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คาํนํา 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบับน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดั
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงกาํหนดใหน้กั
ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เห็นสมควร โดยให้ผลการประเมินผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมิน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ และเป็นเง่ือนไขในการสาํเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงไดจ้ดัทาํ
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 เพื่อให้สถานศึกษา
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้
เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 
 
                                          สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
                                                           เมษายน 2561 
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ความเป็นมาของการจดัทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 ในโลกปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงการจดัการอาชีวศึกษาเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคน
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ
อิสระ  ซ่ึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ไดก้าํหนดคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาตอ้ง
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ดา้น คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และ
ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้าํหนดการสาํเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้่า
ตอ้งไดจ้าํนวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า
กวา่ 2.00 และผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา ไว  ้3 ด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณ วุ ฒิ อาชี ว ศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2556 และใน ส่วนของระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช  2557  ไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพเม่ือไดล้งทะเบียนเรียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตาม
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด และผูเ้รียนจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได้
จะตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

นิยามศัพท์ 
 มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้กาํหนดดา้นสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํกบั ดูแล
ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษา 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนลกัษณะนิสัย
ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อม
ทั้งจดัดาํเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 
 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้าํหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
อาํนวยการติดตาม และกาํกบัดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 
 

 เน่ืองจากสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผูเ้รียนทุกคน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เพื่อใหส้ถานศึกษาไดใ้ชใ้นการประเมินผูเ้รียนต่อไป 
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ขั้นตอนการจัดทําเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา/สาขางานเพื่อกําหนดกรอบ
คุณลกัษณะ ระดบัและกลุ่มของสมรรถนะ เช่น ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค กลุ่มงานเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองล่างรถยนต ์      
โดยใชฟ้อร์ม A1 
 2. จดัรายวิชาเป็นกลุ่มตามสมรรถนะ ของมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ กาํหนดสมรรถนะงาน ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยวิเคราะห์รายวิชา/กลุ่มวิชาของแต่ละสมรรถนะวิชาชีพ สรุปสมรรถนะท่ีตอ้งปฏิบติั
เขียนเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัยแลว้เลือก, ปรับใหเ้ป็นงานท่ีมีในอาชีพจริงโดยเทียบกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
สถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพท่ีมีอยูโ่ดยใชฟ้อร์ม A1 
 3. วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อดูรายละเอียดการทาํงานจากเร่ิมตน้จน
สาํเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่ละขั้น ใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงาน โดยใช้
ฟอร์ม A2 
 4. วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังาน เพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้
สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไขขอ้กาํหนดของแต่ละระดบั แต่ละอาชีพ โดยใชฟ้อร์ม A2 
 5. วิเคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานออกเป็นขอบเขตงานท่ีปฏิบติั จาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่าย อยูร่ะดบัใดใช้
เคร่ืองมือพิเศษหรือพื้นฐาน ใชว้สัดุ อุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใดเป็นขอ้มูลเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 
 6. วิเคราะห์เกณฑ์ปฏิบติังานออกเป็นหลกัฐานดา้นทกัษะ โดยวิเคราะห์ว่าสมรรถนะงานนั้นตอ้งใช้
ทกัษะอะไรในการทาํงานแต่ละขั้นตอน ไดแ้ก่ เทคนิคในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั 
โดยใชฟ้อร์ม A2 
 7. วิเคราะห์เกณฑ์ปฏิบติังานออกเป็นหลกัฐานด้านความรู้ โดยวิเคราะห์ว่าสมรรถนะงานน้ีตอ้งใช้
ความรู้อะไรในการทาํงานแต่ละขั้น เช่น ลกัษณะงาน ทฤษฎีหลกัการท่ีใช ้ขั้นตอนการทาํงาน ความปลอดภยั 
โดยใชฟ้อร์ม A2 
 8. กาํหนดแนวทางการประเมินทั้งปฏิบติัและทฤษฎี เพื่อพิจารณาว่าเคร่ืองมือชนิดใดจะเหมาะสมกบั
งานในอาชีพนั้น ๆ เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎีใชแ้บบใด และมีเกณฑอ์ยา่งไร 
โดยใชฟ้อร์ม A2 
 9. สรุปหลกัฐานด้านทักษะและความรู้ เขียนเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทักษะและกิจนิสัย ส่วน
ขอบเขตงานจะเป็นตวักาํหนดระดบัจุดประสงค ์เช่น อธิบาย  จาํแนก  เลือกใช ้ ปรับตั้งไดต้ามขอ้กาํหนด พิมพ์
ไดต้ามขอ้กาํหนด โดยใชฟ้อร์ม A3   
 10. สรุปวา่แต่ละสมรรถนะจะใชว้ิธีการวดัประเมินผลอยา่งไร เคร่ืองมือชนิดใด โดยใชฟ้อร์ม A3 
 11.จดัทาํเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎีและเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

 
 1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา      

สุขศึกษาและพลศึกษาในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
 2. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 

หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

 3.เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการงานพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพเกษตรกรรม 
 4. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะในงานผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลกัการและกระบวนการใน 

ลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้ง   

สามารถใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูงข้ึน 
 6. เพื่อใหส้ามารถเลือก ใช ้ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนงานอาชีพเกษตรกรรม 
 7. เพื่อใหมี้เจตคติ และกิจนิสยัท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสตัย ์ประหยดัอดทน       

มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพฒันาตนเอง
และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

................................................. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ประกอบดว้ย 
 1. ด้านคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ไดแ้ก่  

 1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
กตญัญูกตเวที ความอดกลั้น  การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั  การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีต่อ วิชาชีพและ
สงัคม เป็นตน้ 

 1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ความรักสามคัคี ขยนั ประหยดั อดทน การพึ่งตนเอง เป็นตน้ 

 1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 

 

 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปไดแ้ก่ 
 2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพ 
 2.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 2.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาวฒันธรรมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าท่ี

พลเมือง 
 2.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
 3.1 วางแผน  ดําเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  โดยคํานึ งถึง                   

การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 
 3.3 เลือกใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองทุ่นแรงและยานพาหนะในงานอาชีพ

เกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการโดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
 3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระบวนการจดัการธุรกิจและหลกัการ

บริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

สาขางานการเกษตร 
 

 3.5 วางแผนเตรียมการดาํเนินการและจดัการผลิตและหรือบริการดา้นงานเกษตร ในลกัษณะครบวงจร
เชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานเกษตร 
 3.7 เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
 

สาขางานพืชศาสตร์ 

 3.5 วางแผนเตรียมการเพาะปลูกปฏิบติัดูแลรักษาและจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวพชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั
ไมผ้ลไมย้ืนตน้ พืชไร่ พืชสมุนไพร เห็ดและหรือพืชชนิดอ่ืนๆในลกัษณะครบวงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจตาม
หลกัการและกระบวนการ 
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานผลิตพืช 
 3.7 เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานผลิตพืชตามหลกัการและกระบวนการ 
 

สาขางานสัตวศาสตร์ 

 

 3.5 วางแผนเตรียมการเล้ียงดูและจดัการผลผลิตสัตวปี์กสุกรโคและหรือสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืนๆในลกัษณะ
ครบวงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานผลิตสตัว ์
 3.7 เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานผลิตสตัวต์ามหลกัการและกระบวนการ 
 

สาขางานช่างเกษตร 

 

 3.5 เลือกใชบ้าํรุงรักษาบริการสร้างและซ่อมแซมเบ้ืองตน้ในงานเคร่ืองยนตเ์ลก็งานเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม
งานไฟฟ้าในฟาร์มงานเช่ือมโลหะงานช่างสาํรวจงานเคร่ืองตน้กาํลงัและการถ่ายทอดกาํลงังานชลประทานเพ่ือ
การเกษตรและหรืองานช่างเกษตรอ่ืนๆในลกัษณะงานบริการเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานช่างเกษตร 
 3.7 เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการดาํเนินงานช่างเกษตรตามหลกัการและกระบวนการ 
 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 3.5 วางแผนเตรียมการดาํเนินการและจดัการหลงัการผลิตผลิตภณัฑ์พืชผลิตภณัฑ์สัตวผ์ลิตภณัฑ์นม
ผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ าและหรือผลิตภณัฑ์เกษตรชนิดอ่ืนๆในลกัษณะครบวงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจตามหลกัการ
และกระบวนการ 
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

 3.7 เลือกใชแ้ละหรือประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการดาํเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลกัการและ
กระบวนการ 
สาขางานผลิตสัตว์นํา้ 

 

 3.5 วางแผนเตรียมการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าปฏิบัติดูแลรักษาและจัดการผลผลิตสัตว์นํ้ าในลักษณะ        
ครบวงจรเพื่อจาํหน่ายเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
 3.6 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานประมง 
 3.7 เลือกใช้และหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตสัตว์นํ้ าตามหลักการและ
กระบวนการ 

 
..................................................... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม         สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์ 
รายวชิา/กลุ่มวชิา สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

2501-1001 หลกัการเกษตร 1-2-2 
 

1. วางแผน ดาํเนินงาน จดัการงานอาชีพตาม
หลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการ
บริหาร งานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

การผลิตพืช 

 

 

 

 
2501-1003 ทกัษะวิชาชีพเกษตร 0-4-2     2. ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรมตาม

หลกัการและกระบวนการ 
2501-2001 หลกัพืชกรรม 1-2-2 
2501-2003 ช่างเกษตรเบ้ืองตน้ 1-3-2 
 

3. เลือกใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ือง
ทุ่นแรงและยานพาหนะในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามหลกัการและกระบวนการโดย
คาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

2001-2001  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ 1-2-2 

2500-1001 การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร  
 1-2-2 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ กระบวนการจดัการธุรกิจและ
หลกัการบริหารงานคุณภาพเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมสนบัสนุนงานอาชีพเกษตรกรรม 

2501-2201 ดินและปุ๋ย 1-2-2 
2501-2202 การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 1-6-3 
2501-2203 การผลิตพืชผกั 1-6-3 
2501-2204 การผลิตไมผ้ลไมย้นืตน้ 1-6-3 
2501-2205 การผลิตพืชสมุนไพร 1-6-3 
2501-2206 การผลิตพืชไร่ 1-6-3 
2501-2208 การผลิตเห็ด 1-6-3 

5. วางแผนเตรียมการเพาะปลูกปฏิบติัดูแลรักษา
และจดัการหลงัการเกบ็เก่ียวพืชผกั ไมด้อกไม้
ประดบั ไมผ้ลไมย้นืตน้ พืชไร่ พืชสมุนไพร
เห็ดและหรือพืชชนิดอ่ืนๆในลกัษณะครบวงจร
เพ่ือจาํหน่ายเชิงธุรกิจตามหลกัการและ
กระบวนการ 

2501-2001 หลกัพืชกรรม 1-2-2 
2501-2008 การเกษตรผสมผสาน 1-2-2 
2501-2009 สารชีวภาพเพื่อการเกษตร 1-2-2 

6. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศในงานผลิตพืช 

2501-2001 หลกัพืชกรรม 1-2-2 
2270-99 โครงการ (ผลิตและบริการ 
 ทางดา้นพืชศาสตร์) 0-4-2 

7.  เลือกใชแ้ละหรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการ
ดาํเนินงานผลิตพืชตามหลกัการและ
กระบวนการ 

 

 

A1 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน กรอบการประเมิน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   สาขางานพืชศาสตร์ 

สมรรถนะงานท่ี  1  การผลิตพืช 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. เขียนแผนการ  ผลิตพืช 1. แผนการผลิตพืช
เขียน ไดถู้กตอ้ง 
สมบูรณ์ และ
ครอบคลุม
องคป์ระกอบของ
แผนท่ีกาํหนด 

 

การเขียนแผนการ
ผลิตพืชระยะสั้น 
ประกอบ ดว้ย  
1) หลกัการและ
เหตุผล 
2) จุดประสงค ์
3) เป้าหมาย 
4) ระยะเวลา
ดาํเนินการ 
5) ขั้นตอนการดาํเนิน 
งาน 

6) ประมาณการค่า ใช้

จ่าย 

1. เขียนแผนการ

ผลิตพืชได้

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

ครอบคลุม

องคป์ระกอบของ

แผน 

การเขียนแผนการ
ผลิตพืช 
 

2. เตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ และวสัดุ ใน

การเตรียมแปลงปลูก/

หลุมปลูก/ดินดินปลูก

พืช /วสัดุเพาะเห็ด 

2. เคร่ืองมืออุปกรณ์
และวสัดุในการ
เตรียมแปลงปลูก
พืช /หลุมปลูกพืช/ 
ดินปลูกพืช/วสัดุ
เพาะเห็ด เตรียมได้
ถูก ตอ้งครบถว้น 
เหมาะสมกบัชนิด
ของพืช 

การเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และวสัดุ 
สาํหรับ 
-  เตรียมแปลงปลูก
พืชไร่พืชผกั 

-  หลุมปลูกไมผ้ล 
-  ดินปลูกไมด้อกไม้
ประดบั 

-  วสัดุเพาะเห็ดในถุง 
พลาสติก 

1. เตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวสัดุ
ในการเตรียม
แปลงปลูก/หลุม
ปลูก/ดินปลูก/
วสัดุเพาะเห็ดได้
ถูกตอ้ง ครบถว้น
เหมาะสมกบัชนิด
ของพืช 

ความรู้เก่ียวกบัการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือและ
วสัดุในการเตรียมดิน  
ผสมดินปลูก และ
ผสมวสัดุเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก 
 

3. เตรียมแปลงปลูก/หลุม
ปลูก/ดินปลูก/วสัดุเพาะ
เห็ด 

3. แปลงปลูกพืชไร่ 
และพืชผกั เตรียม
ไดถู้กตอ้ง เป็น
ระเบียบสวยงาม 
เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืช 

-  การเตรียมแปลง
ปลูกพืชไร่และ
พืชผกั 

-  การเตรียมหลุมปลูก
ไมผ้ล  

-  การเตรียมดินปลูก

1. เตรียมแปลงปลูก
พืชไร่และพืชผกั ได้
ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ
สวยงามและ
เหมาะสมต่อการ
ปลูกพืช 

ความรู้เก่ียวกบั 
1. การเตรียมดินใน
พ้ืนท่ีปลูกพืช 
2.การเตรียมดินปลูก
ไมด้อกไมป้ระดบั 
3. การผสมวสัดุเพาะ

A2 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 

4. หลุมปลูกไมผ้ลมี
ขนาดถูกตอ้ง 
เหมาะสมกบัชนิด
ของไมผ้ล  ส่วนผสม
ของวสัดุรองกน้หลุม 
เหมาะ สมกบัชนิด
และขนาดของไมผ้ล 
5.ดินปลูกผสมได้
ถูกตอ้งเหมาะสม
กบัชนิดของ ไม้
ดอก ไมป้ระดบั 

6.วสัดุเพาะเห็ดในถุง 
พลาสติกผสมได้
ถูกตอ้งตาม
หลกัการและ
กระบวนการ 

ไมด้อก ไมป้ระดบั 
-  การเตรียมวสัดุเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก 

2. เตรียมหลุมปลูก
ไมผ้ลและวสัดุ
รองกน้หลุม
ถูกตอ้งเหมาะสม
กบัชนิด ขนาด
ของไมผ้ล 

3. ผสมดินปลูกได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม
กบัชนิดของไม้
ดอกไมป้ระดบั 

4. ผสมวสัดุเพาะ
เห็ดใน
ถุงพลาสติก
ถูกตอ้งตาม
หลกัการและ
กระบวน การ 

เห็ด 

4. เตรียมพนัธ์ุพืช (เมลด็
พนัธ์ุ/ท่อนพนัธ์ุ/ตน้
พนัธ์ุ/ตน้กลา้) 

 7. เมลด็พนัธ์ุ ท่อน
พนัธ์ุพืชไร่/ตน้
พนัธ์ุไมผ้ล/ไมด้อก 
ไมป้ระดบั/ตน้กลา้ 
พืชผกั ไมด้อก
เตรียมไดถู้กตอ้ง มี
ความสมบูรณ์ และ
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
ท่ีกาํหนด  

-  การเตรียมเมลด็
พนัธ์ุ/ท่อนพนัธ์ุพืช
ไร่ 

-  การเตรียมตน้พนัธ์ุ
ไมผ้ล ไมด้อกไม้
ประดบั 

-  การเตรียมตน้กลา้
พืชผกั ไมด้อก 

1. เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ 
ท่อนพนัธ์ุ/ตน้
พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ได้
ถูกตอ้งและมี
ความสมบูรณ์ 
เหมาะสม กบั
ขนาดพ้ืนท่ีท่ี
กาํหนด 

 

ความรู้เก่ียวกบั 
การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ 
ท่อนพนัธ์ุ /ตน้พนัธ์ุ/
ตน้กลา้พืช 

5. เตรียมเคร่ืองมือและ
วสัดุอุปกรณ์ในการ
ปลูกพืช/เพาะเห็ด  

 

8. เคร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการปลูก
พืช/เพาะเห็ด 
เตรียมไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้นเหมาะสม
กบัชนิดของพืช
และวธีิการ 

-  การเตรียมเคร่ืองมือ
และวสัดุอุปกรณ์
ในการปลูกพืช/
เพาะเห็ด 

1. เตรียมเคร่ืองมือ
และวสัดุอุปกรณ์
ไดถู้กตอ้ง 
ครบถว้น  
เหมาะสมกบัชนิด
ของพืชและ
วธีิการ 

ความรู้เก่ียวกบั 
เคร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการปลูก
พืช/เพาะเห็ด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 

6. ขยายพนัธ์ุโดยวธีิการ
ทาบก่ิง 

9. ก่ิงพนัธ์ุดี เลือกได้
ถูกตอ้งตาม
หลกัการขยายพนัธ์ุ
พืช/ ตน้ตอมีอายุ
และลกัษณะท่ี
เหมาะสมในการ
ทาบก่ิงและทาบก่ิง
ถูกตอ้งตามขั้นตอน
แลว้เสร็จตามเวลา
ท่ีกาํหนด 

-  การทาบก่ิง 1 ก่ิง ต่อ
คนภายในเวลา 10 
นาที โดยใช้
เคร่ืองมือทัว่ไป 

1. เลือกก่ิงพนัธ์ุและ
ตน้ตอไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 
2. ทาบก่ิงไดถู้กตอ้ง 
ตามขั้นตอนแลว้
เสร็จภายในเวลา
ท่ีกาํหนด 

ความรู้เก่ียวกบั 
หลกัการขยายพนัธ์ุ
พืช 
 

7. ปฏิบติัการปลูกพืช/
เพาะเห็ดในถุงพลาสติก  

10. การปลูกพืช 
ถูกตอ้งตามลกัษณะ
และชนิดของพืช/
กอ้นเช้ือเห็ดมี
นํ้าหนกั และความ
แน่นเหมาะสมเกบ็
งานเรียบร้อยแลว้
เสร็จภายในเวลา
กาํหนด 

 

-  การปลูกพืชไร่/
พืชผกั/ไมผ้ล/ไม้
ดอกไมป้ระดบั/การ
เพาะเห็ดภายใน
เวลาท่ีกาํหนด 

1. ปลูกพืชถูกตอ้ง
ตามลกัษณะและ
ชนิดของพืช 

 2. กอ้นเช้ือเห็ดมี 
นํ้าหนกั  ความ
แน่นเหมาะสม 
และเกบ็งาน 
เรียบร้อย 

3. ปฏิบติังานแลว้
เสร็จภายในเวลา
ท่ีกาํหนด 

ความรู้เก่ียวกบั 
เก่ียวกบัการปลูกพืช/
เพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก 
 

8. วางแผนการดูแลรักษา
พืชท่ีปลูก 

11. แผนปฏิบติัการ
ดูแลรักษาพืช และ
ระยะเวลาการดูแล 
ถูกตอ้ง ครบ
ขั้นตอน เหมาะกบั
ชนิดของพืช 

-  แผนการปฏิบติั 
การดูแลรักษาพืช 

1. วางแผนการดูแล
รักษาพืชได้
ถูกตอ้ง ครบ
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ดูแลเหมาะสมกบั
ชนิดของพืช 

หลกัการและขั้นตอน 
กระบวน การปฏิบติั
ดูแลรักษาพืช 

9. การจดัการหลงัการเกบ็
เก่ียว 

12. ผลผลิตตดัแต่ง
และคดัขนาดได้
ถูกตอ้งเหมาะสม
กบัชนิดของ
ผลผลิต/ภาชนะ
บรรจุหีบห่อ 
เหมาะสมกบัชนิด

การจดัการหลงัการ
เกบ็เก่ียว 
-  การตดัแต่งและคดั
ขนาด 

-  การบรรจุหีบห่อ 

1. ตดัแต่งและคดั
ขนาดผลผลิตได้
ถูกตอ้งเหมาะสม
กบัชนิดของ
ผลผลิต 
2. เลือกใชภ้าชนะ
บรรจุหีบห่อได้

ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการหลงัการเกบ็
เก่ียว การตดัแต่ง
ผลผลิต การคดัขนาด 
และขั้นตอนการบรรจุ
หีบห่อ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลักฐานด้านทกัษะ หลักฐานด้านความรู้ 

ของผลผลิต และ
บรรจุหีบห่อถูกตอ้ง
ตามขั้นตอน 
ประณีต เรียบร้อย
สวยงาม 

 

เหมาะสมกบัชนิด
ของผลผลิต และ
บรรจุหีบห่อ
ถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนประณีต 
เรียบร้อย 
สวยงาม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงาน เป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทักษะ กิจนิสัย  
และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   สาขางานพืชศาสตร์ 

สมรรถนะงานท่ี 1  การผลิตพืช 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ความรู้/กิจนิสัย วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 
1. แผนการผลิตพืชเขียน 
ไดถู้กตอ้ง สมบูรณ์ 
และครอบคลุม
องคป์ระกอบของแผน
ท่ีกาํหนด 

 

1. บอก อธิบาย ประโยชน์และองคป์ระกอบของแผน
ไดถู้กตอ้ง 

2. เขียนแผนการผลิตพืชไดถู้กตอ้งสมบูรณ์และ
ครอบคลุมองคป์ระกอบของแผนท่ีกาํหนด 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย
ประเมินเร่ือง  ประโยชน์ของแผน
และองคป์ระกอบแผน 
2. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน การเขียน
แผนการผลิตพืช  

2. เคร่ืองมืออุปกรณ์และ

วสัดุในการเตรียมแปลง

ปลูกพืช /หลุมปลูกพืช/ 

ดินปลูกพืช/วสัดุเพาะ

เห็ด เตรียมไดถู้กตอ้ง

ครบถว้น เหมาะสมกบั

ชนิดของพืช 

 

 1. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์และวสัดุ ในการเตรียม

แปลงปลูกพืช/หลุมปลูกพืช/ดินปลูกพืช/วสัดุ

เพาะเห็ด ไดถู้กตอ้ง ครบถว้นและเหมาะสมกบั

ชนิดพืช 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย

ประเมินเร่ือง  การเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ์และวสัดุ ในการเตรียมแปลง

ปลูก และหลุมปลูก  

2. ขอ้สอบปฏิบติัประเมินการเตรียม

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการเตรียมแปลง

ปลูกพืช (พืชไร่ พืชผกั ) เตรียมหลุม

ปลูก (ไมผ้ล) เตรียมวสัดุปลูก (ไม้

ดอก ไมป้ระดบั) และวสัดุเพาะเห็ด  

3. แปลงปลูกพืชไร่ และ

พืชผกั เตรียมไดถู้กตอ้ง  

เป็นระเบียบสวยงาม 

เหมาะสมต่อการปลูก

พืช 

1. เตรียมแปลงปลูกพืชไร่และพืชผกัไดถู้กตอ้ง  เป็น

ระเบียบสวยงาม เหมาะสมต่อการปลูกพืช 

1. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน การเตรียม

ดินแปลงปลูก (พืชไร่ พืชผกั)  

4. หลุมปลูกไมผ้ล มี

ขนาดถูกตอ้ง เหมาะสม

กบัชนิดของไมผ้ล  

ส่วนผสมของวสัดุรอง

กน้หลุม เหมาะสมกบั

ชนิดและขนาดของไม้

ผล 

1.  เตรียมหลุมปลูกไมผ้ลถูกตอ้ง เหมาะสมกบัชนิด

และขนาดของไมผ้ล ทั้งขนาดของหลุม และ

ส่วนผสมของวสัดุรองกน้หลุม 

1. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน การเตรียม

หลุมปลูก (ไมผ้ล)  

 

5. ดินปลูกผสมไดถู้กตอ้ง 1. ผสมดินปลูกไดเ้หมาะสมกบัชนิดของไมด้อกไม้ 1. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน การผสมดิน

A3 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ความรู้/กิจนิสัย วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 
เหมาะสมกบัชนิดของ

ไมด้อกไมป้ระดบั 

ประดบัท่ีปลูกในภาชนะ  

 

ปลูก (ไมด้อก ไมป้ระดบั)  

6. วสัดุเพาะเห็ดใน

ถุงพลาสติกผสมได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1. ผสมวสัดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติกไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการและกระบวนการ 

 

1. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน การผสมวสัดุ

ในการเพาะเห็ด  

7. เมลด็พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ
พืชไร่/ตน้พนัธ์ุไมผ้ล/
ไมด้อก ไมป้ระดบั/ตน้
กลา้ พืชผกั ไมด้อก
เตรียมได ้เหมาะสมกบั
พ้ืนท่ีท่ี กาํหนด และมี
ความสมบูรณ์ 

 

1. เตรียมเมลด็พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุพืชไร่ได ้ถูกตอ้ง มี

ความสมบูรณ์ และเหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ีท่ี

กาํหนด  

2. เตรียมตน้พนัธ์ุไมผ้ล/ไมด้อกไมป้ระดบั ไดถู้กตอ้ง  

มีความสมบูรณ์ และเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด  

3. เตรียมตน้กลา้ พืชผกั ไมด้อกไดถู้กตอ้งมีความ

สมบูรณ์  และเหมาะสมตามพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด  

1. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน  การเตรียม

เมลด็พนัธ์ุ ท่อนพนัธ์ุ  ตน้พนัธ์ุ ตน้

กลา้  

8. เคร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ในการปลูก
พืช/เพาะเห็ด เตรียมได้
ถูกตอ้ง ครบถว้น
เหมาะสมกบัชนิดของ
พืชและวธีิการ 

1. เตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปลูกพืช/

เพาะเห็ด ถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมกบัชนิด

ของพืชและวธีิการ 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย 

ประเมิน เตรียมเคร่ืองมือและวสัดุ

อุปกรณ์เหมาะสมกบัชนิดของพืช 

2. ขอ้สอบปฏิบติั เตรียมเคร่ืองมือและ

วสัดุอุปกรณ์เหมาะสมกบัชนิดของ

พืช 

9. ก่ิงพนัธ์ุดี เลือกได้
ถูกตอ้งตามหลกัการ
ขยายพนัธ์ุพืช/ ตน้ตอมี
อายแุละลกัษณะท่ี
เหมาะสมในการทาบ
ก่ิงและทาบก่ิงถูกตอ้ง
ตามขั้นตอนแลว้เสร็จ
ตามเวลาท่ีกาํหนด 

1. เลือกก่ิงพนัธ์ุไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามหลกัการ

ขยายพนัธ์ุพืช  

2. ตน้ตอมีอายแุละลกัษณะท่ีเหมาะสมในการทาบก่ิง 

3. ทาบก่ิงไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนแลว้เสร็จตามเวลาท่ี

กาํหนด 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย 

ประเมิน การขยายพนัธ์ุพืช 

2. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน  การขยาย 

พนัธ์ุพืชโดยวธีิการทาบก่ิง  

10. การปลูกพืช ถูกตอ้ง
ตามลกัษณะและชนิด
ของพืช/กอ้นเช้ือเห็ดมี
นํ้าหนกั และความแน่น
เหมาะสม เกบ็งาน
เรียบร้อยแลว้เสร็จ

1. ปลูกพืช ถูกตอ้งตามลกัษณะและชนิดของพืช  แลว้

เสร็จภายในเวลากาํหนด 

2. ผลิตกอ้นเช้ือเห็ด มีนํ้ าหนกั และความแน่น

เหมาะสม  เกบ็งานเรียบร้อยแลว้เสร็จภายในเวลา

กาํหนด 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย 

ประเมินเร่ือง การปลูกพืช 

2. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน การปลูกพืช
ในแปลงปลูก ในภาชนะปลูก  การ
เพาะเห็ด  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เกณฑ์ปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ความรู้/กิจนิสัย วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 
ภายในเวลากาํหนด 

11. แผนปฏิบติัการดูแล
รักษาพืช และ
ระยะเวลาการดูแล 
ถูกตอ้ง ครบขั้นตอน 
เหมาะกบัชนิดของพืช 

1. วางแผนดูแลรักษาพืชไดถู้กตอ้ง ครบขั้นตอน และ
ระยะเวลาการดูแลเหมาะสมกบัชนิดของพืช 

 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย 

ประเมินเร่ือง การดูแลรักษาพืชปลูก 

2. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน  แผนการ

ดูแลรักษาพืช และระยะเวลาในการ

ดูแลรักษาพืชท่ีปลูกตามขั้นตอน 

12. ผลผลิตตดัแต่งและคดั
ขนาดไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัชนิดของ
ผลผลิต/ภาชนะบรรจุ
หีบห่อ เหมาะสมกบั
ชนิดของ ผลผลิตและ
บรรจุหีบห่อถูกตอ้ง
ตามขั้นตอน ประณีต 
เรียบร้อยสวยงาม 

1. ตดัแต่งและคดัขนาดผลผลิตไดถู้กตอ้งเหมาะสม
กบัชนิดของผลผลิต 
2. เลือกใชภ้าชนะบรรจุหีบห่อไดเ้หมาะสมกบัชนิด
ของผลผลิต และบรรจุหีบห่อถูกตอ้งตามขั้นตอน
ประณีต เรียบร้อย สวยงาม 

 
 

1. ขอ้ทดสอบทฤษฏีแบบบรรยาย 
ประเมินเร่ือง การจดัการหลงัการเกบ็
เก่ียว 
2. ขอ้สอบปฏิบติัประเมิน  
    - การตดัแต่ง และคดัขนาดผลผลิต 
    - การบรรจุหีบห่อผลผลิต  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                       สาขางานพืชศาสตร์  
สมรรถนะงานท่ี 1  การผลิตพืช                                                                      เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ีโดยการเขียนอธิบาย (25 คะแนน) 
คาํถาม 

1. ถา้นกัเรียนไดรั้บมอบหมายใหเ้ขียนแผนการผลิตพืช จงบอกองคป์ระกอบสาํคญัของแผนการผลิตพืช
และประโยชน์ของแผนการผลิตพืชมาพอเขา้ใจ (5 คะแนน)     
แนวคาํตอบ 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของแผนการผลิตพืชประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1. หลกัการและเหตุผล 
2. จุดประสงค ์
3. เป้าหมาย 
4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนินงาน 
5. ค่าใชจ่้าย 

ประโยชน์ของแผนการผลิตพืช 
เพื่อกาํหนดการดาํเนินงาน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตพืช และลดความเส่ียงต่อ

ภาวะขาดทุน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ได ้ 5  คะแนน เม่ือบอกองคป์ระกอบของแผนฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เรียงตามลาํดบั/บอกประโยชน์ของ
แผนการผลิตพืชถูกตอ้ง 3 ประเดน็     

ได ้ 4  คะแนน เม่ือบอกองคป์ระกอบของแผนฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เรียงตามลาํดบั และบอกประโยชน์
ของแผนการผลิตพืชถูกตอ้ง นอ้ยกวา่ 3 ประเดน็   

ได ้ 3  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะองคป์ระกอบของแผนฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เรียงตามลาํดบั  
ได ้ 2  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะองคป์ระกอบของแผนฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น แต่ไม่เรียงลาํดบั  
ได ้ 1  คะแนน เม่ือบอกเฉพาะองคป์ระกอบของแผนฯ ถูกตอ้ง แต่ไม่ครบ  
ได ้ 0  คะแนน เม่ือบอกองคป์ระกอบของแผนฯ ไม่ถูกตอ้ง และไม่บอกประโยชน์ของแผนการผลิตพืช  

 
 

A4 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

คาํถาม 
 2. จงบอกวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีตอ้งใชใ้นการเตรียมแปลงปลูกในพ้ืนท่ี 2 ไร่ ให้ครบถว้น และเรียง
ตามลาํดบัการใชง้าน (5 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 
 วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชใ้นการเตรียมแปลงปลูกในพ้ืนท่ี 2 ไร่  ไดแ้ก่ 
  1. แทรกเตอร์ลอ้ยาง 
  2. ผาล 4 หรือ ผาล 7 
  3. ปุ๋ยหมกั 
  4. ผาลพรวน 
  5. ไถยกร่อง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ได ้ 5  คะแนน เม่ือบอกวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น เรียงตามลาํดบั 
ได ้ 4  คะแนน เม่ือบอกวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น แต่ไม่เรียงตามลาํดบั 
ได ้ 3  คะแนน เม่ือบอกวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง เรียงตามลาํดบั แต่ขาด 1 รายการ  
ได ้ 2  คะแนน เม่ือบอกวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง เรียงตามลาํดบั แต่ขาด 2 รายการ  
ได ้ 1  คะแนน เม่ือบอกวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง เรียงตามลาํดบั แต่ขาดมากกวา่ 2 รายการ  
ได ้ 0  คะแนน เม่ือบอกวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือฯ ไม่ถูกตอ้ง 

 

คาํถาม 
 3. จงอธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุดี ตน้ตอท่ีเหมาะสมต่อการทาบก่ิง และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใชใ้นการทาบก่ิงใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (5 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 
 1. การเลือกก่ิงพนัธ์ุ 
  1.1 อายขุองก่ิง (ไม่อ่อน ไม่แก่เกินไป) 
  1.2 ความสมบูรณ์ของก่ิง (ลกัษณะกลม มีตาแขง็แรง ปราศจากโรคและแมลง) 
  1.3 ขนาดของก่ิง (

2

1

4

1
 น้ิว) 

 2. การเลือกตน้ตอ 
   เป็นตน้ท่ีสมบูรณ์แขง็แรงท่ีไดจ้ากการเพาะเมลด็ 
 3. วสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้
  3.1 กรรไกรตดัแต่งก่ิง   3.2 มีดหรือคทัเตอร์ 
  3.3 พลาสติกพนัก่ิง    3.4 ถุงพลาสติก 
  3.5 ขยุมะพร้าว      3.6 เชือกฟาง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได ้ 5  คะแนน เม่ืออธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุ ตน้ตอ ถูกตอ้งตามหลกัการ และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชฯ้ ถูกตอ้ง ครบถว้น   

 ได ้ 4  คะแนน เม่ืออธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุ ตน้ตอ ถูกตอ้งตามหลกัการ และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชฯ้ ถูกตอ้ง แต่ไม่ครบ 1 อยา่ง   

 ได ้ 3  คะแนน เม่ืออธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุ ตน้ตอ ถูกตอ้งตามหลกัการ และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชฯ้ ถูกตอ้ง แต่ไม่ครบมากกวา่ 1 อยา่ง   

 ได ้ 2  คะแนน เม่ืออธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุ ตน้ตอ และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชฯ้ ถูกตอ้ง 

2 ใน 3 เร่ือง   

 ได ้ 1  คะแนน เม่ืออธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุ ตน้ตอ และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชฯ้ ถูกตอ้ง 

1 ใน 3 เร่ือง   

 ได ้ 0  คะแนน เม่ือคาํตอบไม่ถูกตอ้งทั้ง 3 เร่ือง   
 

คาํถาม 
 4. จงอธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช และอธิบายวิธีการดูแลรักษาพืชท่ีปลูกท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัการ (5 คะแนน) 
แนวคาํตอบ 

1. ขอ้พิจารณาในการเลือกวธีิการปลูกพืช 
  1.1 การปลูกดว้ยเมล็ดโดยตรง ทาํไดง่้ายและประหยดัแรงงาน นิยมใชก้บัการปลูกในพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่  
  1.2 การปลูกโดยวิธียา้ยกลา้ปลูก ใชก้บัพืชท่ีตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในช่วงแรกหลงัจาก
งอกมาจากเมลด็ คือ เป็นช่วงตน้กลา้ท่ียงัอ่อนแอ  
  1.3 การปลูกโดยใชส่้วนเจริญของพืชนั้น ใชก้บัพืชท่ีไม่สะดวกในการขยายพนัธ์ุดว้ยเมลด็เพราะ ติด
เมล็ดไดย้ากหรือติดเมล็ดไดน้้อย หรือใชว้ิธีขยายพนัธ์ุโดยใชส่้วนเจริญของพืชสะดวกกว่า เช่น ออ้ย และมนั
สาํปะหลงั 

2. การดูแลรักษาพืชท่ีปลูก  
   2.1 รดนํ้าทุก  
   2.2 ใส่ปุ๋ย  
   2.3 พรวนดิน  
   2.4 กาํจดัวชัพชืและศตัรูพืช  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้  5  คะแนน เม่ืออธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช และวิธีการดูแลรักษาพืชถูกตอ้ง  
สมบูรณ์ ทั้ง  2  เร่ือง                                         
 ได ้ 4  คะแนน เม่ืออธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช และวิธีการดูแลรักษาพืช ถูกตอ้ง แต่
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่สมบูรณ์ 
         ได ้ 3  คะแนน เม่ืออธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช และวิธีการดูแลรักษาพืช ถูกตอ้ง แต่
ไม่สมบูรณ์ทั้ง 2 เร่ือง 
              ได ้ 2  คะแนน เม่ืออธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช หรือวิธีการดูแลรักษาพืช เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงถูกตอ้ง   
            ได ้ 1  คะแนน เม่ืออธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช หรือวิธีการดูแลรักษาพืช ไม่ถูกตอ้ง
เป็นบางส่วน   
             ได ้ 0  คะแนน เม่ืออธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช และวิธีการดูแลรักษาพืช ไม่ถูกตอ้งทั้ง 
2 เร่ือง   
                          

คาํถาม 
 5. นายตู่ปลูกมะม่วงเขียวเสวยในพ้ืนท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีโดยมุ่งขายผลสด ถา้นายตู่ตอ้งการเก็บเก่ียว 
มะม่วงนาํไปขายท่ีกรุงเทพฯ นายตู่ควรตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง (5 คะแนน)  
แนวคาํตอบ 
 ความรู้ในการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีควรรู้ 
  1. ดชันีการเกบ็เก่ียว 

2. วิธีการเกบ็เก่ียว 
3. การทาํความสะอาด การคดัขนาด และคุณภาพ 
4. การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ ์
5. การขนส่ง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได ้ 5  คะแนน เม่ือบอกส่ิงท่ีควรตอ้งมีความรู้ถูกตอ้ง  5  เร่ือง 
 ได ้ 4  คะแนน เม่ือบอกส่ิงท่ีควรตอ้งมีความรู้ถูกตอ้ง  4  เร่ือง 
 ได ้ 3  คะแนน เม่ือบอกส่ิงท่ีควรตอ้งมีความรู้ถูกตอ้ง  3  เร่ือง 
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือบอกส่ิงท่ีควรตอ้งมีความรู้ถูกตอ้ง  2  เร่ือง 
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือบอกส่ิงท่ีควรตอ้งมีความรู้ถูกตอ้ง  1  เร่ือง 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือคาํตอบทั้งหมดไม่ถูกตอ้ง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                                                         สาขางานพืชศาสตร์ 
สมรรถนะงานท่ี  1  การผลิตพืช                                                              เวลา   4  ช่ัวโมง  
 

คาํช้ีแจง  
 1. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติัน้ีเป็นการประเมินเป็นรายบุคคล ประกอบดว้ยใบงาน
ทดสอบ ดงัน้ี (80 คะแนน) 
      ใบงานทดสอบท่ี 1 งานทาํแผนการผลิตพืช (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 2 งานปลูกพืชในแปลงปลูก (20 คะแนน) (3 ชัว่โมง) 
  ใบงานทดสอบท่ี 3 งานจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 4 งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง (หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสมกบัพืชเศรษฐกิจ 
                                                 ในทอ้งถ่ิน) (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 5 งานปลูกพืชในภาชนะ (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 6 งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (20 คะแนน) (20 นาที) 
 2. ใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามใบงานทดสอบท่ี 1-3 และเลือกปฏิบติัอีก 1 งาน จากบงานทดสอบท่ี 4-6   
 3. ใหน้กัเรียนปฏิบติังานตามคาํสัง่ในใบงานทดสอบภายในเวลาท่ีกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  1  งานทําแผนการผลิตพืช 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  20  นาที 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินเขียนแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินท่ีสนใจมา 1 ชนิด ในรูปแบบ
ของแผนระยะสั้น โดยมีขอ้มูลประกอบการเขียนแผนดงัน้ี 
 1. พื้นท่ีผลิต 800 ตารางเมตร (พืชสวน) / 2 ไร่ (พืชไร่) / เห็ด 500 กอ้น 
 2. ใชเ้คร่ืองมือการเกษตรทัว่ไป 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
 การเขียนแผนการผลิตพืชระยะสั้น โดยมีองคป์ระกอบแผนดงัน้ี 
    1. หลกัการและเหตุผล 

  2. จุดประสงค ์
  3. เป้าหมาย 
  4. ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินงาน 
  5.  ค่าใชจ่้าย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. องค์ประกอบของแผนการผลิตพืช (2 คะแนน) 
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือองคป์ระกอบของแผนครบตามท่ีกาํหนด 
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือองคป์ระกอบของแผนไม่ครบตามท่ีกาํหนด1 หวัขอ้ 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือองคป์ระกอบของแผนไม่ครบตามท่ีกาํหนดมากกวา่ 1 หวัขอ้ 

2. หลักการและเหตุผล (3 คะแนน) 
 ได ้  3 คะแนน เม่ือเขียนหลกัการและเหตุผลสะทอ้นถึงความสาํคญัจาํเป็นท่ีตอ้งผลิตพืชตรงประเดน็  
โดยมีเหตุผลสนบัสนุน  
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือเขียนหลกัการและเหตุผลสะทอ้นถึงความสาํคญัจาํเป็นท่ีตอ้งผลิตพืชตรงประเด็น
แต่ขาดเหตุผลสนบัสนุน  
 ได้  1  คะแนน เม่ือเขียนหลกัการและเหตุผลสะทอ้นถึงความสําคญัจาํเป็นท่ีตอ้งผลิตพืชไม่ตรง
ประเดน็   
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือเขียนหลกัการและเหตุผลไม่ถูกตอ้งหรือไม่เขียน   

3. จุดประสงค์ (3 คะแนน) 
 ได ้ 3  คะแนน เม่ือเขียนจุดประสงคช์ดัเจน สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล   
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือเขียนจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล แต่ไม่ชดัเจน 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือเขียนจุดประสงคไ์ม่สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล   
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

 ได ้ 0  คะแนน เม่ือเขียนจุดประสงคไ์ม่ถูกตอ้งหรือไม่เขียน   
4. เป้าหมาย (2 คะแนน) 

 ได ้ 2  คะแนน เม่ือเขียนเป้าหมายถูกตอ้ง เหมาะสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือเขียนเป้าหมายถูกตอ้ง เหมาะสม  เฉพาะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือเขียนเป้าหมายไม่ถูกตอ้งหรือไม่เขียน  

5. ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินงาน (5 คะแนน) 
     5.1 ตารางการผลิต (1 คะแนน) 
   ได ้ 1  คะแนน เม่ือตารางการผลิตถูกตอ้ง ครอบคลุมงาน 
\   ได ้ 0  คะแนน เม่ือตารางการผลิตไม่ถูกตอ้งหรือไม่ระบุ         
     5.2 กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ (3 คะแนน) 
   ได ้ 3  คะแนน เม่ือเขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัถูกตอ้ง ครบขั้นตอนกระบวนการ เรียงตามลาํดบั   
   ได ้ 2  คะแนน เม่ือเขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัถูกตอ้ง ครบขั้นตอนกระบวนการ ไม่เรียงลาํดบั   
   ได ้ 1  คะแนน เม่ือเขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัถูกตอ้ง ไม่ครบขั้นตอนกระบวนการ    
   ได ้ 0  คะแนน เม่ือเขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งหรือไม่เขียน      
     5.3 ระยะเวลาดําเนินงาน (2 คะแนน) 
  ได ้ 2  คะแนน เม่ือระยะเวลาดาํเนินงานเหมาะสม ครอบคลุมงาน  
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือระยะเวลาดาํเนินงานไม่เหมาะสม แต่ครอบคลุมงาน  
  ได ้ 0  คะแนน เม่ือระยะเวลาดาํเนินงานไม่เหมาะสมหรือไม่ระบุ   

6. ค่าใช้จ่าย (2 คะแนน) 
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือคาํนวณค่าใชจ่้ายครอบคลุมทุกรายการ   
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือคาํนวณค่าใชจ่้ายไม่ครอบคลุมทุกรายการ  
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือไม่คาํนวณ/ไม่แสดงค่าใชจ่้าย   

7. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
  1) ช้ินงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2) มีความละเอียดรอบคอบในการเขียนแผน 
  3) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัได ้
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  2  งานปลูกพืชในแปลงปลูก 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                 เวลา  3  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานปลูกพืชในแปลงปลูก ดงัน้ี 
  1. เตรียมแปลงปลูก และตน้กลา้หรือเมลด็ 
  2. ปลูกพืชในแปลงปลูก 
    เง่ือนไขการปฏิบัตงิาน 

  1. ตอ้งเตรียมแปลงปลูกและยา้ยปลูกใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 3 ชัว่โมง   
  2. ตอ้งดูแลพืชปลูกอย่างต่อเน่ืองอีก 5 วนั เพ่ือรอการประเมินผลการปฏิบติังาน 

             3. เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายของตน้กลา้ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินตอ้งไม่ตํ่ากว่า 60%  
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
 1. การเตรียมแปลงปลูก และตน้กลา้ หรือเมลด็ 
 2. การปฏิบติัการปลูกพืชในแปลงปลูก 
 3. ผลการปฏิบติังาน 
 

สถานทีป่ระเมิน   
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. จอบ / ชอ้นปลูก /เคร่ืองหยอดเมลด็   1 อนั 
2. บุง้ก๋ี             1 อนั 
3. รถเขน็           1 คนั 
4. ปุ๋ยอินทรีย ์          1 กระสอบ 
5. ปูนขาว           1 ถุง 
6. บวัรดนํ้า / สายยางหวัฉีด      1 อนั /ชุด 
7. ตน้กลา้ / เมลด็พนัธ์ุ       ตามขนาดแปลงท่ีกาํหนด คือ 
8. หลกัสาํหรับกาํหนดขนาดแปลงปลูก   - 100 ตารางเมตร ในพืชผกั  
              - 400 ตารางเมตร ในพืชไร่  
              - ไมด้อกไมป้ระดบัไม่นอ้ยกวา่ 10 กระถาง   
                   ตามความเหมาะสม    

 
 



23 
 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์และวสัดุ (2 คะแนน) 

ได ้ 2  คะแนน เม่ือเตรียมเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามลกัษณะงาน  
ได ้ 1  คะแนน เม่ือเตรียมเคร่ืองมือฯ ถูกตอ้ง ตรงตามลกัษณะงาน แต่ไม่ครบ  

  ได ้ 0  คะแนน เม่ือเตรียมเคร่ืองมือฯ ไม่ถูกตอ้ง    
2. การเตรียมแปลงปลูก (3 คะแนน) 
 1) ขั้นตอนวิธีการเตรียมแปลงปลูกถูกตอ้งตามหลกัการ 
 2) ดินมีความละเอียด เหมาะสมกบัการปลูกพืช 
 3) แปลงปลูกเป็นระเบียบสวยงาม 
 ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
3. การเตรียมต้นกล้า (2 คะแนน) 
  1) วิธีการถอนแยกตน้กลา้ถูกตอ้งตามหลกัการ 
  2) จาํนวนตน้กลา้ท่ีถอนยา้ยพอดีกบัแปลงปลูก 
  ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
4. การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ (2 คะแนน) 
  1) เมลด็พนัธ์ุท่ีปลูกมีความสมบูรณ์ 
  2) จาํนวนเมลด็พนัธ์ุพอดีกบัขนาดของแปลงปลูก 
  ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
5. ปฏิบัติการปลูกพืชในแปลงปลูก (3 คะแนน) 
  1) วิธีการปลูกถูกตอ้งตามชนิดของพืช 
  2) ระยะปลูกถูกตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดของพืช 
  3) การดูแลรักษาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

  ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 

6. ผลการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
     6.1 การใช้เวลาในการปฏิบัตงิาน (2 คะแนน) 

  ได ้ 2  คะแนน เม่ือปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลากาํหนด 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือปฏิบติังานแลว้เสร็จล่าชา้ ไม่เกิน  10 นาที 
  ได ้ 0  คะแนน เม่ือปฏิบติังานแลว้เสร็จล่าชา้เกินกวา่  10  นาที 

     6.2 เปอร์เซ็นต์การรอดของต้นกล้าหลังย้ายปลูก/ปลูก 5 วนั (3 คะแนน) 
  ได ้ 3  คะแนน  เม่ือเปอร์เซ็นตก์ารอยูร่อดฯ สูงกวา่ 80% 
  ได ้ 2  คะแนน  เม่ือเปอร์เซ็นตก์ารอยูร่อดฯ อยูร่ะหวา่ง 70-79% 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

  ได ้ 1  คะแนน  เม่ือเปอร์เซ็นตก์ารอยูร่อดฯ อยูร่ะหวา่ง 60-69% 
  ได ้ 0  คะแนน  เม่ือเปอร์เซ็นตก์ารอยูร่อดฯ ตํ่ากวา่ 60% 

7. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
1) มีวินยัและความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
2) มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
3) ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั 
ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัได ้
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  3  งานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  30  นาที 
 

คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ และปฏิบติัการ บรรจุหีบห่อ
ผลผลิตพืช  
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 
 3. ผลการปฏิบติังาน 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. ผลผลิตพืชผกั/ผลไม ้      30 กก. 

      2. ตาชัง่ขนาด 7 กิโลกรัม      1 เคร่ือง 
      3. มีดบาง          5 เล่ม 
      4. ภาชนะบรรจุ        30 ชุด 
      5. แผ่นพลาสติกใส       1 มว้น 

6. เทปใส          1 มว้น 
 

สถานทีป่ระเมิน   
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ (3 คะแนน) 
 ได ้ 3  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมกบัผลผลิตพืช 

 ได ้ 2  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น  
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ไม่ครบแต่บรรจุหีบห่อได ้ 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง   
2. การใช้วสัดุอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

 ได ้ 2  คะแนน เม่ือใชว้สัดุอุปกรณ์ถูกวิธี อยา่งประหยดั 
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือใชว้สัดุอุปกรณ์ถูกวิธี แต่ไม่ประหยดั 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือใชว้สัดุอุปกรณ์ไม่ถูกวธีิ  
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

3. การเตรียมผลผลิตพืช (3 คะแนน) 
 ได ้ 3  คะแนน เม่ือตดัแต่งผลผลิตดว้ยความประณีต เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกบัชนิดของผลผลิต 
และคดัขนาดไดพ้อเหมาะ สมํ่าเสมอ 
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือตดัแต่งผลผลิตดว้ยความประณีต เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกบัชนิดของผลผลิต 
แต่ขนาดท่ีคดัไม่สมํ่าเสมอ 
 ได ้ 1  คะแนน เม่ือตดัแต่งผลผลิตดว้ยความประณีต สะอาด  แต่ไม่เรียบร้อย  
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือตดัแต่งผลผลิตไม่ประณีต เรียบร้อย  

4. ปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ (6 คะแนน) 
      4.1 การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ (2 คะแนน) 
  ได ้ 2  คะแนน เม่ือเลือกใชภ้าชนะบรรจุถูกตอ้งกบัชนิดของผลผลิต และขนาดเหมาะสม 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือเลือกใชภ้าชนะบรรจุถูกตอ้งกบัชนิดของผลผลิตแต่ขนาดไม่เหมาะสม 
  ได ้ 0  คะแนน เม่ือเลือกใชภ้าชนะบรรจุไม่ถูกตอ้งกบัชนิดของผลผลิต 

4.2 การบรรจุและเก็บรักษา (4 คะแนน) 
  1) วิธีการบรรจุผลผลิตถูกตอ้งตามหลกัการ 
  2) ปริมาณผลิตผลท่ีบรรจุเหมาะสมกบัภาชนะบรรจุ 
  3) การบรรจุสะอาด ถูกหลกัสุขอนามยั 
  4) การเกบ็รักษาผลผลิตถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั 
  ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

5. ผลการปฏิบัติงาน (2 คะแนน)  
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือผลการปฏิบติังานมีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสมกบัผลผลิต 

 ได ้ 1  คะแนน เม่ือผลการปฏิบติังานมีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือผลการปฏิบติังานไม่มีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม 

6. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 
1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
2) มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4) จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์เรียบร้อยหลงัการใชง้าน 
ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  4  งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  20  นาที 
 

คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการทาบก่ิง และปฏิบติัการขยายพนัธ์ุพืช โดย
การทาบก่ิง 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติัการทาบก่ิง 
 3.  ผลงานการทาบก่ิง 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
      1. กรรไกรตดัแต่งก่ิง       1 อนั 
      2. มีดสาํหรับติดตา หรือคทัเตอร์   1 อนั 
      3. พลาสติกพนัก่ิง        1 มว้น 
      4. ถุงพลาสติก         1 ใบ 
      5. ขยุมะพร้าว         1 ถุง 
      6. เชือกฟาง          1 มว้น 
      7. ตน้ตอ          1 ตน้ 
     8. ก่ิงพนัธ์ุดี          1 ก่ิง 
 

สถานทีป่ระเมิน   
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ (1 คะแนน) 
  ได ้  1   คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น 
  ได ้  0   คะแนน เม่ือเตรียมไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบ 
 2. ปฏิบัติการทาบก่ิง (14 คะแนน) 
  2.1 การเตรียมตน้ตอ 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือเตรียมตน้ตอมีอายแุละลกัษณะท่ีเหมาะสมต่อการทาบก่ิง 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือเตรียมตน้ตอมีอายหุรือลกัษณะท่ีเหมาะสมต่อการทาบก่ิง อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือเตรียมตน้ตอมีอายแุละลกัษณะไม่เหมาะสมต่อการทาบก่ิง 
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  2.2 การเลือกก่ิงพนัธ์ุดี 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือเลือกถูกตอ้งตามหลกัการขยายพนัธ์ุพืช ไดก่ิ้งพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดี 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือการเลือกก่ิงพนัธ์ุบางอยา่งผดิหลกัการขยายพนัธ์ุพืช 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือการเลือกก่ิงพนัธ์ุไม่ถูกตอ้ง 
  2.3 การเฉือนก่ิงพนัธ์ุดี 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือวิธีการเฉือนก่ิงถูกตอ้ง ขนาดพอเหมาะ 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือวิธีการเฉือนก่ิงถูกตอ้ง 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือวิธีการเฉือนก่ิงไม่ถูกตอ้ง 
  2.4 การเฉือนตน้ตอ 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือวิธีการเฉือนตน้ตอถูกตอ้ง ขนาดพอเหมาะ 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือวิธีการเฉือนตน้ตอถูกตอ้ง 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือวิธีการเฉือนตน้ตอไม่ถูกตอ้ง 
  2.5 การประกบรอยแผล 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือวิธีการประกบรอยแผลถูกตอ้ง แนบสนิท 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือวิธีการประกบรอยแผลถูกตอ้ง 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือวิธีการประกบรอยแผลไม่ถูกตอ้ง 
  2.6 การพนัพลาสติก 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือวิธีการพนัพลาสติกถูกตอ้ง แน่น นํ้าไม่เขา้ 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือวิธีการพนัพลาสติกถูกตอ้ง หลวมเลก็นอ้ย 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือวิธีการพนัพลาสติกไม่ถูกตอ้ง 
  2.7 การผกูตน้ตอกบัก่ิงพนัธ์ุ 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือวิธีการผกูตน้ตอกบัก่ิงพนัธ์ุถูกตอ้ง เหมาะสม 
   ได ้  1   คะแนน เม่ือวิธีการผกูตน้ตอกบัก่ิงพนัธ์ุถูกตอ้ง แต่ไม่เหมาะสม 
   ได ้  0   คะแนน เม่ือวิธีการผกูตน้ตอกบัก่ิงพนัธ์ุไม่ถูกตอ้ง 

3. ผลงานการทาบก่ิง (2 คะแนน) 
   ได ้  2   คะแนน เม่ือการทาบก่ิงถูกตอ้งตามหลกัการ เกบ็งานเรียบร้อย 

  ได ้  1   คะแนน เม่ือการทาบก่ิงถูกตอ้งตามหลกัการ เกบ็งานไม่เรียบร้อยเป็นบางส่วน 

  ได ้  0   คะแนน เม่ือการทาบก่ิงไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ 

4. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
 1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 2) มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
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 3) จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์เรียบร้อยหลงัการใชง้าน 
 ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
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ใบงานทดสอบท่ี  5  งานปลูกพืชในภาชนะ  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  20  นาที 
 
คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ปลูกพืชในภาชนะ จาํนวน 5 ตน้/คน ภาชนะละ           
1  ตน้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติัการปลูกพืชในภาชนะ 
 3.  ผลงานการปฏิบติังาน 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. ส่วนผสมดินปลูกต่าง ๆ เช่น ดินปลูก แกลบดิบ    ชนิดละ 1 กระสอบ/กอง 
    ข้ีเถา้แกลบ เปลือกมะพร้าวสบั ปุ๋ยอินทรีย ์ปูนขาว 

      2. ปุ๋ยเคมี            1 ถุง 
3. บุง้ก๋ี/ถงั            1 ใบ 

     4. พลัว่             1 อนั 
 5. ชอ้นปลูก           1 อนั 

6. ภาชนะปลูกไดแ้ก่กระถาง / ถุงพลาสติก    5 ใบ 
7. เศษกระถางแตก         ตามความเหมาะสม 
8. ตน้พนัธ์ุ/ก่ิงพนัธ์ุ         5 ตน้/ก่ิง 
9. ไมห้ลกั            5 อนั 
10. เชือกฟาง           1 มว้น 
11. บวัรดนํ้า           1 ใบ 
12. ไมก้วาด            1 อนั 

 

สถานทีป่ระเมิน 
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ (3 คะแนน) 
 ได ้ 3  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ครบถว้น  

 ได ้ 2  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ไม่ครบ 1 รายการ แต่ปฏิบติังานได ้ 
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 ได ้ 1  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ไม่ครบมากกวา่ 1 รายการ 
 ได ้ 0  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง   
2. ปฏิบัติการปลูกพืชในภาชนะ (12 คะแนน) 

    2.1 การผสมดนิปลูก (4 คะแนน) 
  ได ้ 4  คะแนน เม่ือวสัดุท่ีใชแ้ละสดัส่วนผสมดินปลูกเหมาะสมกบัชนิดของพืช/ วิธีการผสมดิน
ปลูกถูกตอ้งตามหลกัการ / ปริมาณดินปลูกเพียงพอกบัการใชง้าน  
  ได ้ 3  คะแนน เม่ือวสัดุท่ีใชแ้ละสดัส่วนผสมดินปลูกเหมาะสมกบัชนิดของพืช/ วิธีการผสมดิน
ปลูกถูกหลกัการ  
  ได ้ 2  คะแนน เม่ือวสัดุท่ีใชแ้ละสดัส่วนผสมดินปลูกเหมาะสมกบัชนิดของพืช 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือวสัดุท่ีใชผ้สมดินปลูกเหมาะสมกบัชนิดของพืช  
  ได ้ 0  คะแนน เม่ือการผสมดินปลูกไม่เหมาะสมกบัชนิดของพืช  

2.2 การเตรียมภาชนะปลูก (3 คะแนน) 
   ได ้ 3  คะแนน เม่ือขนาดของภาชนะเหมาะสมกบัชนิดของพืช / ใชว้สัดุรองกน้ภาชนะปลูก
ถูกตอ้ง เหมาะสม และปริมาณพอเหมาะ  
   ได ้ 2  คะแนน เม่ือขนาดของภาชนะเหมาะสมกบัชนิดของพืช / ใชว้สัดุรองกน้ภาชนะปลูก
ถูกตอ้ง เหมาะสม   
   ได ้ 1  คะแนน เม่ือขนาดของภาชนะเหมาะสมกบัชนิดของพืช / ใชว้สัดุรองกน้ภาชนะปลูก 
   ได ้ 0  คะแนน เม่ือขนาดของภาชนะไม่เหมาะสมกบัชนิดของพืช และไม่ใชว้สัดุรองกน้ภาชนะ
ปลูก 
   2.3 การเตรียมต้นพืช/ก่ิงพนัธ์ุ (3 คะแนน) 
   ได ้ 3  คะแนน เม่ือเลือกตน้พนัธ์ุและยา้ยเปล่ียนภาชนะไดเ้หมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัการ/ตดั
แต่งตน้ และรากดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง 
        ได ้ 2  คะแนน เม่ือเลือกตน้พนัธ์ุและยา้ยเปล่ียนภาชนะไดเ้หมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัการ/ตดั
แต่งตน้ และรากผดิวิธี 
         ได ้ 1  คะแนน เม่ือเลือกตน้พนัธ์ุและยา้ยเปล่ียนภาชนะไดเ้หมาะสม แต่บางส่วนไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัการ 
                    ได ้ 0  คะแนน เม่ือเลือกตน้พนัธ์ุและยา้ยเปล่ียนภาชนะไม่เหมาะสม และไม่ถูกตอ้ง 
    2.4 การปลูกลงภาชนะ (2 คะแนน) 
        ได ้ 2  คะแนน เม่ือวิธีการปลูกพืชลงภาชนะถูกตอ้ง ลาํตน้ตั้งตรง  
        ได ้ 1  คะแนน เม่ือวิธีการปลูกพืชลงภาชนะถูกตอ้ง ลาํตน้เอนเลก็นอ้ย  
        ได ้ 0  คะแนน เม่ือวิธีการปลูกพืชลงภาชนะไม่ถูกตอ้ง   
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3. ผลการปฏิบัติงาน (2 คะแนน) 
       ได ้ 2  คะแนน เม่ือพืชท่ีปลูกในภาชนะอยูใ่นสภาพดี ไม่เห่ียวเฉา 
       ได ้ 1  คะแนน เม่ือพืชท่ีปลูกในภาชนะอยูใ่นสภาพดี  
       ได ้ 0  คะแนน เม่ือพืชท่ีปลูกในภาชนะอยูใ่นสภาพไม่ดี   

4. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
 1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 2) มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
 3) จดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์เรียบร้อยหลงัการใชง้าน 
 ไดข้อ้ละ   1   คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
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ใบงานทดสอบท่ี  6  งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                 เวลา  20  นาที 
 
คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ด และปฏิบติังานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก   
คนละ  5 ถุง แลว้คาํนวณสูตรอาหาร สูตรข้ีเลื่อย 5 กิโลกรัม 
เง่ือนไขการปฏิบัตงิาน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และปฏิบติัการทาํกอ้นเช้ือเห็ดกาํหนดเวลาคนละ 15 นาที 
 2. การถ่ายเช้ือเห็ดลงถุงกอ้นเช้ือเห็ด กาํหนดเวลาคนละ 5 นาที 
 3. การน่ึงฆ่าเช้ือกอ้นเช้ือเห็ดและการตรวจสอบการเจริญของเสน้ใยเห็ดในถุงกอ้นเช้ือไม่นบัเวลาในการ
ประเมิน 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติังานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
 3.  ผลงานการปฏิบติังาน 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. ข้ีเล่ือยไมย้างพารา         150 กก. 
2. รําละเอียด           7.5 กก. 
3. ปูนขาว            3 กก. 
4. ดีเกลือ            0.15 กก. 
5. ยปิซมั            3 กก. 
6. ถุงเพาะเห็ด           1 กก. 
7. คอขวด            150 อนั 
8. สาํลี             1 กก. 
9. จุกประหยดัสาํลี (กระดาษหุม้ ยางวง)    150 อนั 
10. เช้ือเห็ด            5 ขวด 
11. ตะเกียงแอลกอฮอล ์        5 อนั 
12. แอลกอฮอลจุ์ดไฟ         1 ขวด 
13. แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรค       1 ขวด 
14. ชอ้นตกัหวัเช้ือเห็ด        5 อนั 
15. ตาชัง่ขนาด 20 กก.        1 อนั 
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16. ถงันํ้าและขนัตกันํ้า        5 ชุด 
17. หมอ้น่ึงลูกทุ่งพร้อมชุด เตาน่ึงและเช้ือเพลิง   1 ชุด 
18. นาฬิกาจบัเวลา         1 อนั 
19. เคร่ืองอดักอ้นเช้ือเห็ด       1 เคร่ือง 

 

สถานทีป่ระเมิน 
 บริเวณฟาร์มเห็ด คณะวิชาพืชศาสตร์ หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ (2 คะแนน) 
 ได ้ 2  คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น  
 ได ้ 1 คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง แต่ไม่ครบ  
 ได ้ 0 คะแนน เม่ือเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง   

2. ปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (7 คะแนน) 
  1) การคาํนวณสูตรอาหาร 
  2) การผสมอาหาร 
  3) ปริมาณความช้ืนของอาหาร 
  4) การสวมคอขวดและพบัปากถุง 
  5) การปิดปากถุงกอ้นเห็ด 
  6) การน่ึงฆ่าเช้ือกอ้นเห็ด 
  7) การถ่ายเช้ือเห็ดลงกอ้นเช้ือ 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
3. ผลการปฏิบัติงาน (7 คะแนน) 
  1) กอ้นเช้ือเห็ดเรียบร้อยสมํ่าเสมอ 
  2) กอ้นเช้ือเห็ดมีความแน่นเหมาะสม 
  3) นํ้าหนกักอ้นเช้ือเห็ดเหมาะสม 
  4) กอ้นเช้ือเห็ดไม่มีการปนเป้ือน 
  5) มีการเจริญของเสน้ใยเห็ดในถุงกอ้นเช้ือ 
  6) การปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
  7) ไดก้อ้นเช้ือเห็ดตามจาํนวนท่ีกาํหนด 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
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4. กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 
  1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
  2) มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
  3) ใชว้สัดุอยา่งประหยดั 
  4) รักษาความสะอาดของเคร่ืองมือและบริเวณปฏิบติังาน 
  ได ้ 1  คะแนน เม่ือปฏิบติัถูกตอ้ง 
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คาํช้ีแจง 
การใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช  2556 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                                                 สาขางานพืชศาสตร์ 
 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการประเมิน 
 ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์ 
 

ส่ิงท่ีต้องการประเมินท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ
 สมรรถนะงานท่ี 1  การผลิตพืช 
 

ลักษณะของเคร่ืองมือประเมิน  
 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 1 สมรรถนะงาน 
  1. สมรรถนะงาน การผลิตพืช 
   ภาคทฤษฎี จาํนวน  5  ขอ้   คะแนนเตม็  25  คะแนน   เวลา  1  ชัว่โมง 
   ภาคปฏิบติั จาํนวน  4  ใบงานทดสอบ  คะแนนเตม็  80  คะแนน   เวลา  4  ชัว่โมง  
ประกอบดว้ย 
        ใบงานทดสอบท่ี 1 งานทาํแผนการผลิตพืช (21 คะแนน) (20 นาที) 
    ใบงานทดสอบท่ี 2 งานปลูกพืชในแปลงปลูก (20 คะแนน) (3 ชัว่โมง) 
    ใบงานทดสอบท่ี 3 งานจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) (20 คะแนน) (20 นาที) 
    ใบงานทดสอบท่ี 4 งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง (หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสมกบัพืช 
          เศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน) (20 คะแนน) (20 นาที) 
    ใบงานทดสอบท่ี 5 งานปลูกพืชในภาชนะ (20 คะแนน) (20 นาที) 
    ใบงานทดสอบท่ี 6 งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (20 คะแนน) (20 นาที) 
 2. ใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามใบงานทดสอบท่ี 1-3 และเลือกปฏิบติัอีก 1 งาน จากบงานทดสอบท่ี 4-6   
 3. ใหน้กัเรียนปฏิบติังานตามคาํสัง่ในใบงานทดสอบภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 หมายเหตุ   
  1. ใบงานทดสอบท่ี 1-3 ทุกคนจะตอ้งปฏิบติั  
  2. ใบงานทดสอบท่ี 4-6 ใหเ้ลือกปฏิบติัเพียง 1 ใบงาน 
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วสัดุอุปกรณ์ 
 สถานศึกษาจัดเตรียม 
                 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประเมินทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติัจาํแนกตามใบงานทดสอบดงัน้ี 
 

   1. ใบงานทดสอบท่ี 2 งานปลูกพืชในแปลงปลูก 
1. จอบ / ชอ้นปลูก /เคร่ืองหยอดเมลด็   1 อนั 
2. บุง้ก๋ี             1 อนั 
3. รถเขน็           1 คนั 
4. ปุ๋ยอินทรีย ์          1 กระสอบ 
5. ปูนขาว           1 ถุง 
6. บวัรดนํ้า / สายยางหวัฉีด      1 อนั /ชุด 
7. ตน้กลา้ / เมลด็พนัธ์ุ       ตามขนาดแปลงท่ีกาํหนด คือ 
8. หลกัสาํหรับกาํหนดขนาดแปลงปลูก   - 100 ตารางเมตร ในพืชผกั  
              - 400 ตารางเมตร ในพืชไร่  
              - ไมด้อกไมป้ระดบัไม่นอ้ยกวา่ 10 กระถาง   

                       ตามความเหมาะสม 
   2.  ใบงานทดสอบท่ี 3 งานจดัการหลังการเก็บเก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) 

1. ผลผลิตพืชผกั/ผลไม ้      30 กก. 
      2. ตาชัง่ขนาด 7 กิโลกรัม      1 เคร่ือง 
      3. มีดบาง          5 เล่ม 
      4. ภาชนะบรรจุ        30 ชุด 
      5. แผ่นพลาสติกใส       1 มว้น 
 6. เทปใส          1 มว้น 
   3. ใบงานทดสอบท่ี 4 งานการขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง  
 1. กรรไกรตดัแต่งก่ิง       1 อนั 
      2. มีดสาํหรับติดตา หรือคทัเตอร์   1 อนั 
      3. พลาสติกพนัก่ิง        1 มว้น 
      4. ถุงพลาสติก         1 ใบ 
      5. ขยุมะพร้าว         1 ถุง 
      6. เชือกฟาง          1 มว้น 
      7. ตน้ตอ          1 ตน้ 
     8. ก่ิงพนัธ์ุดี          1 ก่ิง 
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   4.  ใบงานทดสอบท่ี 5 งานปลูกพืชในภาชนะ 
1. ส่วนผสมดินปลูกต่าง ๆ เช่น ดินปลูก แกลบดิบ    ชนิดละ 1 กระสอบ/กอง 
    ข้ีเถา้แกลบ เปลือกมะพร้าวสบั ปุ๋ยอินทรีย ์ปูนขาว 

      2. ปุ๋ยเคมี            1 ถุง 
3. บุง้ก๋ี/ถงั            1 ใบ 

     4. พลัว่             1 อนั 
 5. ชอ้นปลูก           1 อนั 

6. ภาชนะปลูกไดแ้ก่กระถาง / ถุงพลาสติก    5 ใบ 
7. เศษกระถางแตก         ตามความเหมาะสม 
8. ตน้พนัธ์ุ/ก่ิงพนัธ์ุ         5 ตน้/ก่ิง 
9. ไมห้ลกั            5 อนั 
10. เชือกฟาง           1 มว้น 
11. บวัรดนํ้า           1 ใบ 

 12. ไมก้วาด           1 อนั 
   5. ใบทดสอบท่ี 6 งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 

1. ข้ีเล่ือยไมย้างพารา         150 กก. 
2. รําละเอียด           7.5 กก. 
3. ปูนขาว            3 กก. 
4. ดีเกลือ            0.15 กก. 
5. ยปิซมั            3 กก. 
6. ถุงเพาะเห็ด           1 กก. 
7. คอขวด            150 อนั 
8. สาํลี             1 กก. 
9. จุกประหยดัสาํลี (กระดาษหุม้ ยางวง)    150 อนั 
10. เช้ือเห็ด            5 ขวด 
11. ตะเกียงแอลกอฮอล ์        5 อนั 
12. แอลกอฮอลจุ์ดไฟ         1 ขวด 
13. แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรค       1 ขวด 
14. ชอ้นตกัหวัเช้ือเห็ด        5 อนั 
15. ตาชัง่ขนาด 20 กก.        1 อนั 
16. ถงันํ้าและขนัตกันํ้า        5 ชุด 
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17. หมอ้น่ึงลูกทุ่งพร้อมชุด เตาน่ึงและเช้ือเพลิง   1 ชุด 
18. นาฬิกาจบัเวลา         1 อนั 

 19. เคร่ืองอดักอ้นเช้ือเห็ด       1 เคร่ือง 
  หมายเหตุ      
   ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ตามรายการในแต่ละใบงานทดสอบใหแ้ก่นกัเรียนผูเ้ขา้รับ 
การประเมิน แต่บางรายการอาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเองได ้   
 ผู้เข้ารับการประเมินจัดเตรียม 
  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการประเมินผล 
 

วธีิดําเนินการประเมิน 
 การประเมินสมรรถนะงาน 
  ภาคทฤษฎี  ประเมินเป็นรายบุคคล 
  ภาคปฏิบติั 
   ใบงานทดสอบท่ี 1 ประเมินเป็นรายบุคคล    
   ใบงานทดสอบท่ี 2-6 ประเมินเป็นรายบุคคล  และอาจใหน้กัเรียนเขา้รับการประเมินพร้อมกนั
เป็นกลุ่มโดยใชเ้วลาตามท่ีกาํหนดในใบงาน 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 
 ภาคทฤษฎี  ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 
 ภาคปฏิบติั  ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนลงทะเบียน
และเขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ประกอบดว้ย 
 1. บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวิชาชีพ              ประธานกรรมการ 
    ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั  
    จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง 
 2. หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้คณะวิชาท่ีรับผดิชอบสาขางาน       รองประธานกรรมการ 
                    ของสถานศึกษา                                           
 3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั                     กรรมการ 
 4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                                                          กรรมการและเลขานุการ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                       สาขางานพืชศาสตร์  
สมรรถนะงานท่ี 1  การผลิตพืช                                                                      เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ีโดยการเขียนอธิบาย (25 คะแนน) 
1. ถา้นักเรียนไดรั้บมอบหมายให้เขียนแผนการผลิตพืช จงบอกองคป์ระกอบสําคญัของแผนการผลิตพืชและ
ประโยชน์ของแผนการผลิตพืชมาพอเขา้ใจ (5 คะแนน)     
คาํตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
2. จงบอกวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีตอ้งใชใ้นการเตรียมแปลงปลูกในพื้นท่ี 2 ไร่ ใหค้รบถว้น และเรียงตามลาํดบั
การใชง้าน (5 คะแนน) 
คาํตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
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3. จงอธิบายหลกัการเลือกก่ิงพนัธ์ุดี ตน้ตอท่ีเหมาะสมต่อการทาบก่ิง และบอกวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้น
การทาบก่ิงใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (5 คะแนน) 
คาํตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. จงอธิบายขอ้พิจารณาในการเลือกวิธีการปลูกพืช และอธิบายวิธีการดูแลรักษาพืชท่ีปลูกท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ 
(5 คะแนน) 
คาํตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
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5. นายตู่ปลูกมะม่วงเขียวเสวยในพื้นท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีโดยมุ่งขายผลสด ถา้นายตู่ตอ้งการเก็บเก่ียว มะม่วง
นาํไปขายท่ีกรุงเทพฯ นายตู่ควรตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง (5 คะแนน)  
คาํตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
  



43 
 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
สมรรถนะงานท่ี  1 การผลิตพืช 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม หมายเหตุ 

ข้อ
ที ่

1 

ข้อ
ที ่
2 

ข้อ
ที ่

3 

ข้อ
ที ่

4 

ข้อ
ที ่
5 

5 5 5 5 5 25 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 

            วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                                                                         สาขางานพืชศาสตร์ 
สมรรถนะงานท่ี  1  การผลิตพืช                                                              เวลา   4  ช่ัวโมง  
 

คาํช้ีแจง  
 1. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติัน้ีเป็นการประเมินเป็นรายบุคคล ประกอบดว้ยใบงาน
ทดสอบ ดงัน้ี (80 คะแนน) 
      ใบงานทดสอบท่ี 1 งานทาํแผนการผลิตพืช (21 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 2 งานปลูกพืชในแปลงปลูก (20 คะแนน) (3 ชัว่โมง) 
  ใบงานทดสอบท่ี 3 งานจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 4 งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง (หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสมกบัพืชเศรษฐกิจ 
                                                 ในทอ้งถ่ิน) (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 5 งานปลูกพืชในภาชนะ (20 คะแนน) (20 นาที) 
  ใบงานทดสอบท่ี 6 งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก (20 คะแนน) (20 นาที) 
 2. ใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามใบงานทดสอบท่ี 1-3 และเลือกปฏิบติัอีก 1 งาน จากใบงานทดสอบท่ี 4-
6   
 3. ใหน้กัเรียนปฏิบติังานตามคาํสัง่ในใบงานทดสอบภายในเวลาท่ีกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

 
ใบงานทดสอบท่ี  1  งานทําแผนการผลิตพืช 

คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  20  นาที 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินเขียนแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินท่ีสนใจมา 1 ชนิด ในรูปแบบ
ของแผนระยะสั้น โดยมีขอ้มูลประกอบการเขียนแผนดงัน้ี 
 1. พื้นท่ีผลิต 800 ตารางเมตร (พืชสวน) / 2 ไร่ (พืชไร่) / เห็ด 500 กอ้น 
 2. ใชเ้คร่ืองมือการเกษตรทัว่ไป 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
 การเขียนแผนการผลิตพืชระยะสั้น โดยมีองคป์ระกอบแผนดงัน้ี 
    1. หลกัการและเหตุผล 

  2. จุดประสงค ์
  3. เป้าหมาย 
  4. ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินงาน 
  5.  ค่าใชจ่้าย 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

แบบประเมินผล (ภาคปฏิบัติ) 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์      ระดับ  ปวช.       เวลา  20  นาที 

สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 
ใบงานทดสอบท่ี  1  งานทําแผนการผลิตพืช                                                                     คะแนนเตม็  20  คะแนน 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1. องคป์ระกอบของแผนการผลิตพืช 2   

2. หลกัการและเหตุผล 3   

3. จุดประสงค ์ 3   

4. เป้าหมาย 2   

5. ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินงาน 6   

    5.1 ตารางการผลิต (1)   

    5.2 กิจกรรม/งานท่ีปฏิบติั (3)   

    5.3 ระยะเวลาดาํเนินงาน (2)   

6. ค่าใชจ่้าย 2   

7. กิจนิสยัในการปฏิบติังาน   3   
รวม   21   

 
 
                             ลงช่ือ  ....................................................  ผูป้ระเมิน 
                                                                             (.................................................) 
                                                                                 ........../................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
ใบงานทดสอบท่ี  1  งานทําแผนการผลิตพืช 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม 

หมายเหตุ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง
แผ

นก
าร
ผลิ

ตพ
ืช 

หลั
กก

าร
แล
ะเห

ต ุผ
ล 

จ ุด
ปร

ะส
งค์

 

เป้
าห

มา
ย 

ขั้น
ตอ

นแ
ละ
ระ
ยะ
เวล

าด
าํเนิ

นง
าน

 

ค่า
ใช้
จ่า
ย 

กิจ
นิสั

ยใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
น 

2 3 3 2 6 2 3 21 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 

               วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  2  งานปลูกพืชในแปลงปลูก 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                 เวลา  3  ช่ัวโมง 
 

คาํส่ัง ใหน้กัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานปลูกพืชในแปลงปลูก ดงัน้ี 
  1. เตรียมแปลงปลูก และตน้กลา้หรือเมลด็ 
  2. ปลูกพืชในแปลงปลูก 
    เง่ือนไขการปฏิบัตงิาน 

  1. ตอ้งเตรียมแปลงปลูกและยา้ยปลูกใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 3 ชัว่โมง   
  2. ตอ้งดูแลพืชปลูกอย่างต่อเน่ืองอีก 5 วนั เพ่ือรอการประเมินผลการปฏิบติังาน 

             3. เปอร์เซ็นตก์ารรอดตายของตน้กลา้ท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินตอ้งไม่ตํ่ากว่า 60%  
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
 1. การเตรียมแปลงปลูก และตน้กลา้ หรือเมลด็ 
 2. การปฏิบติัการปลูกพืชในแปลงปลูก 
 3. ผลการปฏิบติังาน 
 

สถานทีป่ระเมิน   
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. จอบ / ชอ้นปลูก /เคร่ืองหยอดเมลด็   1 อนั 
2. บุง้ก๋ี             1 อนั 
3. รถเขน็           1 คนั 
4. ปุ๋ยอินทรีย ์          1 กระสอบ 
5. ปูนขาว           1 ถุง 
6. บวัรดนํ้า / สายยางหวัฉีด      1 อนั /ชุด 
7. ตน้กลา้ / เมลด็พนัธ์ุ       ตามขนาดแปลงท่ีกาํหนด คือ 
8. หลกัสาํหรับกาํหนดขนาดแปลงปลูก   - 100 ตารางเมตร ในพืชผกั  
              - 400 ตารางเมตร ในพืชไร่  
              - ไมด้อกไมป้ระดบัไม่นอ้ยกวา่ 10 กระถาง   
                   ตามความเหมาะสม    
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์      ระดับ  ปวช.       เวลา  3  ช่ัวโมง 

สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 
ใบงานทดสอบท่ี  2  งานปลูกพืชในแปลงปลูก                                                                คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1. การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์และวสัดุ  2   

2. การเตรียมแปลงปลูก 3   

3. การเตรียมตน้กลา้ 2   

4. การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 2   

5. ปฏิบติัการปลูกพืชในแปลงปลูก 3   

6. ผลการปฏิบติังาน 5   

    6.1 การใชเ้วลาในการปฏิบติังาน  (2)   

    6.2 เปอร์เซ็นตก์ารรอดของตน้กลา้หลงัยา้ยปลูก/ปลูก 5 วนั  (3)   

7. กิจนิสยัในการปฏิบติังาน   3   
รวม   20   

 
 
                             ลงช่ือ  ....................................................  ผูป้ระเมิน 
                                                                             (.................................................) 
                                                                                 ........../................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
ใบงานทดสอบท่ี  2  งานปลูกพืชในแปลงปลูก 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม 

หมายเหตุ 

กา
รเต

รีย
มเ
ครื่

อง
มือ

 ฯ
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รเต

รีย
มแ

ปล
งป

ลูก
 

กา
รเต

รีย
มต้

นก
ล้า

 

กา
รเต

รีย
มเ
มล็

ดพ
นัธุ์
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ิบัต
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พืช

ใน
แป

ลง
ปลู

ก 

ผล
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กิจ
นิสั

ยใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
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2 3 2 2 3 5 3 20 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  3  งานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  30  นาที 
 

คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ และปฏิบติัการ บรรจุหีบห่อ
ผลผลิตพืช  
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 
 3. ผลการปฏิบติังาน 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. ผลผลิตพืชผกั/ผลไม ้      30 กก. 

      2. ตาชัง่ขนาด 7 กิโลกรัม      1 เคร่ือง 
      3. มีดบาง          5 เล่ม 
      4. ภาชนะบรรจุ        30 ชุด 
      5. แผ่นพลาสติกใส       1 มว้น 

6. เทปใส          1 มว้น 
 

สถานทีป่ระเมิน   
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์      ระดับ  ปวช.       เวลา  30  นาที 

สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 
ใบงานทดสอบท่ี  3  งานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (การบรรจุหีบห่อ)                        คะแนนเตม็  20  คะแนน 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์  3   

2. การใชว้สัดุอุปกรณ์ 2   

3. การเตรียมผลผลิตพืช 3   

4. ปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 6   

    4.1 การเลือกใชภ้าชนะบรรจุ  (2)   

    4.2 การบรรจุและเกบ็รักษา (4)   

5. ผลการปฏิบติังาน 2   

6. กิจนิสยัในการปฏิบติังาน   4   
รวม   20   

 
 
                             ลงช่ือ  ....................................................  ผูป้ระเมิน 
                                                                             (.................................................) 
                                                                                 ........../................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
ใบงานทดสอบท่ี  3  งานการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (การบรรจุหีบห่อ) 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม 

หมายเหตุ 

กา
รเต

รีย
มว

สัด
ุอุป

กร
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ด ุอุ
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ิบัต
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ฏิบั
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ปฏ

ิบัต
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3 2 3 6 2 4 20 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  4  งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  20  นาที 
 

คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการทาบก่ิง และปฏิบติัการขยายพนัธ์ุพืช โดย
การทาบก่ิง 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติัการทาบก่ิง 
 3.  ผลงานการทาบก่ิง 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
      1. กรรไกรตดัแต่งก่ิง       1 อนั 
      2. มีดสาํหรับติดตา หรือคทัเตอร์   1 อนั 
      3. พลาสติกพนัก่ิง        1 มว้น 
      4. ถุงพลาสติก         1 ใบ 
      5. ขยุมะพร้าว         1 ถุง 
      6. เชือกฟาง          1 มว้น 
      7. ตน้ตอ          1 ตน้ 
     8. ก่ิงพนัธ์ุดี          1 ก่ิง 
 

สถานทีป่ระเมิน   
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์      ระดับ  ปวช.       เวลา  20  นาที 

สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 
ใบงานทดสอบท่ี  4  งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง                                                    คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์  1   

2. ปฏิบติัการทาบก่ิง 14   

   2.1 การเตรียมตน้ตอ (2)   

   2.2 การเลือกก่ิงพนัธ์ุดี (2)   

   2.3 การเฉือนก่ิงพนัธ์ุดี (2)   

   2.4 การเฉือนตน้ตอ (2)   

   2.5 การประกบรอยแผล (2)   

   2.6 การพนัพลาสติก (2)   

   2.7 การผกูตน้ตอกบัก่ิงพนัธ์ุ (2)   

3. ผลงานการทาบก่ิง 2   

4. กิจนิสยัในการปฏิบติังาน   3   
รวม   20   

 
 
                             ลงช่ือ  ....................................................  ผูป้ระเมิน 
                                                                             (.................................................) 
                                                                                 ........../................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
ใบงานทดสอบท่ี  4  งานขยายพนัธ์ุพืชโดยการทาบก่ิง 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 

รว
ม 

หมายเหตุ 

กา
รเต

รีย
มว

สัด
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ปฏ
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1 14 2 3 20 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  5  งานปลูกพืชในภาชนะ  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                   เวลา  20  นาที 
 
คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ปลูกพืชในภาชนะ จาํนวน 5 ตน้/คน ภาชนะละ           
1  ตน้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติัการปลูกพืชในภาชนะ 
 3.  ผลงานการปฏิบติังาน 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. ส่วนผสมดินปลูกต่าง ๆ เช่น ดินปลูก แกลบดิบ    ชนิดละ 1 กระสอบ/กอง 
    ข้ีเถา้แกลบ เปลือกมะพร้าวสบั ปุ๋ยอินทรีย ์ปูนขาว 

      2. ปุ๋ยเคมี            1 ถุง 
3. บุง้ก๋ี/ถงั            1 ใบ 

     4. พลัว่             1 อนั 
 5. ชอ้นปลูก           1 อนั 

6. ภาชนะปลูกไดแ้ก่กระถาง / ถุงพลาสติก    5 ใบ 
7. เศษกระถางแตก         ตามความเหมาะสม 
8. ตน้พนัธ์ุ/ก่ิงพนัธ์ุ         5 ตน้/ก่ิง 
9. ไมห้ลกั            5 อนั 
10. เชือกฟาง           1 มว้น 
11. บวัรดนํ้า           1 ใบ 
12. ไมก้วาด            1 อนั 

 

สถานทีป่ระเมิน 
 ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกาํหนด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์      ระดับ  ปวช.       เวลา  20  นาที 

สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 
ใบงานทดสอบท่ี  5  งานปลูกพืชในภาชนะ                                                                      คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์  3   

2. ปฏิบติัการปลูกพืชในภาชนะ 12   

   2.1 การผสมดินปลูก (4)   

   2.2 การเตรียมภาชนะปลูก (3)   

   2.3 การเตรียมตน้พืช/ก่ิงพนัธ์ุ (3)   

   2.4 การปลูกลงภาชนะ (2)   

3. ผลการปฏิบติังาน 2   

4. กิจนิสยัในการปฏิบติังาน   3   
รวม   20   

 
 
                             ลงช่ือ  ....................................................  ผูป้ระเมิน 
                                                                             (.................................................) 
                                                                                 ........../................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
ใบงานทดสอบท่ี  5  งานปลูกพืชในภาชนะ 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 
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หมายเหตุ 
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3 12 2 3 20 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
      วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ใบงานทดสอบท่ี  6  งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  
คะแนนเต็ม  20  คะแนน                                                                                                                 เวลา  20  นาที 
 
คาํส่ัง ให้นกัเรียนผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ด และปฏิบติังานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก   
คนละ  5 ถุง แลว้คาํนวณสูตรอาหาร สูตรข้ีเลื่อย 5 กิโลกรัม 
เง่ือนไขการปฏิบัตงิาน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และปฏิบติัการทาํกอ้นเช้ือเห็ดกาํหนดเวลาคนละ 15 นาที 
 2. การถ่ายเช้ือเห็ดลงถุงกอ้นเช้ือเห็ด กาํหนดเวลาคนละ 5 นาที 
 3. การน่ึงฆ่าเช้ือกอ้นเช้ือเห็ดและการตรวจสอบการเจริญของเสน้ใยเห็ดในถุงกอ้นเช้ือไม่นบัเวลาในการ
ประเมิน 
 

ทักษะท่ีจะประเมิน 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 2. การปฏิบติังานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
 3.  ผลงานการปฏิบติังาน 
 

วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
1. ข้ีเล่ือยไมย้างพารา         150 กก. 
2. รําละเอียด           7.5 กก. 
3. ปูนขาว            3 กก. 
4. ดีเกลือ            0.15 กก. 
5. ยปิซมั            3 กก. 
6. ถุงเพาะเห็ด           1 กก. 
7. คอขวด            150 อนั 
8. สาํลี             1 กก. 
9. จุกประหยดัสาํลี (กระดาษหุม้ ยางวง)    150 อนั 
10. เช้ือเห็ด            5 ขวด 
11. ตะเกียงแอลกอฮอล ์        5 อนั 
12. แอลกอฮอลจุ์ดไฟ         1 ขวด 
13. แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรค       1 ขวด 
14. ชอ้นตกัหวัเช้ือเห็ด        5 อนั 
15. ตาชัง่ขนาด 20 กก.        1 อนั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

16. ถงันํ้าและขนัตกันํ้า        5 ชุด 
17. หมอ้น่ึงลูกทุ่งพร้อมชุด เตาน่ึงและเช้ือเพลิง   1 ชุด 
18. นาฬิกาจบัเวลา         1 อนั 
19. เคร่ืองอดักอ้นเช้ือเห็ด       1 เคร่ือง 

 

สถานทีป่ระเมิน 
 บริเวณฟาร์มเห็ด คณะวิชาพืชศาสตร์ หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

เคร่ืองมือประเมินผลภาคปฏบัิต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์      ระดับ  ปวช.       เวลา  20  นาที 

สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 
ใบงานทดสอบท่ี  6  งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก                                                             คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์  2   

2. ปฏิบติัการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 7   

3. ผลการปฏิบติังาน 7   

4. กิจนิสยัในการปฏิบติังาน   4   
รวม   20   

 
 
                             ลงช่ือ  ....................................................  ผูป้ระเมิน 
                                                                             (.................................................) 
                                                                                 ........../................../............. 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานพืชศาสตร์ 

ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
ใบงานทดสอบท่ี  6  งานเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 
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ิบัต
งิา
น 

2 7 7 4 20 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
            วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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ผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบัต)ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม           สาขาวชิาเกษตรศาสตร์     สาขางานพืชศาสตร์ 
สมรรถนะงานท่ี 1 การผลิตพืช 

ช้ัน ปวช. ......./........       วนัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ........................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนทีไ่ด้ 
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ที่ 
6 
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ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

              (.........................................................) 
      หน่วยงาน................................................................... 
            วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. ............... 
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