงัการ

เก็บเก่ียวผลิตผล

พืช 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                                                                     สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 1   งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1.1 อธิบายชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการ

ปลูกพืช 

1.3 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการ

เล้ียงสัตว ์ 

1.4 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคทฤษฎ ี

แบบความเรียง  ประเมินเร่ือง 

1. ชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตพืช, 

ผลิตสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. หลกัการและกระบวนการปลูกพืช 

3. หลกัการและกระบวนการเล้ียงสัตว ์ 

4. หลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้า  

5. หลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพเกษตรกรรม 

6. วิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงาน

อาชีพเกษตร 

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคปฏิบัต ิ

ประเมินเร่ือง 

1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการปลูกพืช 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

4. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิต

ทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดย

คาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2.งานผลิตทางการเกษตรได้

ปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

2.1 อธิบายหลกัการและกระบวนการปลูกพืช 

2.2 อธิบายหลกัการและกระบวนการเล้ียงสัตว ์ 

2.3 อธิบายหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตว์

นํ้า  

2.4 อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพเกษตรกรรม 

2.5 อธิบายวิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงานอาชีพ

เกษตร 

2.6 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทาง

การเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2.7 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                      ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตาม

ลกัษณะงาน 

1.1อธิบายชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และพ้ืนทีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

1.3 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคทฤษฎแีบบ

ความเรียง  ประเมินเร่ือง 

1. ชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนทีในการปลูกพืช, 

เล้ียงสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

2. วิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช, 

เล้ียงสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

 

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคปฏิบัต ิ

ประเมินเร่ือง 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงาน

อาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงาน

อาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะ

งาน 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

3. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรมได้

บาํรุงรักษาถูกตอ้งตาม

ลกัษณะงาน 

3.1 อธิบายวิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

3.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                      ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  3   งานการผลติพืช 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. แผนการผลิตพืช ไดจ้ดัทาํ

ถูกตอ้งครบถว้นตาม

องคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

 

1.1 อธิบายการเขียนแผนการผลิตพืช 

1.2 เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

 

ใชเ้คร่ืองมือภาคทฤษฎีแบบความเรียง 

ประเมินเร่ือง  

1. การเขียนแผนการผลิตพืช 

2. ชนิดและวิธีการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ

อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

3.หลกัความปลอดภยัและการดูแลรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 

4. วิธีการเตรียมพนัธ์ุพืช  

5. วิธีการผลิตพืช/เพาะเห็ด 

6. หลกัความปลอดภยัและวิธีการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการผลิตพืช 

7. การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการ

เก็บเก่ียวผลิตผลพืช 

 

ใช้เคร่ืองมือประเมนิภาคปฏิบัติ 

ประเมินเร่ือง  

1. เขียนแผนการผลิตพืชตาม

องคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ

พ้ืนท่ี ในการผลิตพืช  

3. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียม

พ้ืนท่ีและในการผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั 

4. ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

5. เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ ท่อนพนัธ์ุพืชไร่/

ตน้กลา้พนัธ์ุไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั 

/หวัเช้ือเห็ด 

6. ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดย

คาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และ

พ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ได้

จดัเตรียม ถูกตอ้งครบถว้น

ตามชนิดของพืชท่ีปลูก 

3. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และ

พ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดใ้ช ้

ถูกตอ้งตามชนิดของพืชท่ี

ปลูก 

4. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และ

พ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดรั้บ

การบาํรุงรักษาตามชนิดของ

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์  

2.1 อธิบายชนิดและวิธีการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์

ในการผลิตพืช 

2.2 อธิบายหลกัความปลอดภยัและการดูแลรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 

2.3 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี ในการ

ผลิตพืช  

2.4 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพ้ืนท่ีและ

ในการผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั 

2.5 ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการ

ผลิตพืช 

 

5. พืชไดรั้บการผลิตถูกตอ้ง

ตามชนิดของพืช  

 

3.1 อธิบายวิธีการเตรียมพนัธ์ุพืช  

3.2 อธิบายวิธีการผลิตพืช/เพาะเห็ด 

3.3 อธิบายหลกัความปลอดภยัและวิธีการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืช 

3.4 เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ ท่อนพนัธ์ุพืชไร่/ตน้กลา้พนัธ์ุ

ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั /หวัเช้ือเห็ด 

3.5 ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3.6 ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

6. ผลิตผลพืชไดรั้บการเก็บ

เก่ียว ถูกตอ้งตามชนิดของ

พืช 

 

4.1 อธิบายการเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บ

เก่ียวผลิตผลพืช 

4.2 เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

7. ผลิตผลไดรั้บการจดัการหลงั

การเก็บเก่ียวถูกตอ้งตามชนิด

ของพืช 

4.3  จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของ

พืชโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

7. ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

8. เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 

9. จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช

ตามชนิดของพืชโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี   1    งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 2 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 39 คะแนน 

 

คําส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงกระดาษคาํถามต่อไปน้ี  
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์                     

และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม    1.   จอบ  คราด และกรรไกรตดัแต่งก่ิง มีวิธีการใชอ้ยา่งไร     (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

จอบ :  ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัดา้มจอบ ใหมื้ออยูห่่างกนัพอสมควร ยกจอบขึ้นเหนือหวัเลก็นอ้ย แลว้ฟันลงมา

ตรงพื้นดิน ใหค้มจอบเจาะลงไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการ แลว้งดัเขา้หาตวั เพื่อใหดิ้นแตกหรือฉีกขาด 

คราด : ใชมื้อทั้งสองจบัดา้มคราดใหห่้างกนัพอสมควร แลว้ดึงเขา้หาตวั 

กรรไกรตัดแต่งกิง่ : ก่อนใชง้านใหป้ลดท่ีรัดสปริงออก ใชมื้อท่ีผูใ้ชถ้นดัจบัโดยใชอุ้ง้มือบริเวณน้ิวหวัแม่มือ

  บงัคบักรรไกรตอนบนในการตดัแต่งก่ิง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี  1.1 อธิบายชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์            

และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม   2.   กรรไกรตดัเขี้ยวสุกร ไซริงคห์รือกระบอกฉีดยา (กรณีฉีดยา)เขม็แทงปีกไก่ มีวิธีการใชอ้ยา่งไร            

(3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

กรรไกรตัดเขีย้วสุกร : ทาํความสะอาดกรรไกรตดัเขี้ยวสุกรดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือ ใชมื้อขา้งท่ีถนดัจบัขากรรไกร 

แลว้สอดกรรไกรเขา้ไปในปากลูกสุกรตรงตาํแหน่งเขี้ยว โดยใหด้า้นเรียบของปากกรรไกรติดกบัเหงือก จากนั้นบีบ

ขากรรไกรตดัเขี้ยว  

ไซริงค์หรือกระบอกฉีดยา (กรณีฉีดยา) : เลือกขนาดของไซริงคท่ี์เหมาะสมกบัปริมาตรท่ีตอ้งการใช ้โดย

ไซริงคต์อ้งปลอดเช้ือ หลงัจากนั้นประกอบเขม็เขา้กบัไซริงค ์แทงปลายเขม็ไปท่ีจุกปิดขวดยา แลว้ค่อย ๆ ดึงกา้น

ของไซริงคเ์พื่อดูดของเหลวเขา้ไปในไซริงคใ์หส่้วนท่ีโคง้ตํ่าสุดของลูกยางตรงกบัขีดปริมาตรท่ีตอ้งการ ขณะดูด

ของเหลวระวงัอยา่ใหมี้ฟองอากาศ หากมีใหก้ดกา้นไซริงคเ์พื่อไล่ฟองอากาศ 

ปวช.62 : A4 
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เข็มแทงปีกไก่ : ฆ่าเช้ือเขม็แทงปีกไก่ดว้ยการลนไฟฆ่าเช้ือก่อนใชร้อให้เขม็เยน็แลว้นาํเขม็จุ่มวคัซีนท่ี

ตอ้งการใหชุ่้ม แลว้แทงปีกไก่ 1 คร้ัง หลงัจากส้ินสุดการใชใ้นแต่ละคร้ังให้ฆ่าเช้ือเขม็แทงปีกไก่โดยการแช่ในนํ้า

เดือด และเก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   1.1 อธิบายชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์ 

                      และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม   3.   บ่ออนุบาล แผงฟักไข่ เคร่ืองให้อากาศ มีวิธีการใชอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

บ่ออนุบาล : ลา้งทาํความสะอาดบ่อ ตากบ่อให้แหง้ เติมนํ้ าใหมี้ระดบัความลึก 15-30 เซนติเมตร  

ก่อนนาํลูกปลาลงบ่อ 

แผงฟักไข่ : เลือกขนาดของแผงฟักไข่ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของบ่ออนุบาล ลา้งทาํความสะอาดแผงฟักไข่  

แลว้วางลงในบอ่อนุบาลใหจ้มอยูใ่นนํ้า สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร แลว้โรยไข่ปลาท่ีผสมแลว้ลง

บนแผงฟักไข่ 

เคร่ืองให้อากาศ : ลา้งทาํความสะอาดหวัทราย ต่อหัวทรายเขา้กบัสายยางแลว้นาํไปต่อกบัเคร่ืองให้อากาศ  

เม่ือใชใ้หเ้ปิดวาลว์ ใหฟ้องอากาศท่ีออกจากหวัทรายมีระดบัเหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   2.1 อธิบายหลกัการและกระบวนการปลูกพืช 

คําถาม    4.    จงอธิบายขั้นตอนในการปลูกพืชตามลาํดบัใหถู้กตอ้ง (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. เตรียมดิน /วสัดุปลูก เป็นการปฏิบติัเพื่อใหดิ้นหรือวสัดุปลูกมีความพร้อมสาํหรับการใชป้ลูกพืชดว้ย

ส่วนของเมลด็ หรือตน้กลา้ หรือท่อนพนัธุ์ หรือหวัพนัธุ์  

2. เตรียมพนัธุ์พืช ทั้งเมลด็พนัธุ์และตน้กลา้เป็นการจดัหาหรือจดัทาํจดัซ้ือเมลด็ หรือตน้กลา้ หรือท่อน

พนัธุ์ หรือหวัพนัธุ์ สาํหรับการนาํไปใชใ้นพื้นท่ีดินท่ีไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ 

3. ปลูกพืชเป็นการนาํเมลด็หรือตน้กลา้หรือท่อนพนัธุ์หรือหวัพนัธุ์ไปไวใ้นดินหรือวสัดุปลูกในพื้นท่ีทาํงาน 

4. ดูแลรักษาพืชท่ีปลูก เป็นการบาํรุงรักษาตน้พืชท่ีปลกูใหเ้จริญเติบโตอยา่งเป็นปกติและใหผ้ลผลิตท่ีมี

คุณภาพ โดยการรดนํ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

5. เก็บเก่ียวผลผลิต เป็นการเก็บผลผลิตพืชและนาํออกจากพื้นท่ีปลูกไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค ์
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6. จดัการผลผลิตภายหลงัการเก็บเก่ียว เป็นการปฏิบติัเพื่อการจดัระดบัคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการ

ยดือายขุองผลผลิตไม่ใหเ้กิดความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพก่อนการนาํไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงไดแ้ก่ การลดความช้ืน 

การทาํความสะอาด การคดัขนาด การบ่ม การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายขั้นตอนถูกตอ้งครบ 6 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

  เรียงลาํดบัขั้นตอนถูกตอ้ง   ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี    2.2 อธิบายหลกัการและกระบวนการเล้ียงสัตว ์ 

คําถาม     5.    จงอธิบายขั้นตอนในการเล้ียงสัตวต์ามลาํดบัใหถู้กตอ้ง (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. เตรียมโรงเรือนตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง โดยการทาํความสะอาด ฆ่าเช้ือบริเวณโรงเรือน 

2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเล้ียงสัตวต์ามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียงเช่น ทาํความสะอาด  

    ฆ่าเช้ืออุปกรณ์ โดยการตากแดด 

3. จดัหาพนัธุ์สัตวจ์ากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ จาํนวนของสัตวต์อ้งเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรือน  

4. ดาํเนินการเล้ียงดู โดยใหน้ํ้ าใหอ้าหารตามความตอ้งการของสัตว ์ 

5. ทาํวคัซีนและสุขาภิบาลตามชนิดของสัตว ์

6. จาํหน่ายผลผลิตตามชนิดของสัตว ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายขั้นตอนถูกตอ้งครบ 6 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

  เรียงลาํดบัขั้นตอนถูกตอ้ง   ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   2.3 อธิบายหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม   6.   จงอธิบายขั้นตอนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามลาํดบัใหถ้กูตอ้ง (10 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าโดยทัว่ไปแลว้ จะประกอบดว้ย 9 ขั้นตอนหลกั คือ   

1. เลือกสถานท่ี : ควรเป็นพื้นท่ีใกลแ้หล่งนํ้าหรือมีนํ้าใชต้ลอดฤดูกาลปลอดภยัจากนํ้าท่วมและสามารถ 

                            สร้างท่ีกกัขงัสัตวน์ํ้าไดมี้สาธารณูปโภค และการคมนาคมท่ีสะดวก 

2. สร้างบ่อเลีย้ง : ประเภท ขนาด รูปแบบของบ่อ ขึ้นอยูก่บัชนิดของสัตวน์ํ้าท่ีเล้ียง  

3. เตรียมบ่อเลีย้ง : ใส่ปูนขาว ใส่ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ หากเป็นกรณีบ่อเก่าควรมีการกาํจดัศตัรูปลา    

ลอกเลน และตากบ่อใหแ้หง้ 
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4. เตรียมพ่อแม่พนัธ์ุสัตว์น้ํา : ควรมีอาย ุ8 เดือน ถึง 2 ปีมีความสมบูรณ์เพศ 

5. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น้ํา : ปล่อยสัตวน์ํ้าในอตัราท่ีเหมาะสม 

6. ให้อาหาร : ประเภทของอาหารท่ีให ้อตัราการให้อาหารขึ้นอยูก่บัวยัและชนิดของสัตวน์ํ้า  

7. จัดการคุณภาพน้ํา :  ดา้นกายภาพ ดา้นเคมี และดา้นชีวภาพใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

8. ดูแลสุขภาพสัตว์น้ํา  : ป้องกนั กาํจดั รักษาโรคและปรสิตสัตวน์ํ้า  

9. เกบ็เกีย่วผลผลติ : ใชอุ้ปกรณ์ และวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตสัตวน์ํ้าใหเ้หมาะสมกบัชนิดของสัตวน์ํ้า และ 

                                  วิธีการเล้ียง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายขั้นตอนถกูตอ้งครบ 9 ประเด็น   ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

   เรียงลาํดบัขั้นตอนถูกตอ้ง   ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   2.4  อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพเกษตรกรรม 

คําถาม   7.   จงอธิบายหลกัความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และเคมีภณัฑท์างการเกษตร มา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. อ่านฉลากใหเ้ขา้ใจถึงวิธีใชอ้ยา่งละเอียดก่อนใชส้ารเคมีและปฏิบติัตามขั้นตอนโดยเคร่งครัด  

2. ก่อนใชส้ารเคมีควรแต่งกายใหมิ้ดชิด เช่น สวมเส้ือผา้ใหมิ้ดชิด สวมหมวก แวน่ตา ถุงมือ  

    และหนา้กาก เพื่อป้องกนัสารเคมีเขา้สู่ผิวหนงัหรือเขา้ตา  

3. การลา้งถงับรรจุสารเคมีหลงัใชแ้ลว้ไม่ควรทิ้งนํ้าลา้งถงัลงในแม่นํ้า ลาํคลอง หรือแหล่งชุมชน 

4. เม่ือสารเคมีถูกผิวหนงัควรรีบชาํระร่างกายใหส้ะอาด เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ารนั้นซึมเขา้สู่ร่างกาย  

5. หลงัใชส้ารเคมีควรอาบนํ้า เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่  

6. เคร่ืองฉีดพ่นสารเคมีควรเก็บใหเ้ป็นท่ีพน้จากมือเด็ก และหากจากส่ิงของบริโภค  

7. การเก็บผลผลิตควรทิ้งช่วงห่างจากการฉีดสารเคมีอยา่งนอ้ย 6-10 วนั หรือตามท่ีฉลากกาํหนด  

8. เม่ือไดรั้บพิษจากสารเคมีใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเบ้ืองตน้ท่ีกาํกบัไวบ้นฉลากก่อนนาํส่งแพทย ์

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี    2.5 อธิบายวิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงานอาชีพเกษตร 

คําถาม   8. การทาํเกษตรอินทรียมี์ผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร ตอบมา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. อนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมใหส้มบูรณ์  

2. ทาํใหห่้วงโซ่อาหารท่ีถูกทาํลายไปโดยสารเคมีกลบัฟ้ืนคืนดี  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

3. ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีในดิน นํ้า และพืช 

4. เพิ่มความสมบูรณ์ของดินโดยการใชปุ้๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก และจุลินทรีย ์

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
 

กรอบการประเมิน   1.2 จดัทาํโครงการการผลิตทางการเกษตร 

2.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช 

2.3 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 

2.4 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

3.6 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

3.7 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

คําส่ัง      ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานการปลูกพืช, เล้ียงสัตวแ์ละเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 

 1.1 การเพาะเมลด็ 

 1.2 การผสมดินปลูก 

 1.3 การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2. ปฏิบติังานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 

 2.1 กกลูกไก่ 

 2.2 ผสมอาหารสตัว ์

 2.3 การคดัทิ้งพนัธุ์สัตว ์

3. ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า (2 ชัว่โมง) 

3.1 การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ปลาสาํหรับการขยายพนัธุ ์

   3.2 การคดัเลือกลกูปลาเพื่อนาํไปเล้ียง 

   3.3 การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

  โดยดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

4. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

  5. ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

ปวช.62 : A5 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

กรอบการประเมิน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช  

1.2 ขั้นดําเนินการ 

1.2.1ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 29   

  



23 

 

 
เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

การเลีย้งสัตว์    

1 

 

 

ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว ์

1.2 ขั้นดําเนินการ 

1.2.1ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก ่

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก ่

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1) กกลูกไก ่

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

1) กกลูกไก ่

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 29   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

การเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า    

1 

 

 

ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

1.2 ขั้นดําเนินการ 

1.2.1ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 29   

 รวมท้ังหมด 87   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

เกณฑ์การประเมิน 

การปลูกพืช 

1. ด้านกระบวนการ (14 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  (2 คะแนน) 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ข้ันดําเนินการ  (12 คะแนน) 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็  (2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

     1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1)  การเพาะเมลด็   (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
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2) การผสมดินปลูก   (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ   (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน    (12 คะแนน) 

 2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น (6 คะแนน) 

 1) การเพาะเมลด็ (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน  

 3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ (6 คะแนน) 

 1) การเพาะเมลด็ (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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 2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน  (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน  (1 คะแนน) 

1  คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0  คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน  (1 คะแนน) 

1  คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0  คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  (1 คะแนน) 

1  คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0  คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบติั  
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การเลีย้งสัตว์ 

1. ด้านกระบวนการ (14 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์   (2 คะแนน) 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ข้ันดําเนินการ   (12 คะแนน) 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                    

(6 คะแนน) 

  1) กกลูกไก่  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  2) ผสมอาหารสัตว ์ (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  3) การคดัทิ้งพนัธุ์สัตว ์  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (6 คะแนน) 

     1) กกลูกไก่   (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

     2) ผสมอาหารสัตว ์   (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
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 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

      3) การคดัทิ้งพนัธุ์สัตว ์(2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (12 คะแนน) 

 2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น (6 คะแนน) 

   1) กกลูกไก่ (2 คะแนน) 

    2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

   2) ผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน  

  3) การคดัทิ้งพนัธุ์สัตว ์(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ  (6 คะแนน) 

   1) กกลูกไก่ (2 คะแนน) 

    2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

   2) ผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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  3) การคดัทิ้งพนัธุ์สัตว ์(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน   (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน   (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน   (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด    (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  
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การเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา 

1. ด้านกระบวนการ (14 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ข้ันดําเนินการ (12 คะแนน) 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                

(6 คะแนน) 

  1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ปลาสาํหรับการขยายพนัธุ ์ (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  2)  การคดัเลือกลูกปลาเพื่อนาํไปเล้ียง  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (6 คะแนน) 

  1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ปลาสาํหรับการขยายพนัธุ ์  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  2) การคดัเลือกลูกปลาเพื่อนาํไปเล้ียง   (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
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 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  3)  การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก   (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (12 คะแนน) 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น (6 คะแนน) 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ปลาสาํหรับการขยายพนัธุ ์(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพื่อนาํไปเล้ียง 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

  3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ (6 คะแนน) 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ปลาสาํหรับการขยายพนัธุ ์(2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพื่อนาํไปเล้ียง (2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

3) การบรรจุปลาลงถงุพลาสติก (2 คะแนน) 

   2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

   1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

   0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์เวลา 1 ช่ัวโมงคะแนนเต็ม 18 คะแนน 

                                ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

คําส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงกระดาษคาํถามต่อไปน้ี  
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายชนิด และวิธีใช้เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์                       

และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม 1.  จงอธิบายวิธีการเตรียมบวัรดนํ้า    (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ก่อนใชค้วรตรวจสภาพของบวัรดนํ้าตรงท่ีมือจบัหรือหูห้ิวก่อน ถา้ชาํรุดควรซ่อมใหเ้รียบร้อยก่อนนาํไปใช ้

2. ขณะใชต้อ้งจบัถือให้แน่นไม่ใหต้กลงเทา้ 

3. หลงัใชค้วรทาํความสะอาดตวัถงัและฝักบวัไม่ใหเ้ศษหญา้หรือส่ิงอ่ืนอุดตนั แลว้คว ํ่าเก็บเขา้ท่ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายชนิด และวิธีใช้เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์                           

และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม 2.  จงอธิบายวิธีการเตรียมโรงเรือนก่อนการเล้ียงสัตว ์  (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ทาํความสะอาดโรงเรือน และฆ่าเช้ือโรคดว้ยนํ้ายาฆ่าเช้ือ 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ใหน้ํ้า อุปกรณ์ให้อาหาร ระบบไฟฟ้า ใหพ้ร้อมใชง้าน 

3. ตรวจสภาพของโรงเรือนหากชาํรุดใหซ่้อมแซมก่อนใชง้าน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 

 

 

 

ปวช.62 : A4 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

จุดประสงค์ข้อท่ี  1.1 อธิบายชนิด และวิธีใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์             

และเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม 3. จงอธิบายวิธีการเตรียมบ่อซีเมนตเ์พาะพนัธุ์สัตวน์ํ้ า  (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ทาํความสะอาดบ่อซีเมนต ์โดยใชไ้มก้วาดกวาดส่ิงสกปรกออกจากบอ่ เติมนํ้าและใชแ้ปรงขดัทาํความ 

    สะอาดพื้นและผนงับ่อ แลว้ปล่อยใหแ้หง้ 

2. เติมนํ้าลงในบ่อซีเมนตใ์นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการเพาะพนัธุ์สัตวน์ํ้ าแต่ละชนิด 

3. ใส่เคร่ืองให้อากาศ โดยวางในตาํแหน่งท่ีอากาศสามารถกระจายไดท้ัว่บ่อ 

เกณฑ์การให้คะแนน   

ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี  3.1 อธิบายวิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม 4.  จงอธิบายวิธีการบาํรุงรักษาจอบหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ใหล้า้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้าเพื่อกาํจดัดินท่ีติดตามใบจอบ และคมจอบใหห้มด  

2. ใชผ้า้เช็ดใบจอบให้แหง้  

3. ทานํ้ามนักนัสนิมก่อนเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี  3.1 อธิบายวิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม 5. จงอธิบายวิธีการบาํรุงรักษาฝาชีกกลูกไก่หลงัจากการใชง้าน   (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ถอดหลอดไฟออกจากฝาชีกกลูกไก่  

2. ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ้าเพื่อกาํจดัส่ิงสกปรกและเช้ือโรค 

3. ใชผ้า้เช็ดหรือตากแดดให้แหง้ก่อนเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

จุดประสงค์ข้อท่ี  3.1 อธิบายวิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

คําถาม 6. จงอธิบายวิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองให้อากาศขณะใชง้านและหลงัจากการใชง้าน    (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ขณะใชง้านใหต้รวจสอบความเรียบร้อยของระบบเคร่ืองใหอ้ากาศ เช่น รอยต่อของสาย หวัทราย 

2. หลงัใชง้านลา้งทาํความสะอาดหวัทราย และสายยาง แลว้วางไวใ้หแ้หง้จึงนาํไปเกบ็ใหเ้รียบร้อย 

3. เช็ดทาํความสะอาดเคร่ืองใหอ้ากาศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์             เวลา  6 ช่ัวโมงคะแนนเต็ม 45  คะแนน 

                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

กรอบการประเมิน  

 1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน   

 1.3 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

 3.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

คําส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานอาชีพเกษตรกรรม ดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 

2. ปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 

3. ปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า (2 ชัว่โมง) 

โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

2.ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

(ชนิดของเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษาเป็นผู้กาํหนด) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

กรอบการประเมิน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นดําเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้ง 

ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้าํรุงรักษาถูกตอ้ง 

ตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

การเลีย้งสัตว์    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นดําเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้ง 

ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้าํรุงรักษาถูกตอ้ง 

ตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

การเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นดําเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้ง 

ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้าํรุงรักษาถูกตอ้ง 

ตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 15   

 รวมท้ังหมด 45   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

เกณฑ์การประเมิน 

การปลูกพืช 

1. ด้านกระบวนการ (6 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

 1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ข้ันดําเนินการ   (4 คะแนน) 

 1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.2  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (6 คะแนน) 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้าํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

การเลีย้งสัตว์ 

1. ด้านกระบวนการ (6 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

 1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ข้ันดําเนินการ (4 คะแนน) 

 1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.2  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (6 คะแนน) 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้าํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

การเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา 

1. ด้านกระบวนการ (6 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

 1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ข้ันดําเนินการ  (4 คะแนน) 

 1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.2  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (6  คะแนน) 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้าํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

 2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

 1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

 0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 
เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                     ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                                                                    สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 3   งานการผลติพืช                                                          เวลา   2ช่ัวโมง     คะแนนเต็ม 67  คะแนน 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามในกระดาษท่ีใชป้ระเมิน  
 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายการเขียนแผนการผลิตพืช  

คําถาม  1.   จงอธิบายองคป์ระกอบการของแผนการผลิตพืช     (5 คะแนน) 

แนวคําตอบ    

องคป์ระกอบของแผนการผลิตพชื มีดงัน้ี 

 1. หลกัการและเหตุผล   ระบุถึงปัญหา ความจาํเป็น ความตอ้งการ ในการจดัทาํโครงการ 

 2. วตัถุประสงค ์  ใหร้ะบุถึง ผลหรือเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุ 

 3. เป้าหมายใหร้ะบุความตอ้งการเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนินงานใหร้ะบุขั้นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

5. คาํนวณตน้ทุนให้ระบุค่าใชจ่้ายและค่าแรงในการผลิตพืช 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดข้อ้ละ 1 คะแนน  

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 1.1 อธิบายการเขียนแผนการผลิตพืช  

คําถาม   2.   จากการสาํรวจขอ้มูลจงเรียงลาํดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจในการวางแผน                 

การผลิตพืช (4 คะแนน)  

แนวคําตอบ 

 1. ชนิดของพืชท่ีนิยมปลกูในทอ้งถ่ิน 

 2. วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการขยายพนัธุ์พืช 

 3. การตลาด การลงทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และแนวโนม้ในอนาคต 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 เรียงลาํดบัถูกตอ้ง ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

ปวช.62 : A4 
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จุดประสงค์ข้อท่ี  2.1 อธิบายชนิดและวิธีการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตพืช 

คําถาม    3.   จงอธิบายชนิดและวิธีการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมดิน พรวนดิน เพื่อใหเ้หมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของพืช  (3 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

  1. เสียม  ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัดา้มเสียม ใหมื้ออยูห่่างกนัพอสมควรแลว้กดปลายเสียมลงไปในดิน แลว้งดั

เพือ่ใหดิ้นขาดออกจากกนัแลว้ดึงกลบัขึ้นมา 

  2. ส้อมพรวน ใชมื้อจบัดา้มส้อมพรวน กดส่วนปลายลงในดินแลว้งดัขึ้นเพื่อพลิกดินให้เกิดช่องวา่ง 

  3. พลัว่  ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัดา้มพลัว่ และปลายพลัว่ แลว้นาํตวัพลัว่กดลงไปท่ีกองเศษดิน เศษทรายท่ี

ตอ้งการตกั แลว้โนม้ตวัพร้อมกบัดนัแขนไปขา้งหนา้พร้อมๆ กนั เพื่อใหเ้กิดแรงส่งในการตกั จากนั้นใหก้ระดก

ขึ้นดว้ยการเกร็งขอ้มือและขอ้แขนเลก็นอ้ย เพื่อใหเ้กิดแรงดนัในการเคล่ือนยา้ยเศษดินและเศษทรายไปไวท่ี้ต่างๆ  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดข้อ้ละ 1 คะแนน  

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 2.2 อธิบายหลกัความปลอดภยัและการดูแลรักษาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 

คําถาม    4.    จงอธิบายหลกัความปลอดภยัและดูแลรักษาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ ในการผลิตพืช มาอยา่งละ 4 ขอ้ 

(8 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

  หลกัความปลอดภัย 

   1. ตรวจสภาพ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกช้ินใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  

   2. ขณะใชเ้คร่ืองมือ ตอ้งระมดัระวงั คอยสังเกตความผิดปกติ และแกไ้ขทนัที ถา้มีความผิดปกติ

เกิดขึ้น 

   3. หลงัจากการใชง้าน ควรทาํความสะอาด ทานํ้ามนัจารบี หรือเชด็ใหแ้หง้ 

   4. ในการปฏิบติังาน ไม่ควรใชเ้คร่ืองมืออยา่งหกัโหม เพราะจะทาํใหเ้คร่ืองชาํรุดเสียหาย 

  หลกัการเกบ็รักษาดูแลเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์  

      1. จดัวางเคร่ืองมือใส่เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ แยกประเภท เพื่อความสะดวกแก่การใชง้าน พร้อมทาํ

บญัชีเคร่ืองมือ 

     2. ทาํความสะอาดเคร่ืองมือเป็นขั้นตอน ลา้งใหส้ะอาด เช็ดใหแ้หง้ แลว้ชโลมนํ้ามนักนัสนิม 

     3. อดัจารบีในส่วนของเคร่ืองมือท่ีมีการเสียดสี เพื่อลดการสึกหรอ 

     4. ควรมีโรงเก็บวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ไมค่วรปล่อยตากแดดตากฝน หรือทิ้งขวา้งตามท่ีต่างๆ  
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบคาํถามถูกตอ้งไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   3.1 อธิบายวิธีการเตรียมพนัธุ์พืช  

คําถาม    5.    จงอธิบายวิธีการเตรียมเมลด็พนัธุ์ในการปลูกพืชผกั     (8 คะแนน) 

แนวคําตอบ  

1. เลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูง 

2. เมลด็พนัธุ์ตอ้งปราศจากโรคและแมลงศตัรูพืช 

3. เมลด็พนัธุ์ตอ้งสะอาดปราศจากส่ิงเจือปนต่างๆ  

4. เมลด็ท่ีใชต้อ้งตรงตามพนัธุ์ 

5. คดัแยกเมลด็พนัธุ์ท่ีสมบูรณ์และคดัเลือกเมลด็พนัธุ์ท่ีเสียหรือลีบออก 

6. นาํเมลด็พนัธุ์มาแช่ในนํ้าอุ่นอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาทีเพื่อลดปริมาณ 

เช้ือโรคบางชนิด  

7. นาํขึ้นมาบ่มหรือนาํไปหว่านในแปลง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 เรียงลาํดบัถกูตอ้ง ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี     3.1 อธิบายวิธีการเตรียมพนัธุ์พืช  

คําถาม  6. จงอธิบายวิธีการเตรียมตน้กลา้ในการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั (9 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. นาํวสัดุเพาะท่ีเตรียมไว ้บรรจุลงในถาดเพาะใหเ้ตม็ทัว่ทุกหลมุ 

2. หลงัจากนั้นกระแทกถาดเพาะเบา ๆ เพื่อใหดิ้นแน่นขึ้น  

3. ใชมื้อหรือไมเ้กล่ียหนา้วสัดุเพาะใหเ้สมอกนั จากนั้นหยอดเมลด็ไมด้อกไมป้ระดบัลงถาดเพาะ 1 

เมลด็ต่อหลุม 

4. หลงัจากเพาะเมลด็ประมาณ 40-50 วนั ไดต้น้กลา้สาํหรับเตรียมยา้ย 

5. เตรียมแปลงปลูก หรือภาชนะปลูก รดนํ้าใหดิ้นในแปลง หรือภาชนะปลูกช้ืนก่อนการยา้ยปลูก 

6. ก่อนการยา้ยกลา้ใหร้ดนํ้าตน้กลา้ใหชุ่้มแลว้ดึงตน้กลา้เบา ๆ ใหมี้ดินห่อหุม้ราก เพื่อไม่ใหร้าก

กระทบกระเทือน  

7. นาํตน้กลา้ลงปลูกในแปลงปลูก  หรือภาชนะปลูก ควรยา้ยตน้กลา้ในตอนท่ีแดดอ่อน หรือในร่ม 
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8. รดนํ้าตน้กลา้ท่ีปลูกใหชุ่้มโดยใชบ้วัรดแบบฝอย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

  เรียงลาํดบัถูกตอ้ง ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   3.2   อธิบายวิธีการผลิตพืช/เพาะเห็ด 

คําถาม    7.    จงอธิบายวิธีการปลูกฝร่ังจากก่ิงตอน (7 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. ใชร้ะยะห่างระหวา่งตน้ 3x3 เมตร 

2. เตรียมหลุมปลูก กวา้ง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตรและลึก 0.5 เมตร 

3. ตากดินไว ้10-15 วนั เพื่อใหแ้สงแดดส่องฆ่าเช้ือโรคในหลุมปลูกและในดิน  

4. กลบดินบนลงในหลุม 

5. ใส่ปุ๋ ยอินทรียห์รือปุ๋ ยหมกั 1 ส่วนต่อดินล่าง 1 ส่วน ลงในหลุมแลว้ผสมใหเ้ขา้กนั จากนั้นรองกน้

หลุมดว้ยปุ๋ ยร็อคฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัม แลว้กลบดินบนลงในหลุมใหมี้ความสูงจากปากหลุมขึ้นมาประมาณ 10 

เซนติเมตร 

  6. นาํก่ิงตอนฝร่ังไปปลูกลงในหลุม กลบดินใหแ้น่น แลว้ใชไ้มปั้กเป็นหลกัผกูกนัลมโยกและรดนํ้า

ทนัที 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

เรียงลาํดบัถูกตอ้ง ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   3.2   อธิบายวิธีการผลิตพืช/เพาะเห็ด 

คําถาม  8.    จงอธิบายวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า (13 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

1. เตรียมวสัดุ-อุปกรณ์ ในการเพาะเห็ด ไดแ้ก่ ถุงพลาสติกขนาด 10x14 น้ิว คอขวด ฝาปิดคอขวด สาํลี 

ยางวง กระดาษหนงัสือพิมพ ์จอบ พลัว่ บวัรดนํ้า หมอ้น่ึงลูกทุ่ง 

2. เตรียมวสัดุ องคป์ระกอบของอาหารเพาะเล้ียงเห็ด ไดแ้ก่ ขี้ เล่ือย รําละเอียด ปูนขาว ดีเกลือยปิซัม่ 

และนํ้าเปล่า 

3. ผสมอาหารตามสูตร 
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4. ตรวจสอบความช้ืนใหพ้อเหมาะ (65-70 เปอร์เซ็นต)์  

5. บรรจุถุงโดยกรอกอาหาร ถุงละ 0.8-1 กิโลกรัม อดัใหแ้น่น แต่งหนา้ถุงใหเ้รียบร้อยสวมคอขวด รัด

ยางใหแ้น่น ปิดคอขวดดว้ยสาํลีหรือฝาปิดคอขวดจากนั้นปิดทบัดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพแ์ละรัดยางใหแ้น่น 

6. นาํถุงอาหารเห็ดไปน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นหมอ้น่ึงลูกทุ่ง ใชเ้วลาในการน่ึงท่ีอุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส นาน 6 ชัว่โมง 

7. ปล่อยใหเ้ยน็แลว้นาํถุงอาหารเห็ดออกจากหมอ้น่ึงลุกทุ่ง มาเก็บไวใ้นหอ้งเขี่ยเช้ือ 

8. ฆ่าเช้ืออุปกรณ์ในการเขี่ยเช้ือเห็ดและบริเวณมือและแขน แลว้ทาํการเขีย่เช้ือเห็ดลงในถุงอาหารเห็ดท่ี

น่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 

9. นาํกระดาษปิดทบัสาํลีปากถุง  

10. ลาํเลียงไปไวใ้นหอ้งหรือโรงบ่มเช้ือโดยไม่ตอ้งรดนํ้า  

11. เม่ือเส้นใยเห็ดเดินจากปากถุงถึงกน้ถุงใชเ้วลาประมาณ 30 วนัใหน้าํถุงเพาะเห็ดนั้นไปเปิดดอกท่ี

โรงเพาะเห็ด 

12.ดูแลรักษาจนเห็ดออกดอกแลว้เก็บเก่ียวดอกเห็ด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 เรียงลาํดบัถูกตอ้ง ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี   3.3 อธิบายหลกัความปลอดภยัและวิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการผลิตพืช 

คําถาม   9.   การใชส้ารชีวภาพมีผลต่อความปลอดภยัและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร (4 คะแนน)  

แนวคําตอบ 

สารชีวภาพมีผลต่อความปลอดภยัและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

 1. สร้างภูมิคุม้กนัสุขภาพอนามยัใหก้บัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพราะสารชีวภาพทางการเกษตรไม่มีสารพิษ 

หรือเช้ือโรคท่ีเป็นสาเหตุทาํใหม้นุษยเ์จ็บป่วย 

2. ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารในดินทาํใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากสารชีวภาพทางการเกษตรเป็น

การนาํกลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพสูงและมีประโยชน์มาใชใ้นการผลิตพืช  

3. ทาํใหดิ้นท่ีมีคุณสมบติัทางชีวภาพดี เน่ืองจากส่ิงมีชีวิตในดินมีจาํนวนเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ 

4. สารชีวภาพทางการเกษตรไม่มีผลตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม จึงไม่ส่งผลกระทบหรือลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดิน นํ้า และอากาศ  

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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จุดประสงค์ข้อท่ี  4.1 อธิบายการเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืช 

คําถาม   10.    จงอธิบายหลกัการเก็บเก่ียวและวิธีการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชผกัมาอยา่งละ 3 ขอ้  (6 คะแนน) 

แนวคําตอบ 

การเกบ็เกีย่วพืชผัก 

1. ควรเก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีมีอุณหภูมิตํ่าสุดของวนั คือช่วงเวลาเชา้และบ่าย ซ่ึงระยะทางการขนส่งจะเป็น

ตวักาํหนดวา่ควรจะเลือกเก็บเก่ียวในเวลาช่วงใด 

2. หลีกเล่ียงการเก็บเก่ียวพืชผกัในขณะท่ียงัเปียกนํ้าฝนหรือนํ้าคา้ง เพราะพืชผกัจะไดรั้บความเสียหาย ถา้

ผลิตผลเปียกในสภาพอุณหภูมิสูงมีการระบายอากาศไม่ดีอาจเน่าเสียหายได ้

3. เก็บรวบรวมผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวไวใ้นร่มท่ีมีการระบายอากาศดี จะช่วยรักษาคุณภาพืชผกัไวไ้ด ้

4. ควรมีวสัดุรองผลิตผลพืชผกั เช่น กระสอบ ผา้ใบ แผ่นพลาสติก เพื่อไม่ใหผ้ลิตผลสัมผสัพื้นดินโดยตรง   

ซ่ึงอาจทาํใหพ้ืชผกัท่ีมีบาดแผนการเก็บเก่ียวเน่าเสียไดง้่าย 

5. การเคล่ือนยา้ยผลิตผลพืชผกั ควรทาํอยา่งระมดัระวงัทุกขั้นตอนเพื่อใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยท่ีสุด 

6. ควรเก็บพืชผกัใหมี้ขนาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

วิธีการจัดการหลงัการเกบ็เกี่ยวพืชผัก 

1. ลดความร้อน : วิธีการลดความร้อนมีหลายวิธี เช่น การลดความร้อนดว้ยนํ้าเยน็ ใชล้มเป่า เป็นตน้ 

2. การตดัแต่ง : ตดัแต่งส่วนท่ีเน่าเสีย โรคหรือแมลงเขา้ทาํลาย รูปร่างผิดปกติหรือบางส่วนของพืชผกัท่ีติดมา

มากเกินไป จะเป็นการลดและป้องกนัการเน่าเสียระหวา่งการเก็บรักษาหรือการขนส่ง 

3. การทาํความสะอาด:โดยใชน้ํ้ า ลม หรือแปรง ขึ้นอยูก่บัชนิดของผลิตผล 

4. การคดัขนาด:คดัเลือกผลิตผลเอาเฉพาะผลิตผลท่ีมีความสมํ่าเสมอทั้งขนาดและรูปร่าง  

5. การบรรจุ : บรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสมและในปริมาณท่ีพอเหมาะ 

6. การเก็บรักษา:เก็บรักษาในสถานท่ีมีการปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพื่อคงความสดและรักษาคุณภาพ

ของผลิตผล 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบคาํถามถูกตอ้ง ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562                                  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานการผลติพืช       เวลา 3 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

 

 

กรอบการประเมิน  

  1.2 เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

  2.3 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ี ในการผลิตพืช  

2.4 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพื้นท่ีและในการผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั 

2.5 ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

3.4เตรียมเมลด็พนัธุ์/ ท่อนพนัธุ์พืชไร่/ตน้กลา้พนัธุ์ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั /หวัเช้ือเห็ด 

3.5 ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3.6 ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

4.2 เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 

4.3 จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืชโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

 

คําส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติัการผลิตพืช (ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

1. เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ี ในการผลิตพืช  

3. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพื้นท่ีและในการผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั 

4. ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

5.เตรียมเมลด็พนัธุ์/ ท่อนพนัธุ์พืชไร่/ตน้กลา้พนัธุ์ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั /หวัเช้ือเห็ด 

6. ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

7. ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

8. เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 

9. จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืชโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

 

 

 

 

ปวช.62 : A5 
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กรอบการประเมิน 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

1.1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

      1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพ้ืนท่ีและในการผลิตพืช

ดว้ยความปลอดภยั 

      1.2.2 ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

1.2.3เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ ท่อนพนัธ์ุพืชไร่/ตน้กลา้พนัธ์ุไมผ้ล ไมด้อกไม้

ประดบั /หวัเช้ือเห็ด 

1.2.4ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2.5  ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.2.6  เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 

1.2.7 จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืชโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยั 

(18) 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 แผนการผลิตพืช ไดจ้ดัทาํถูกตอ้งครบถว้นตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดจ้ดัเตรียม ถูกตอ้ง

ครบถว้นตามชนิดของพืชท่ีปลูก 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดใ้ช ้ถูกตอ้งตามชนิด

ของพืชท่ีปลูก 

2.4 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดรั้บการบาํรุงรักษา

ตามชนิดของเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์  

2.5 พืชไดรั้บการผลิตถูกตอ้งตามชนิดของพืช  

2.6 ผลิตผลพืชไดรั้บการเก็บเก่ียว ถูกตอ้งตามชนิดของพืช 

2.7 ผลิตผลไดรั้บการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวถูกตอ้งตามชนิดของพืช 

(14) 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
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3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 35   

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ด้านกระบวนการ (18 คะแนน) 

 1.1.1 ข้ันเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ (4 คะแนน) 

  1)  เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  2) เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ี ในการผลิตพืช (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

             0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.1.2 ข้ันดําเนินการ  (14 คะแนน) 

 1) ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพื้นท่ีและในการผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 2) ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืช (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

3) เตรียมเมลด็พนัธุ์/ ท่อนพนัธุ์พืชไร่/ตน้กลา้พนัธุ์ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั /หวัเช้ือเห็ด (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
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4) ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 5) ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 6) เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

7) จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืชโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถกูตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน  (14 คะแนน) 

2.1 แผนการผลิตพืช ไดจ้ดัทาํถูกตอ้งครบถว้นตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ี ในการผลิตพืช ไดจ้ดัเตรียม ถูกตอ้งครบถว้นตามชนิดของพืชท่ีปลูก                    

(2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ี ในการผลิตพืช ไดใ้ช ้ถูกตอ้งตามชนิดของพืชท่ีปลูก (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
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  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน    

2.4 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ี ในการผลิตพืช ไดรั้บการบาํรุงรักษาตามชนิดของเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

(2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.5 พืชไดรั้บการผลิตถูกตอ้งตามชนิดของพืช (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.6 ผลิตผลพืชไดรั้บการเกบ็เก่ียว ถูกตอ้งตามชนิดของพืช (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.7 ผลิตผลไดรั้บการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวถูกตอ้งตามชนิดของพืช (2 คะแนน) 

2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

  1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

  0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.2 การทาํความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด (1 คะแนน) 

1 คะแนน หมายถึง ปฏิบติั 

  0 คะแนน หมายถึง ไมป่ฏิบติั 
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คําช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 

ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนักเรียนท่ีศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตร์ศาสตร์ สาขางาน การผลิตพืช 
 

 

สมรรถนะงานที่  1 งานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรม 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

ภาคทฤษฎี จาํนวน  8 ขอ้  คะแนนเตม็ 39 คะแนน (เวลา 2 ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1 ขอ้  คะแนนเตม็ 87 คะแนน (เวลา 6 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

  ไม่มี 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 

 

สมรรถนะงานที่  2 งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

ภาคทฤษฎี จาํนวน  6 ขอ้  คะแนนเตม็  18  คะแนน (เวลา  1   ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1 ขอ้  คะแนนเตม็  45  คะแนน (เวลา  6   ชัว่โมง) 
 

 

 

 

ปวช.62 : กรรมการ 
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• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

  ไม่มี 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 

 

สมรรถนะงานที่  3 งานการผลติพืช 
 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

ภาคทฤษฎี จาํนวน  10 ขอ้  คะแนนเตม็ 67 คะแนน (เวลา 2 ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบติั  จาํนวน  1 ขอ้  คะแนนเตม็ 35 คะแนน (เวลา 3 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 

1.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืชตามชนิดของพืช 

1.2 เตรียมพนัธุ์พืช (เมลด็พนัธุ์/ท่อนพนัธุ์/ตน้กลา้/เช้ือเห็ด) 

1.3 เตรียมพื้นท่ีสาํหรับทาํแปลงปลูกพชื 

1.4  แบบฟอร์มแผนการผลิตพชื 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

      2.1 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

• วิธีดําเนินการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 
 

 

 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 

ภาคทฤษฎี  ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 

ภาคปฏิบติั  ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ 
 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ใหส้ถานศึกษาจดัให้ผูเ้รียนลงทะเบียนและ

เขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์
 



60 

 

 
เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพระดับสาขางาน  

ประกอบดว้ย 

1. บุคลากรจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ หรือองคก์รวิชาชีพ      ประธานกรรมการ 

หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั               

2. หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้สาขาวิชา สาขางาน      รองประธานกรรมการ 

ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน                    

3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียน กรรมการ 

                   ของอาชีวศึกษาจงัหวดั (จาํนวน 1 คน) 

4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขาวิชา สาขางานของสถานศึกษาอ่ืน ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน สถาน

ประกอบการ องคก์ารวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพจากทะเบียนระดบัจงัหวดั อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี   1    งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 2 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 39 คะแนน 

 

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

ช้ัน ปวช. ............... วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงกระดาษคาํถามต่อไปน้ี 
 

1. จอบ  คราด และกรรไกรตดัแต่งก่ิง มีวิธีการใชอ้ยา่งไร          (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. กรรไกรตดัเขี้ยวสุกร ไซริงคห์รือกระบอกฉีดยา (กรณีฉีดยา)เขม็แทงปีกไก่ มีวิธีการใชอ้ยา่งไร          (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

3. บ่ออนุบาล แผงฟักไข่ เคร่ืองใหอ้ากาศ มีวิธีการใชอ้ยา่งไร          (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. จงอธิบายขั้นตอนในการปลูกพชืตามลาํดบัใหถู้กตอ้ง          (7 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. จงอธิบายขั้นตอนในการเล้ียงสตัวต์ามลาํดบัใหถู้กตอ้ง          (7 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. จงอธิบายขั้นตอนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าตามลาํดบัใหถู้กตอ้ง         (10 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

7. จงอธิบายหลกัความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และเคมีภณัฑท์างการเกษตร มา 3 ขอ้          (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. การทาํเกษตรอินทรียมี์ผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร ตอบมา 3 ขอ้         (3คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                     สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี   1    งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม        เวลา 2 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 39 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (39) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 1  งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม                                   เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 

 

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

ช้ัน ปวช. ............... วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานการปลูกพืช, เล้ียงสัตวแ์ละเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าดงัน้ี (87 คะแนน) 

1. ปฏิบติังานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 

 1.1 การเพาะเมลด็ 

 1.2 การผสมดินปลูก 

 1.3 การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2. ปฏิบติังานเล้ียงสตัว ์(2 ชัว่โมง) 

 2.1 กกลูกไก่ 

 2.2 ผสมอาหารสตัว ์

 2.3 การคดัทิ้งพนัธุ์สัตว ์

3. ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า (2 ชัว่โมง) 

3.1 การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ปลาสาํหรับการขยายพนัธุ ์

   3.2 การคดัเลือกลกูปลาเพื่อนาํไปเล้ียง 

   3.3 การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

  โดยดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า  

4. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

  5. ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 1  งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 

 

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

ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช  (29 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

     3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 
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ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

 3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 2   

3 กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

การเลีย้งสัตว์ (29 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว ์

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

     3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

     3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

  



69 
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ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

การเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า  (29 คะแนน) 

1 

 

 

ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(14) 

(2) 

2 

 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

     3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาสาํหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือนาํไปเล้ียง 

     3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 87   

 

 

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 1  งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม       เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (87) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์              เวลา 1 ช่ัวโมงคะแนนเต็ม 18 คะแนน 

                                ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

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

ช้ัน ปวช. ............... วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามลงกระดาษคาํถามต่อไปน้ี 
 

1.  จงอธิบายวิธีการเตรียมบวัรดนํ้า (3 คะแนน) 

 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

 

2.  จงอธิบายวิธีการเตรียมโรงเรือนก่อนการเล้ียงสัตว ์ (3 คะแนน) 

 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

4.  จงอธิบายวิธีการบาํรุงรักษาจอบหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

 

5.  จงอธิบายวิธีการบาํรุงรักษาฝาชีกกลูกไก่หลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

 

6.  จงอธิบายวิธีการบาํรุงรักษาเคร่ืองให้อากาศขณะใชง้านและหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์                เวลา 1 ช่ัวโมงคะแนนเต็ม 18 คะแนน 

                                ในงานอาชีพเกษตรกรรม  
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (18) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์            เวลา  6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45  คะแนน 

                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  
 

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

ช้ัน ปวช. ............... วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานอาชีพเกษตรกรรม ดงัน้ี 

1. ปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 

2. ปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 

3. ปฏิบติังานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า (2 ชัว่โมง) 

โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1.เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

2.ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

(ชนิดของเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษาเป็นผู้กาํหนด) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์            เวลา  6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45  คะแนน 

                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  
 

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

ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช  (15 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตาม

ลกัษณะงาน 

      1.2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

บาํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การเลีย้งสัตว์ (15 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตาม

ลกัษณะงาน 

     1.2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

บาํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

การเพาะเลีย้งสัตว์นํ้า (15 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตาม

ลกัษณะงาน 

     1.2.2 บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  

  



78 

 

 
เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

บาํรุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 45   

 

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                     สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์            เวลา  6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45  คะแนน 

                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  
 

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

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (45) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 3   งานการผลติพืช                                                   เวลา   2   ช่ัวโมง     คะแนนเต็ม 67  คะแนน 

 

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

ช้ัน ปวช. ............... วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบคาํถามในกระดาษท่ีใชป้ระเมิน 
 

1.  จงอธิบายองคป์ระกอบการของแผนการผลิตพืช (5 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  จากการสาํรวจขอ้มูลจงเรียงลาํดบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการผลิตพืช   

(4 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

3.  จงอธิบายชนิดและวิธีการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมดิน พรวนดิน เพื่อใหเ้หมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืช       (3 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.  จงอธิบายหลกัความปลอดภยัและดูแลรักษาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ ในการผลิตพืช มาอยา่งละ 4 ขอ้   (8 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

5.  จงอธิบายวิธีการเตรียมเมลด็พนัธุ์ในการปลูกพืชผกั       (8 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.  จงอธิบายวิธีการเตรียมตน้กลา้ในการปลูกไมด้อกไมป้ระดบั       (9 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

7.  จงอธิบายวิธีการปลูกฝร่ังจากก่ิงตอน      (7 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8.  จงอธิบายวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า      (13 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

9.  การใชส้ารชีวภาพมีผลต่อความปลอดภยัและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร      (4 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10.   จงอธิบายหลกัการเก็บเก่ียวและวิธีการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชผกัมาอยา่งละ 3 ขอ้      (6 คะแนน) 
 

คําตอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                     สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี 3   งานการผลติพืช                                                 เวลา   2    ช่ัวโมง     คะแนนเต็ม 67  คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (67) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานการผลติพืช                                                 เวลา 3   ช่ัวโมง      คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

 

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

ช้ัน ปวช. ............... วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 

 

คําส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติัการผลิตพืช (ตามท่ีสถานศึกษากาํหนด) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี      (85 คะแนน) 
 

1. เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ี ในการผลิตพืช  

3. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพื้นท่ีและในการผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั 

4. ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

5.เตรียมเมลด็พนัธุ์/ ท่อนพนัธุ์พืชไร่/ตน้กลา้พนัธุ์ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั /หวัเช้ือเห็ด 

6. ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

7. ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

8. เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 

 9. จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืชโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

แบบฟอร์มแผนการผลติพืช 

 

ผูด้าํเนินงาน                       …………. ………… ………………….……................................................ 

ท่ีปรึกษาโครงการ              ………………………………………………. …………… ……………..... 

สถานท่ีดาํเนินโครงการ     ……………………………………. ………………….……………............. 

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ  …………………………………. ………………….……………................. 

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

1. หลกัการและเหตุผล 

……………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………… 

2. วตัถุประสงค ์

……………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………………… 

3. เป้าหมาย 

……………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………… 

4. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 4.1 วิธีดาํเนินการ 

…………………..…………………………………………………………………………………..………

………………..…………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………..………………………………………………………. 

…………………..…………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………..………………………………………………………. 

……………………………………………………..………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

4.2 แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน 

พ.ศ……………. … หมาย

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

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

5. คาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้าย - รายรับ 

 5.1 ค่าใช้จ่าย 

ท่ี รายการ จาํนวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

   บาท สต. บาท สต. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน      
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

5.2 รายรับ  

ท่ี รายการ จาํนวน 

ราคา/หน่วย รวมเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 

บาท สตางค ์ บาท สตางค ์

      -  

      -  

        

        

รวม    

 

6. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  (สรุปผลการผลิต กาํไร-ขาดทุน)  

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

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

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

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

7. ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

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

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

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

8. การติดตามประเมินผล 

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

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

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

 

    ลงช่ือ……………...........….………………ผูเ้สนอโครงการ 

            (……..………………..........…………) 

    วนัท่ี …….เดือน……..............………..พ.ศ……… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม                           

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานการผลติพืช                                                 เวลา 3   ช่ัวโมง      คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

 

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

 
ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เขียนแผนการผลิตพืชตามองคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

1.1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช 

1.2 ขั้นดําเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเตรียมพ้ืนท่ีและใน

การผลิตพืชดว้ยความปลอดภยั 

1.2.2 ดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตพืช 

1.2.3 เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ ท่อนพนัธ์ุพืชไร่/ตน้กลา้พนัธ์ุไมผ้ล 

ไมด้อกไมป้ระดบั /หวัเช้ือเห็ด 

1.2.4 ปฏิบติังานผลิตพืช/เพาะเห็ดโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2.5  ปฏิบติังานดูแลรักษาโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2.6  เก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช 

1.2.7 จดัการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชตามชนิดของพืช

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

(18) 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 แผนการผลิตพืช ไดจ้ดัทาํถูกตอ้งครบถว้นตาม

องคป์ระกอบท่ีกาํหนด 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ได้

จดัเตรียม ถูกตอ้งครบถว้นตามชนิดของพืชท่ีปลูก 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดใ้ช ้

ถูกตอ้งตามชนิดของพืชท่ีปลูก 

(14) 

2 

 

2 

 

2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

ที่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

 2.4 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์และพ้ืนท่ี ในการผลิตพืช ไดรั้บ

การบาํรุงรักษาตามชนิดของเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์  

2.5 พืชไดรั้บการผลิตถูกตอ้งตามชนิดของพืช  

2.6 ผลิตผลพืชไดรั้บการเก็บเก่ียว ถูกตอ้งตามชนิดของพืช 

2.7 ผลิตผลไดรั้บการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวถูกตอ้งตาม

ชนิดของพืช 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กิจนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.2 การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 35   

 

 

    

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                       สาขางานการผลติพืช 

สมรรถนะงานท่ี  3    งานการผลติพืช                                                   เวลา 3   ช่ัวโมง      คะแนนเต็ม 35 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (35) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 

ท่ีได้ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      สาขางานการผลติพืช 
 

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

รหัสประจําตัว ช่ือ-สกุล 
ผลการประเมินสมรรถนะงาน สรุปผล 

1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

หมายเหตุ   กรณีผา่น ให้ทาํเคร่ืองหมาย    กรณีไม่ผา่น ให้ทาํเคร่ืองหมาย  

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

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

หน่วยงาน ................................................................. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 

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

จํานวนนักเรียน 

จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด .............. คน 

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

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

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

สมรรถนะงานท่ีประเมิน 

สมรรถนะงานท่ี 1 งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม 

สมรรถนะงานท่ี 2 งานใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์  ในงานอาชีพเกษตรกรรม 

สมรรถนะงานท่ี 3 งานการผลิตพืช 

 

 

 

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

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

 ผูร้ายงาน หวัหนา้แผนกวิชา 

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

 

 

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

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

 หวัหนา้งานวดัผล รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

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

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

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

 ........../...................................../............. 
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ภาคผนวก 
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98 

 

 
เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขางานการผลิตพืช 
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