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คาํนํา 

 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 ซ่ึง

กาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือผูเ้รียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกาํหนด  และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจดัทาํ

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  ข้ึน สําหรับ

ใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

   สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กนัยายน  2558 
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แนวทางการดําเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.) 
 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คร้ังท่ี 2/2560              

มีมติให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตาม ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง กรอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ส่วนสาขางานใดท่ีไม่มี

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ใหค้ณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่ละแห่งพฒันาข้ึนใชเ้อง ตามขอ้ 2 (7) 

แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง แนวปฏิบติัในการดาํเนินการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 

เกณฑ์การประเมิน  

                 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสาํหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  

คือ ภาคทฤษฎี (สอบขอ้เขียน) ตอ้งได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และภาคปฏิบติัต้องได้

คะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  
 

วธีิดําเนินการประเมิน 

                               1.  หวัหนา้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ระดบัสาขางาน 

ประกอบดว้ย        

                      1.1 บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ        เป็นประธานกรรมการ  

                            ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

                            จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง           

                     1.2 หวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิาท่ีรับผดิชอบ            เป็นรองประธานกรรมการ 

                           สาขางานของสถานศึกษา                     

                     1.3 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืน                                                 เป็นกรรมการ  

                           จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 1 คน 

                            ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง                      

                     1.4 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                 ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของ

อาชีวศึกษาจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน   
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2.  พิจารณากาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน หรือเพียงพอในการปฏิบติังาน 

 4. จดัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษากาํหนด และ

ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ ์

 5. เสนอผลการตดัสินการประเมินใหห้วัหนา้สถานศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน 10 วนั นบั

จากวนัสุดทา้ยของการประเมิน 

 6. เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนั

สุดทา้ยของการประเมิน 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

ประเภทวิชา สาขาวิชา มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถวดัไดจ้ริง ยุติธรรมสําหรับผูเ้ขา้

รับการประเมินในดา้นความตรงต่อเน้ือหาตรงต่อระดบัคุณวฒิุและเป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผล  

 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา เพื่อกาํหนดกรอบคุณลกัษณะ    

ระดบั และกลุ่มของสมรรถนะ 

 2. สังเคราะห์มาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงานเพื่อกาํหนดงานท่ีเป็นตวัแทนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยสรุปจากสมรรถนะวิชาชีพว่าขอ้ใดเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย ขอ้ใดเป็นงานท่ีมีใน

อาชีพจริงโดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

 3. วเิคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ แต่

ละขั้น สาํหรับใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทั้งสมรรถนะงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 4. วเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑป์ฏิบติังานเพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํได้

สาํเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของแต่ละระดบัแต่ละอาชีพโดยใชฟ้อร์ม A2 

 5. วเิคราะห์เกณฑป์ฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตงานท่ีปฏิบติั เพื่อจาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่ายอยูใ่น

ระดับใด ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษหรือเคร่ืองมือพื้นฐาน ใช้วสัดุอุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใด สําหรับใช้เป็น

แนวทางเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 6. กาํหนดหลกัฐานดา้นทกัษะจากเกณฑ์ปฏิบติังานโดยการวิเคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ทกัษะอะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ตอ้งใช้เทคนิคอย่างไรในการทาํงาน ตอ้งใช้ทกัษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

อยา่งไร ปฏิบติังานอยา่งไรจึงปลอดภยั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 7. กาํหนดหลกัฐานดา้นความรู้จากเกณฑป์ฏิบติังานโดยการวเิคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้งใช้

ความรู้อะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ชนิด ลกัษณะงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ทฤษฎี หลกัการท่ีใช้ ขั้นตอนการ

ทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 8. สรุปภาพรวมของเกณฑ์ปฏิบติังาน ขอบเขต หลักฐานด้านความรู้และทกัษะ แล้วเขียนเป็น

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ และกิจนิสัย ซ่ึงเกณฑ์ปฏิบติัและขอบเขต จะเป็นตวักาํหนดระดบั

ความยากง่ายของจุดประสงค ์เช่น อธิบาย จาํแนก เลือกใช ้ปรับตั้งไดต้ามกาํหนด ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด โดยใช้

แบบฟอร์ม A3 

 9. กาํหนดแนวทางประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี วา่จะใชเ้คร่ืองมือชนิดใดประเมินความรู้ ทกัษะ 

และกิจนิสัยเร่ืองอะไรบา้งพร้อมกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

 10. นาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย และเกณฑป์ฏิบติัจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน 

 

 

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

             หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

         ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาพชืศาสตร์ 

 

1. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสารทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาและ

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวชิาชีพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพดา้นพืชศาสตร์ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้

ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี 

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นพืชศาสตร์  

4. เพื่อใหส้ามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  วางแผน  จดัการ  ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา แสวงหา

ความรู้ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพดา้นพืชศาสตร์ ใหท้นัต่อ

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานผลิตและบริการทางดา้นพชืศาสตร์ระดบัเทคนิคตามหลกัการและ

กระบวนการ 

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นพืชศาสตร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการ

ใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้ 

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวนิยั  เป็นผูมี้  

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประเภทวชิา

เกษตรกรรม  สาขาวชิาพืชศาสตร์ ประกอบดว้ย  

 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ได้แก่   

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญั�ูกตเวที 

อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นตน้  

1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้  

 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ได้แก่  

2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ  

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์   

2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  

2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ   

  

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ ได้แก่  

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง             

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั  

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ  

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้นพืชศาสตร์ในงานอาชีพ  

  

 สาขางานพชืไร่  

3.4 วางแผน/ เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นพืชไร่ตามหลกัการและกระบวนการ  

3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้นพชืไร่ตาม

หลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ    

3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นพืชไร่ตามหลกัการและกระบวนการ  
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3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตพืชไร่ โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและ

ผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม  

 

 สาขางานพชืสวน  

3.4 วางแผน/ เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นพืชสวนตามหลกัการและกระบวนการ  

3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้นพชืสวนตาม

หลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ    

3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นพืชสวนตามหลกัการและกระบวนการ  

3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตพืชสวน โดยตระหนกัถึงความปลอดภยั 

และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม  

  

สาขางานเทคโนโลยกีล้วยไม้  

3.4 วางแผน/ เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นเทคโนโลยกีลว้ยไมต้ามหลกัการและกระบวนการ  

3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงานผลิตและบริการทางดา้นกลว้ยไม้

ตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ    

3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้นกลว้ยไมต้ามหลกัการและ 

กระบวนการ 

3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตกลว้ยไม ้โดยตระหนกัถึงความปลอดภยั 

และผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม  
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิา เกษตรกรรม สาขาวชิา พชืศาสตร์ สาขางาน พชืสวน 

ข้อที ่ สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการ

และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การ

อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั  

 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือ

พฒันางานอาชีพ  

 

3.3 ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการผลิตและบริการดา้น 

พืชศาสตร์ในงานอาชีพ  

 

 สาขางานพชืสวน   

3.4 วางแผน/ เตรียมการผลิตและบริการทางดา้นพืชสวนตาม

หลกัการและกระบวนการ  

1. งานผลิตพืชสวน 

3.4,3.5,3.7 

2. งานเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 

      3.4,3.5,3.6,3.7 

3. งานการตลาดและจาํหน่ายพืชสวน 

     3.5,3.6 

3.5 ดาํเนินการ บริหารจดัการ ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในงาน

ผลิตและบริการทางดา้นพืชสวนตามหลกัการและ

กระบวนการในลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ    

3.6 จดัการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางดา้น

พืชสวนตามหลกัการและกระบวนการ  

3.7 เลือก/ใช/้ประยกุตใ์ชปั้จจยัและเทคนิควธีิการผลิตพืชสวน 

โดยตระหนกัถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อสงัคมและ

สภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

 

A1 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน กรอบการประเมนิ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาพชืศาสตร์  สาขางานพชืสวน  สมรรถนะงาน  1.งานผลติพชืสวน 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เขียนแผนการผลิต

พืชสวน 

แผนการผลิตพืชสวน

เขียนไดถู้กตอ้ง

ครอบคลุมตาม

หลกัการ 

เขียนแผนการผลิต 

พืชสวน 

1. กาํหนดขั้นตอนและ

เวลาการดาํเนินงานใน

แผนครบถว้น 

2. กาํหนดชนิดพืชและ

ระบบการปลูกพืชท่ี

เลือก เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้ม  ทั้ง 

สภาพดิน  ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน  แหล่ง

นํ้ า  และการคมนาคม 

3. คาํนวณตน้ทุนการ

ผลิตและประมาณการ

ผลผลิตท่ีไดถู้กตอ้ง 

4. เขียนแผนการผลิต

พืชสวน 

1. หลกัการรูปแบบ

ลกัษณะของแผนการ

ผลิตพืชสวน 

2. องคป์ระกอบของ

แผนถูกตอ้งตาม

หลกัการ 

3. หลกัการเขียนคาํ

และประโยคถูกตอ้ง

เหมาะสม 

4. การเลือกชนิดพืช

และระบบการปลูกพืช

เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสภาพ 

แวดลอ้ม  ตามหลกัการ 

5. วธีิการคาํนวณ

ตน้ทุนการผลิตและ

ประมาณการผลผลิต 

ท่ีได ้
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน กรอบการประเมนิ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม  สาขาวชิาพชืศาสตร์  สาขางานพชืสวน  สมรรถนะงาน  1.งานผลติพชืสวน 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

2. เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ 

ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้  

เมลด็พนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/

ตน้ตน้กลา้ เตรียมได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

ไมผ้ล เตรียมหลุมปลูก

ไม่นอ้ยกวา่ 2 หลุมต่อ

คน พืชผกัเตรียมแปลง

ปลูกไม่นอ้ยกวา่ 100 

ตารางเมตร ต่อคน ไม้

ดอก ไมป้ระดบั เตรียม

วสัดุเพ่ือผสมดินปลูก

ไม่นอ้ยกวา่ 10 กระถาง 

ต่อคน 

เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/  

ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ 

เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ี

กาํหนด 

วธีิการ ขั้นตอนคาํนวณ 

เมลด็พนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ 

ตน้กลา้ ต่อพ้ืนท่ี 

3. เตรียมแปลงปลูก/

หลุมปลูก/ดินผสมเพ่ือ

ปลูกพืชในภาชนะและ

ปลูกพืชสวน 

1. แปลงปลูก/หลุม

ปลูก/ดินผสม ท่ีใชใ้น

การปลูกพืชสวน 

เตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามหลกัการและ

กระบวนการ 

2. ปลูกพืชได ้ถูกตอ้ง

เหมาะสมกบัชนิดของ

พืชสวน 

 1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ

วสัดุ อุปกรณ์ ในการ

เตรียมแปลงปลูก/หลุม

ปลูก/ดินผสม ถูกตอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้มและ

ชนิดของพืชสวน 

2. ปลูกพืชไดถู้กตอ้ง 

เหมาะสม ตามชนิด 

พืชสวน 

1. หลกัการใช้

เคร่ืองมือและวสัดุ

อุปกรณ์อุปกรณ์ ใน

การเตรียมดินปลูก   

พืชสวน 

2. วธีิการ ขั้นตอน              

การปลูกพืชสวน 

4. ดูแลรักษาพืชสวน พืชสวนไดรั้บการดูแล

รักษา อยา่งถูกตอ้งตาม

หลกัการ และ

กระบวนการ  

 

 

1. คาํนวณอตัราการใช้

ปุ๋ยถูกตอ้งตามพ้ืนท่ีท่ี

กาํหนด  

2. เลือกใชช้นิดและ

ประเภทสารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืชสวนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัชนิดของ

ศตัรูพืชสวน 

1. การคาํนวณอตัรา

การใชปุ๋้ย 

2. หลกัการเลือกใช้

ชนิดและประเภท

สารเคมีกาํจดัศตัรู 

พืชสวน 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน กรอบการประเมนิ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน 

สมรรถนะงาน 2. งานเกบ็เกีย่วและการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วพชืสวน 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เก็บเก่ียวพืชสวน พืชสวนไดเ้ก็บเก่ียวใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตาม

หลกัการและกระบวนการ 

 เก็บเก่ียวพืชสวนใน

ระยะเวลาไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมตามชนิด

ของพืชสวน 

หลกัการและกระบวน 

การเก็บเก่ียวพืชสวนใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2. การทาํความสะอาด/

คดัแยก/ตดัแต่ง 

ผลผลิตพืชสวน 

พืชสวนไดรั้บการทาํ

ความสะอาด/คดัแยก/ตดั

แต่ง ตามชนิดของพืช

สวนตามหลกัการและ

กระบวนการ 

 ทาํความสะอาด/      

คดัแยก/ตดัแต่ง 

ผลผลิตพืชสวนได้

ถูกตอ้งตามชนิดของ

พืชสวน 

หลกัการและกระบวน 

การทาํความสะอาด/คดั

แยก/ตดัแต่ง ผลผลิตพืช

สวนหลงัการเก็บเก่ียว

ตามชนิดของพืชสวน 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน กรอบการประเมนิ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม   สาขาวชิาพชืศาสตร์      สาขางานพชืสวน 

สมรรถนะงาน 3. งานตลาดและจดัจาํหน่ายพชืสวน 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลดา้น

การตลาดพืชสวน 

วเิคราะห์ขอ้มูลดา้น

การตลาด 

สภาพแวดลอ้ม 

ประเภทพืชสวน ตาม

หลกัการและ

กระบวนการ 

วเิคราะห์ขอ้มูลดา้น

การตลาด 

สภาพแวดลอ้ม และ

ประเภทพืชสวนท่ี

ตลาดมีความตอ้งการ

เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน

ในการวางแผนการ

ผลิตพืชสวน 

รายงานผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดา้น

การตลาด 

สภาพแวดลอ้ม และ

ประเภทพืชสวนได้

ถูกตอ้งตามหวัขอ้ท่ี

กาํหนด 

หลกัการและ

กระบวนการ วเิคราะห์

ขอ้มูลดา้นการตลาด 

สภาพแวดลอ้ม และ

ประเภทพืชสวน 

2. จาํหน่ายผลผลิต     

พืชสวน 

จาํหน่ายผลผลิตพืช

สวน และทาํบญัชี

ตน้ทุน รายรับ รายจ่าย 

สรุปกาํไรขาดทุน ได้

ถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1. คาํนวณตน้ทุนการ

ผลิตเบ้ืองตน้รวมกบั

ตน้ทุนการเพ่ิมมูลค่า 

เพ่ือกาํหนดราคา

จาํหน่าย 

2. เลือกช่องทางการ

จาํหน่ายตามราคาท่ี

กาํหนด 

3. จดัทาํบญัชีตน้ทุน 

รายรับ รายจ่าย สรุป

กาํไรขาดทุนในการ

ผลิตแต่ละรุ่น และใน

รอบ 1 ปี 

1. คาํนวณตน้ทุนการ

ผลิต ตน้ทุนการเพ่ิม

มูลค่า และกาํหนด

ราคาจาํหน่ายได้

ถูกตอ้งเหมาะสม 

2. เลือกช่องทางการ

จาํหน่ายและจดั

จาํหน่ายไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม 

3. ทาํบญัชีตน้ทุน 

รายรับ รายจ่าย สรุป

กาํไรขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

1. หลกัการคาํนวณ

ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุน

การเพ่ิมมูลค่า และ

กาํหนดราคาจาํหน่าย

พืชสวน 

 2. หลกัการเลือก

ช่องทางการจาํหน่าย

และจดัจาํหน่าย       

พืชสวน 

3. หลกัการและ

กระบวนการทาํบญัชี

ตน้ทุน รายรับ รายจ่าย 

สรุปกาํไรขาดทุน 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏบิัตงิานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย  และเคร่ืองมอืวดัประเมนิผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม     สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงาน 1.งานผลติพชืสวน 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. แผนการผลิตพืชสวนเขียนได้

ถูกตอ้งครอบคลุมตามหลกัการ 

1.1 เขียนขั้นตอนและเวลาการดาํเนินงานในแผน

ครบถว้น 

1.2 เลือกชนิดพืชและระบบการปลูกพืชท่ีเลือก 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  ทั้ง 

สภาพดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  แหล่งนํ้ า  

และการคมนาคม 

1.3 คาํนวณตน้ทุนการผลิตและประมาณการ

ผลผลิตท่ีไดถู้กตอ้ง 

1.4 เขียนแผนการผลิตพืชสวนไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติั กาํหนด

สถานการณ์การปลูกพืชสวนจาํนวน

พ้ืนท่ี ใหผู้เ้รียน ทาํแผนการผลิต ตาม

รูปแบบแผนท่ีกาํหนด ประเมิน 

   1.1 รูปแบบลกัษณะของแผน 

   1.2 องคป์ระกอบของแผน 

   1.3 หลกัการเขียนคาํและประโยค 

   1.4 หลกัการ วธีิการคาํนวณ

ระยะเวลาและค่าใชจ่้าย 

2. เมลด็พนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ตน้ตน้

กลา้ เตรียมไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการและกระบวนการ 

1.5 บอกการ เตรียมเมลด็พนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ 

ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด 

ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง 

1. เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2. แบบตอบสั้น 

3. แปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม 

ท่ีใชใ้นการปลูกพืชสวน เตรียม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

4. ปลูกพืชได ้ถูกตอ้งเหมาะสม

กบัชนิดของพืชสวน 

1.6  เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียม

แปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

1.7 บอกปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตาม

ชนิดพืชสวน 

1. ขอ้สอบปฏิบติั เตรียมดินและปลูก

พืชสวน 

2. ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง 

     2.1 เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

     2.2 แบบตอบสั้น 

5. พืชสวนไดรั้บการดูแลรักษา 

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ และ

กระบวนการ 

1.8 คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยถูกตอ้งตามพ้ืนท่ีท่ี

กาํหนด  

1.9 เลือกใชช้นิดและประเภทสารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืชสวนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัชนิดของ

ศตัรูพืชสวน 

ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง

คาํตอบและเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏบิัตงิานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย   และเคร่ืองมอืวดัประเมนิผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาพชืศาสตร์      สาขางานพชืสวน 

สมรรถนะงาน 2. งานเกบ็เกีย่วและการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วพชืสวน 

เกณฑ์ปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทกัษะ/

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมือวดัผล 

1. พืชสวนไดเ้ก็บเก่ียวใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตาม

หลกัการและกระบวนการ 

2.1 วางแผนการเก็บเก่ียวพืชสวนในระยะเวลาได้

ถูกตอ้งเหมาะสมตามชนิดของพืชสวน 

ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง

คาํตอบและเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2. พืชสวนไดรั้บการทาํความ

สะอาด/คดัแยก/ตดัแต่ง ตาม

ชนิดของพืช 

2.2 ลาํดบัขั้นดอนการ ทาํความสะอาด/คดัแยก/  

ตดัแต่ง ผลผลิตพืชสวนไดถู้กตอ้งตามชนิดของ     

พืชสวน 

ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง 

1.เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2.แบบตอบสั้น 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏบิัตงิานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย   และเคร่ืองมอืวดัประเมนิผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม    สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน 

สมรรถนะงาน 3. งานตลาดและจดัจาํหน่ายพชืสวน 

เกณฑ์ปฏบิัตงิาน 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านทกัษะ/ 

ความรู้/กจินิสัย 
วธีิการวดั/เคร่ืองมอืวดัผล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการตลาด 

สภาพแวดลอ้ม ประเภทพืชสวน 

ตามหลกัการและกระบวนการ 

3.1 บอกการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการตลาด 

สภาพแวดลอ้ม และประเภทพืชสวนไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการ 

ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง 

1. เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 

2. แบบตอบสั้น 

2. จาํหน่ายผลผลิตพืชสวน และ

ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย 

สรุปกาํไรขาดทุน ไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการและกระบวนการ 

3.2  คาํนวณตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการเพ่ิมมูลค่า 

และกาํหนดราคาจาํหน่ายไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

3.3  เลือกช่องทางการจาํหน่ายและจดัจาํหน่ายได้

ถูกตอ้งเหมาะสม 

3.4  ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย สรุปกาํไร

ขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

ใชข้อ้ทดสอบทฤษฏีแบบเจาะจง 

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 
 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.5 บอกการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

เฉลย ขอ้  1. เมล็ดพนัธ์ุไมผ้ลอะไรเม่ือนาํไปเพาะแลว้มีโอกาสกลายพนัธ์ุนอ้ยมาก 

 ก. มะพร้าว 

 ข. มะละกอ 

 ค. มงัคุด 

 ง. ทุเรียน 

 จ. ลาํไย 

จุดประสงค์ที ่1.5 บอกการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

เฉลย ขอ้  2. การขยายพนัธ์ุทุเรียนแบบไม่ใชเ้พศ ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือวธีิใด 

 ก. การตอนก่ิง 

 ข. การเสียบยอด 

 ค. การโนม้ก่ิง 

 ง. การทาบก่ิง 

 จ. การปักชาํ 

จุดประสงค์ที ่1.5 บอกการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

เฉลย     ขอ้  3. เมล็ดพืชชนิดใด ท่ีจะตอ้งลา้งเพื่อเอาส่วนเยื่อหุม้เมือกออกก่อนนาํไปเพาะ 

 ก. มะเขือ 

 ข. ถัว่ฝักยาว 

 ค. มะละกอ 

 ง. พริก 

 จ. มะระ 

จุดประสงค์ที ่1.5 บอกการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

เฉลย      ขอ้ 4. กลา้พืชผกัชนิดใด ใชร้ะยะเวลาในการเพาะนานท่ีสุด 

 ก. หน่อไมฝ้ร่ัง 

 ข. คะนา้ 

 ค. มะเขือยาว 

 ง. ถัว่ฝักยาว 

 จ. บวบ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.5 บอกการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

เฉลย      ขอ้ 5. การขยายพนัธ์ุพืชโดยอาศยัรากของพืชตน้อ่ืน คือขอ้ใด 

 ก. การตดัชาํ 

 ข. การตอนก่ิง 

 ค. การติดตา 

 ง. การแยกหน่อ 

 จ. การเพาะเมล็ด 

จุดประสงค์ที1่.5 บอกการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ/ ตน้พนัธ์ุ/ ตน้กลา้ ไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีกาํหนด 

เฉลย      ขอ้ 6. เมล็ดพืชชนิดใด ท่ีจะตอ้งลา้งเพื่อเอาส่วนเยื่อหุม้เมือกออกก่อนนาํไปเพาะ 

 ก. มะเขือ 

 ข. ถัว่ฝักยาว 

 ค. มะละกอ 

 ง. พริก 

 จ. มะระ 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 7. ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในส่วนท่ีเป็นลาํตน้และใบ 

 ก. ปุ๋ยไนโตรเจน 

 ข. ปุ๋ยฟอสฟอรัส 

 ค. ปุ๋ยโพแทสเซียม 

 ง. ปุ๋ยหินฟอสเฟต 

 จ. ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 8. สูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการบาํรุงตน้ไมผ้ลหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตคือสูตรใด 

 ก. 13-13-21 

 ข. 13-13-24    

 ค. 15-15-15   

 ง. 16-16-8 

 จ. 16-20-0 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 9. ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการปรับปรุงคุณภาพความหวานของผลองุ่น 

 ก. ปุ๋ยไนโตรเจน 

 ข. ปุ๋ยฟอสฟอรัส 

 ค. ปุ๋ยโพแทสเซียม 

 ง. ปุ๋ยหินฟอสเฟต 

 จ. ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 10. การเตรียมแปลงปลูกพืชผกัในฤดูแลง้ควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. เตรียมแปลงราบเรียบ สมํ่าเสมอทัว่ทั้งแปลง 

 ข. เตรียมแปลงใหมี้ลกัษณะโคง้เป็นหลงัเต่า 

 ค. เตรียมแปลงใหมี้ลกัษณะเป็นแอ่งกะทะ 

 ง. เตรียมแปลงใหสู้งกวา่ระดบัผวิดิน 

 จ. เตรียมแปลงใหมี้ลกัษณะลาดเท 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้11. เคร่ืองมือชนิดใดใชใ้นการเตรียมแปลงปลูกหลงัจากไถปรับพื้นท่ีและกาํจดัวชัพืชแลว้ 

 ก. จอบถาก  คราด 

 ข. จอบพรวน  คราด 

 ค. จอบขดุ  คราด 

 ง. เสียม  คราด 

 จ. พลัว่  คราด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 12. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัในการเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการเกษตร 

 ก. การจดัทาํบญัชีเคร่ืองมือ 

 ข. การเก็บเคร่ืองมือใหเ้ป็นระเบียบ 

 ค. การเก็บเคร่ืองมือไวใ้นโรงเก็บ 

 ง. การทาํความสะอาดเคร่ืองมือก่อนนาํไปเก็บ 

 จ. ซ่อมแซมเคร่ืองมือให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดก่้อนนาํไปเก็บ 

จุดประสงค์ที ่1.6 เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมแปลงปลูก/หลุมปลูก/ดินผสม ถูกตอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มและชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้13. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางในการใชปุ๋้ยใหเ้กิดประโยชน์ต่อพืชมากท่ีสุด  

 ก. ชนิดของปุ๋ย 

 ข. การใชปุ๋้ยในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 ค. การใส่ปุ๋ยในขณะท่ีพืชตอ้งการ 

 ง. การเลือกช่วงเวลาใส่ปุ๋ย 

 จ. การเลือกวธีิการใส่ปุ๋ย 

จุดประสงค์ที ่1.7 ปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 14. สภาพพื้นท่ีท่ีไมเ่หมาะสมในการสร้างสวนผลไม ้ 

 ก. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 

 ข. อยูใ่กลแ้หล่งนํ้า 

 ค. อยูใ่กลภู้เขา 

 ง. อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ 

 จ. อยูใ่กลท้างคมนาคม 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 15. ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการปลูกไมผ้ลมากท่ีสุด 

 ก. ดิน 

 ข. สภาพภูมิอากาศ 

 ค. นํ้า 

 ง. แหล่งเงินทุน 

 จ. แหล่งตลาด 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 16. พืชผกัชนิดใด นิยมปลูกโดยการหยอดเมล็ดในหลุมปลูก 

 ก. คะนา้ 

 ข. ผกักาดหวั 

 ค. ผกักาดเขียวกวางตุง้ 

 ง. ผกักาดเขียวปลี 

 จ. ผกักาดขาวปลี 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 17 . พืชผกัชนิดใด นิยมปลูกโดยการหวา่นเมล็ดลงแปลงปลูก 

 ก. ผกักาดเขียวกวางตุง้ ผกัชี 

 ข. ผกักวางตุง้ฮ่องเต ้ค่ืนช่าย 

 ค. ผกักาดหวั กลํ่าปลี  

 ง. ผกับุง้จีน ผกัโขมจีน 

 จ. ผกัคะนา้ กลํ่าปลี 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 18 . ไมผ้ลชนิดใดท่ีออกดอกในช่วงตน้ฤดูฝน 

 ก. มะม่วง 

 ข. ลาํไย 

 ค. ส้มเขียวหวาน 

 ง. มงัคุด 

 จ. ทุเรียน 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 19. สารเคมีในขอ้ใดท่ีใชใ้นการบงัคบัการออกดอกของลาํไย 

 ก. โพแทสเซียมไนเตรท 

 ข. โพแทสเซียมซลัเฟต 

 ค. โพแทสเซียมคลอเรท 

 ง. โพแทสเซียมคลอไรด์ 

 จ. โพแทสเซียมเปอร์คลอไรด์ 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้  20. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการตดัแต่งก่ิงไมผ้ล 

 ก. เพื่อใหต้น้ไมผ้ลแขง็แรง อายุยนื 

 ข. เพื่อใหส้ะดวกในการปฏิบติั 

 ค. เพื่อใหผ้ลผลิตกระจายทัว่ตน้ 

 ง. เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

 จ. เพื่อใหอ้อกดอกติดผลปีเวน้ปี 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 21. ประโยชน์ของเรือนเพาะชาํต่อการปลูกพชื 

 ก. เป็นสถานท่ีเพาะเมล็ด 

 ข. เป็นสถานท่ีเก็บเคร่ืองจกัร 

 ค. เป็นสถานท่ีอนุบาลพนัธ์ุไม ้

 ง. เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบติัและแหล่งเรียนรู้ 

 จ. เป็นสถานท่ีจาํหน่ายผลิตผล 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้  22. พืชชนิดใดท่ีเป็นไมต้ดัใบ นิยมใชป้ระโยชน์ในงานประดบัตกแต่ง 

 ก. โกสน 

 ข. ยีโ่ถ 

 ค. กลว้ยไม ้

 ง. เฟร์ิน 

 จ. ขิงแดง 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้  23. ไมป้ระดบัชนิดใดท่ีจดัเป็นไมใ้นร่ม 

 ก. บวั 

 ข. ดาดตะกัว่ 

 ค. กกอียปิต ์

 ง. วา่นส่ีทิศ 

 จ. ขิงแดง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้  24. พนัธ์ุยางพาราชั้น 1 ใหผ้ลผลิตสูงท่ีไดรั้บการแนะนาํส่งเสริมใหป้ลูก คือพนัธ์ุใด 

 ก. PB 235 

 ข. RRIM 600 

 ค. KT311 

 ง. RRIT 251 

 จ. GT1 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้  25. วธีิการใหน้ํ้าท่ีประหยดัปริมาณนํ้ามากท่ีสุด ไดแ้ก่วธีิใด 

 ก. การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยด 

 ข. การใหน้ํ้าแบบพน่ฝอย 

 ค. การใหน้ํ้าแบบยกร่อง 

 ง. การใหน้ํ้าแบบท่วมผิวดิน 

 จ. การใหน้ํ้าแบบใชส้ายยาง 

จุดประสงค์ที ่1.7 บอกการปฏิบติัการพืชไดถู้กตอ้ง เหมาะสม ตามชนิดพืชสวน 

เฉลย ขอ้ 26. แบคทีเรียท่ีอยูอ่ยา่งอิสระชนิใดท่ีมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 

 ก. ไรโซเบียม (Rhizobium) 

 ข. อโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter) 

 ค. แลคโตบาซิลลสั (Lactobacillus) 

 ง. แอคติโนมายซีส (Actinomyces) 

 จ. ไตรโคเดอมา (Tricoderma) 

จุดประสงค์ที ่1.8 บอกการคาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยถูกตอ้งตามพื้นท่ีท่ีกาํหนด  

เฉลย ขอ้ 27. ปุ๋ยเคมีสูตรใดสามารถนาํมาใชแ้ทนปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21  

 ก. สูตร 8-8-16 

 ข. สูตร 12-12-18 

 ค. สูตร 15-15-15 

 ง. สูตร 16-16-8 

 จ. สูตร 16-20-0 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่1.8 คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยถูกตอ้งตามพื้นท่ีท่ีกาํหนด  

เฉลย ขอ้ 28. ตอ้งการผสมปุ๋ยเคมีสูตร 12-23-16 จาํนวน 50 กิโลกรัม โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 3 ชนิด คือปุ๋ยยเูรีย 

(46-0-0) ปุ๋ยแดป(18-46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟส(0-0-50) จะตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ยแดป

จาํนวนก่ีกิโลกรัม 

 ก. 12 กิโลกรัม 

 ข. 16 กิโลกรัม 

 ค. 21 กิโลกรัม 

 ง. 25 กิโลกรัม 

 จ. 30 กิโลกรัม 

จุดประสงค์ที ่1.8 คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยถูกตอ้งตามพื้นท่ีท่ีกาํหนด  

เฉลย ขอ้ 29. ตอ้งการผสมปุ๋ยเคมีสูตร 12-23-16 จาํนวน 50 กิโลกรัม โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 3 ชนิด คือปุ๋ยยเูรีย 

(46-0-0) ปุ๋ยแดป(18-46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟส(0-0-50) จะตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ย

โพแทสเซียมซลัเฟสจาํนวนก่ีกิโลกรัม 

 ก. 12 กิโลกรัม 

 ข. 16 กิโลกรัม 

 ค. 21 กิโลกรัม 

 ง. 25 กิโลกรัม 

 จ. 30 กิโลกรัม 

จุดประสงค์ที ่1.9 เลือกใชช้นิดและประเภทสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัชนิดของศตัรูพืช

สวน 

เฉลย ขอ้  30. การตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในดินและในพืช ทาํใหส้ารเคมีถูกใชเ้พื่อกาํจดัศตัรูพืช

ไดป้ระมาณร้อยละเท่าใด 

 ก. ร้อยละ20 

 ข. ร้อยละ25 

 ค. ร้อยละ30 

 ง. ร้อยละ35 

 จ. ร้อยละ40 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    1.งานผลติพชืสวน 

จุดประสงค์ที่ 1.9 เลือกใชช้นิดและประเภทสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัชนิดของศตัรูพืช

สวน 

เฉลย ขอ้  31. โรคเตาเผาท่ีแสดงอาการเน้ือแขง็สีดาํในผลทุเรียน เกิดจากสาเหตุใด 

 ก. ตน้แตกใบอ่อน 

 ข. ขาดธาตุอาหาร 

 ค. เช้ือโรคเขา้ทาํลาย 

 ง. แมลงเขา้ทาํลาย 

 จ. ไดรั้บสารเคมี 

จุดประสงค์ที ่1.9 เลือกใชช้นิดและประเภทสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัชนิดของศตัรู 

พืชสวน 

เฉลย ขอ้  32. ขอ้ใดไม่จดัเป็นสารกาํจดัวชัพืช 

 ก. พาราควอ๊ท 

 ข. ไกลโฟเสท 

 ค. ดาลาพอน 

 ง. มาลาไทออน 

 จ. 2,4-ดี 

จุดประสงค์ที่ 1.9 เลือกใชช้นิดและประเภทสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัชนิดของศตัรู 

พืชสวน 

เฉลย ขอ้  33. พืชสมุนชนิดใดใชป้ราบศตัรูพืชได ้

 ก. สะเดาชา้ง โหระพา 

 ข. สะเดาชา้ง  ตะไคร้หอม 

 ค. สะเดาชา้ง  ใบเตย 

 ง. สะเดาชา้ง  ออ้ยแดง 

 จ. สะเดาชา้ง  ชะพลู 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    2.งานเกบ็เกีย่วและการจัดการหลงัการเกบ็เกี่ยว 

จุดประสงค์ที ่ 2.1 วางแผนการเก็บเก่ียวพืชสวนในระยะเวลาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้  34. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 ก. กลํ่าดอกเก็บเก่ียวโดยตดัโคนตน้ใหมี้ใบติด 3-4 ใบ 

 ข. หอมแดงเก็บเก่ียวเม่ือโคนตน้แหง้ปลายใบโคง้งอลง 

 ค. เผอืกเก็บเก่ียวเม่ือใบแหง้ตาย เพื่อใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารงอกตํ่า 

 ง. ผกักาดหวัเก็บเก่ียวตามอายท่ีุกาํหนด ไม่ใหเ้กิดบาดแผลและรอยชํ้า 

 จ. ผกัคะนา้เก็บเก่ียวโดยการตดั ควรมีความยาวทั้งตน้ประมาณ 20 เซนติเมตร 

จุดประสงค์ที ่  2.1 วางแผนการเก็บเก่ียวพืชสวนในระยะเวลาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้  35. ผลไมท่ี้สามารถเก็บเก่ียวไดข้ณะผลแก่จดัเพื่อนาํมาบ่มให้สุก คือขอ้ใด 

 ก. แตงโม 

 ข. สับปะรด 

 ค. มะม่วง 

 ง. ส้มโอ 

 จ. ชมพู ่

จุดประสงค์ที ่ 2.1 วางแผนการเก็บเก่ียวพืชสวนในระยะเวลาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้  36. ดชันีการเก็บเก่ียวแตงโม แตงแคนตาลูป และฟักทอง ควรพิจารณาจากอะไร 

 ก. การแหง้ของใบบริเวณโคนตน้ 

 ข. ความแน่นสังเกตจากเสียงเคาะ 

 ค. การเปล่ียนสีจากสีอ่อนเป็นสีเขม้ 

 ง. การสุ่มเก็บผลมาผา่ดูลกัษณะภายใน 

 จ. การนบัอายตุั้งแต่วนัท่ีงอกและตาํแหน่งผลบนเถา 

จุดประสงค์ที ่  2.1 วางแผนการเก็บเก่ียวพืชสวนในระยะเวลาไดถู้กตอ้งเหมาะสมตามชนิดของพืชสวน 

เฉลย ขอ้  37. พืชกลุ่มใดท่ีเก็บเก่ียวเม่ือผลผลิตแหง้ 

 ก. มะพร้าว มะขามหวาน ละหุ่ง งา  

 ข. ขา้ว ขา้วฟ่าง ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง 

 ค. กระวาน กานพลู จนัทน์เทศ พริกไทย 

 ง. พริกแหง้ ดอกไมจี้น พริกไทย กระเจ๊ียบแดง 

 จ. ถัว่เขียว ทานตะวนั มะขามเปร้ียว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    2.งานเกบ็เกีย่วและการจัดการหลงัการเกบ็เกี่ยว 

จุดประสงค์ที ่2.2   อธิบายจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชไร่ไดถู้กตอ้งตามชนิดของพืชไร่ 

เฉลย ขอ้  38. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 

 ก. การคดัเลือก 

 ข. การตดัแต่ง 

 ค. การทาํใหแ้หง้ 

 ง. การคดัขนาด 

 จ. การทาํความสะอาด 

จุดประสงค์ที ่  2.2 ลาํดบัขั้นตอนการ ทาํความสะอาด/คดัแยก/ตดัแต่ง ผลผลิตพืชสวนไดถู้กตอ้งตามชนิดของ

พืชสวน 

เฉลย ขอ้  39. หลงัการเก็บเก่ียวพืชผกัควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ตดัแต่ง ทาํความสะอาด คดัขนาด บรรจุหีบห่อ 

 ข. ทาํความสะอาด คดัขนาด ตดัแต่ง บรรจุหีบห่อ 

 ค. คดัขนาด ตดัแต่ง ทาํความสะอาด บรรจุหีบห่อ 

 ง. ตดัแต่ง คดัขนาด ทาํความสะอาด บรรจุหีบห่อ 

 จ. ทาํความสะอาด ตดัแต่ง คดัขนาด บรรจุหีบห่อ 

จุดประสงค์ที ่2.2 ลาํดบัขั้นตอนการ ทาํความสะอาด/คดัแยก/ตดัแต่ง ผลผลิตพืชสวนไดถู้กตอ้งตามชนิดของ

พืชสวน 

เฉลย ขอ้  40. ผลผลิตท่ีควรบรรจุหีบห่ออยา่งเร่งด่วนท่ีสุด คือพืชในกลุ่มใด 

 ก. องุ่น ขา้วโพด  

 ข. มะขามหวาน พุทรา 

 ค. อะโวกาโด กุหลาบ 

 ง. มะเขือเทศ แอปเป้ิล 

 จ. สตรอเบอร่ี กุหลาบ 

 

 

 

 

 

 

A4 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ                                      ประเภทวชิาเกษตรกรรม                                       สาขาวิชาพืชสวน 



26 
 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    2.งานเกบ็เกีย่วและการจัดการหลงัการเกบ็เกี่ยว 

จุดประสงค์ที ่2.2 ลาํดบัขั้นตอนการ ทาํความสะอาด/คดัแยก/ตดัแต่ง ผลผลิตพืชสวนไดถู้กตอ้งตามชนิดของ

พืชสวน 

เฉลย ขอ้ 41. การทาํความสะอาดผลผลิตดว้ยการลา้งนํ้ามีขอ้เสียอยา่งไร 

 ก. เส่ียงต่อการบอบชํ้าไดง่้าย 

 ข. เส่ียงต่อการเขา้ทาํลายของเช้ือโรค 

 ค. ไม่สะดวกในการปฏิบติังาน 

 ง. ใชเ้วลานาน 

 จ. ลงทุนสูง 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    3. งานตลาดและจัดจําหน่ายพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่3.1 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการตลาด สภาพแวดลอ้ม และประเภทพืชสวนไดถู้กตอ้งตามหวัขอ้ท่ี

กาํหนด 

เฉลย ขอ้  42. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการสาํรวจสภาวะการตลาดในทอ้งถ่ิน 

 ก. ราคาผลผลิต 

 ข. ความนิยมของผูบ้ริโภค 

 ค. ความสามารถในการผลิตไดค้รบวงจร 

 ง. เป็นพืชท่ีไดรั้บการส่งเสริมใหป้ลูก 

 จ. เป็นพืชท่ีมีโอกาสจาํหน่ายในตลาดโลก 

จุดประสงค์ที ่3.1 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการตลาด สภาพแวดลอ้ม และประเภทพืชสวนไดถู้กตอ้งตามหวัขอ้ท่ี

กาํหนด 

เฉลย ขอ้  43. ตลาดต่างประเทศท่ีไทยส่งออกยางพารารมควนัมากท่ีสุดคือประเทศใด 

 ก. จีน 

 ข. ญ่ีปุ่น 

 ค. อินเดีย 

 ง. สิงคโปร์ 

 จ. สหรัฐอเมริกา 

จุดประสงค์ที ่3.2   คาํนวณตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนการเพิ่มมูลค่า และกาํหนดราคาจาํหน่ายไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

เฉลย ขอ้ 44. ปลูกดาวเรือง 200 ตน้ ราคากลา้ตน้ละ 2 บาท ใชปุ๋้ย 2 กิโลกรัมๆละ 20 บาท  และค่าแรงท่ี

ไม่ตอ้งจ่าย 300 บาท ตน้ดาวเรืองตายไป 20 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลือเก็บเก่ียวคร้ังแรกตน้ละ  

2 ดอก จาํหน่ายไดด้อกละ 3 บาท เม่ือพิจารณาถึงผลผลิตคร้ังแรก ผูป้ลูกไดก้าํไรหรือ

ขาดทุนเท่าไร 

 ก. กาํไร 120 บาท 

 ข. กาํไร 220 บาท 

 ค. ขาดทุน 120 บาท 

 ง. ขาดทุน 220 บาท 

 จ. ไม่กาํไรและไม่ขาดทุน 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    3. งานตลาดและจัดจําหน่ายพชืสวน 

จุดประสงค์ที ่3.3   เลือกช่องทางการจาํหน่ายและจดัจาํหน่ายไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

เฉลย ขอ้ 45. ขอ้ใดเป็นทางเลือกท่ีดีในการรักษาสภาวะทางการตลาดและผลกาํไรทางดา้นพืช 

 ก. การผลิตพืชผกัไร้ดิน 

 ข. การผลิตพืชผลนอกฤดูกาล 

 ค. การผลิตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

 ง. การผลิตพืชทดแทนการนาํเขา้ 

 จ. การผลิตพืชสมุนไพรและพืชวตัถุดิบเคร่ืองสาํอาง 

จุดประสงค์ที ่3.4 ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย สรุปกาํไรขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  46. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของการทาํบญัชีฟาร์ม 

 ก. ทราบปริมาณผลผลิต 

 ข. ทราบรายได ้ในการทาํฟาร์ม 

 ค. เป็นหลกัฐานในการวางแผนและงบประมาณ 

 ง. ทราบปริมาณผลผลิตท่ีนาํมาบริโภคในครัวเรือน 

 จ. เป็นหลกัฐานทางการเงินแสดงรายไดแ้ละทรัพยสิ์น 

จุดประสงค์ที่ 3.4 ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย สรุปกาํไรขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  47. นายชอบขายผลผลิตไมผ้ล  มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อุปกรณ์ใน

การผลิตไมผ้ล 20,000 บาท และค่าเช่าท่ีคา้งจ่าย 8,000 บาท  นายชอบมีทุนรวมตามขอ้ใด 

 ก. 72,000 บาท   

 ข. 77,000 บาท 

 ค. 80,000 บาท 

 ง. 88,000 บาท 

 จ. 90,000 บาท 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน    สมรรถนะงานที ่    3. งานตลาดและจัดจําหน่ายพชืสวน 

จุดประสงค์ที่ 3.4 ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย สรุปกาํไรขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้ 48. บญัชีเงินสดต่อไปน้ี มียอดคงเหลือยกไปเท่าไร 

บญัชีเงินสด 

ธ.ค.1  ทุน             300,000  บาท 

      5 รายไดค้่ารับจา้ง 

         เตรียมพื้นท่ี                   40,000 บาท        

      20 ลูกหน้ี                30,000 บาท  

      28 รายไดค้่าขายผลไม ้    55,000 บาท 

ธ.ค. 4 เงินฝากธนาคาร     100,000 บาท 

      14  ค่าผอ่นรถ                         15,000 บาท     

      24 ค่าสาธารณูปโภค                 7,000 บาท     

      30 ค่าจา้ง ค่าวสัดุการปลูกพชื 50,000 บาท 

 

 ก. 172,000 บาท 

 ข. 253,000 บาท 

 ค. 303,000 บาท 

 ง. 395,000 บาท 

 จ. 425,000 บาท 

จุดประสงค์ที่ 3.4 ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย สรุปกาํไรขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  49.  รายการใดท่ีวเิคราะห์วา่ สินทรัพยล์ด หน้ีสินลด 

 ก. รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี .  

 ข. จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ี 

 ค. ซ้ือรถยนตเ์ป็นเงินเช่ือ 

 ง. นาํเงินไปใชส่้วนตวั 

 จ. ถอนเงินจากธนาคารใชใ้นการปลูกพืช 

จุดประสงค์ที่ 3.4 ทาํบญัชีตน้ทุน รายรับ รายจ่าย สรุปกาํไรขาดทุนไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  50.  รายการใดท่ีวเิคราะห์วา่ สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

 ก. ส่งใบแจง้หน้ีค่าจา้งไถพื้นท่ีและจ่ายชาํระหน้ีเงินกู ้  

 ข. กูเ้งินจากธนาคารและไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร 

 ค. ส่งใบแจง้หน้ีค่าจา้งไถพื้นท่ีและรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี 

 ง. รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและใหบ้ริการเช่ารถไดรั้บเป็นเงินสด 

 จ. นาํเงินสดมาลงทุนปลูกพืช และรับเงินค่าเช่าท่ีนา 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน     

 

 แบบประเมินการตอบคําถามตอบส้ัน  

ข้อ คําถาม จุดประสงค์ที่ 

1 หลกัในการพิจารณาเลือกพื้นท่ีปลูกไมผ้ล  มีหลกัอยา่งไร 1.2 

2 สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลูก แอปเป้ิล มีสภาพภูมิอากาศอยา่งไร 1.2 

3 การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารนิยมใชก้บัพืชผกัประเภทใด 1.2 

4 พื้นท่ี 1 ไร่   ขนาดความกวา้ง 20 เมตร  ยาว 80 เมตร  ตอ้งการปลูกมะม่วง 

ซ่ึงมีระยะระหวา่ง  แถว 2  × 2 เมตร  อยากทราบวา่ตอ้งใชก่ิ้งพนัธ์ุจาํนวน

เท่าใด 

1.5 

5 ปุ๋ยท่ีมีสูตรธาตุฟอสฟอรัสสูง ควรใส่ใหต้น้มะม่วงในระยะใดของการ

เจริญเติบโต 

1.7 

6 ถา้ตอ้งการใหผ้ลไมมี้รสหวานควรใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารใด 1.7 

7 การตดัแต่งก่ิง  ( pruning ) ในไมผ้ลควรตดัแต่งเม่ือไร 1.7 

8 การบ่มผลไมใ้หมี้สีสวยงาม สมํ่าเสมอ ตอ้งใชส้ารใด 2.2 

9 ผลไมช้นิดใดไม่สามารถบ่มได ้  ( เลือก 2 ชนิด ) ชมพู ่ มะนาว มะละกอ  ละมุด 2.2 

10 ดอกไมช้นิดใดท่ีส่งออกต่างประเทศมากท่ีสุด 3.1 
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 (ชุดกรรมการ) 

 

คาํช้ีแจง 

การใช้เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาพชืศาสตร์      สาขางานพชืสวน 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาพืชศาสตร์    

สาขางานพืชสวน 
 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

  1.  ภาคทฤษฎี 

 1.1  งานผลิตพืชสวน 

 1.2  งานเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 

 1.3  งานการดลาดและจาํหน่ายพืชสวน     

  2.  ภาคปฏิบัต ิ

 2.1  การทาํแผนการผลิตพืชสวน      

 2.2  เตรียมดินและปลูกพืชสวนในภาชนะ 

 2.3  การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 

       

ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

1.  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี      จาํนวน 1 ชุด  คะแนนเตม็  40  คะแนน ไดแ้ก่ 

1.1  แบบประเมินแบบเลือกตอบ           จาํนวน  50 ขอ้  เลือก 40 ขอ้ (ไม่เลือกแบบตอบสั้น)  

      เลือก  30  ขอ้ (เลือกแบบตอบสั้น 10 ขอ้)     คะแนนเต็ม  40   คะแนน 

1.2  แบบประเมินแบบตอบสั้น               จาํนวน  10  ขอ้    คะแนนเตม็  10  คะแนน 

 2.  เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเร่ือง/งาน   จาํนวน 3 ชุด     คะแนนเต็ม  60  คะแนน 

     2.1  การทาํแผนการผลิตพืชสวน                  จาํนวน  6   ขอ้    คะแนนเตม็   20  คะแนน 

                 2.2  เตรียมดินและปลูกพืชสวนในภาชนะ   จาํนวน  2  ขอ้     คะแนนเตม็   20  คะแนน 

                 2.3  การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน     จาํนวน   2 ขอ้ คะแนนเตม็    20 คะแนน 
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วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม วสัดุอุปกรณ์ และเอกสารในการประเมิน 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 

 

วธีิดําเนินการประเมิน 

 1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยป์ระเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาเป็นประธาน   ผูใ้ชผ้ลผลิตหรือผูแ้ทนสถานประกอบการ/องคก์รวชิาชีพ เป็น

กรรมการ   ครูผูส้อนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการประเมิน  พร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน

การประเมิน  โดยในบางกรณีหรือบางรายการอาจแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 

 3. การประเมินภาคทฤษฎี ประเมินรายบุคคล พร้อมกนั 

4. การประเมินภาคปฏิบติัใหจ้ดัประเมินไดท้ั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

 5.  เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 

       5.1  ภาคทฤษฎี       1    ชัว่โมง 

       5.2  ภาคปฏิบติั       4    ชัว่โมง 

 6. กรณีตอ้งการประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยใหป้ระเมินควบคู่ไปกบัการประเมินภาคปฏิบติั 

 

สรุปผลการประเมิน 

   1.  ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเด็นคาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี

กาํหนดในแบบประเมิน 

   2.  ใหค้ณะกรรมการใหค้ะแนนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

   3.  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมิน     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

        3.1  ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

        3.2  ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

  4. ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

      4.1  ภาคทฤษฎี 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ให ้ไม่ผา่น 

                              4.2  ภาคปฏิบติั 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ให ้ไม่ผา่น 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎ ี

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาพชืศาสตร์    สาขางานพชืสวน 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน    เวลา  1  ช่ัวโมง 

 

คําส่ัง จงทาํเคร่ืองหมาย กากบาท (X) หวัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวขอ้     

1.เมลด็พนัธ์ุไมผ้ลอะไรเม่ือนาํไปเพาะแลว้มีโอกาสกลายพนัธ์ุนอ้ยมาก 

 ก. มะพร้าว 

 ข. มะละกอ 

 ค. มงัคุด 

 ง. ทุเรียน 

 จ. ลาํไย 

2.การขยายพนัธ์ุทุเรียนแบบไม่ใชเ้พศ ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือวิธีใด 

 ก. การตอนก่ิง 

 ข. การเสียบยอด 

 ค. การโนม้ก่ิง 

 ง. การทาบก่ิง 

 จ. การปักชาํ 

3.  เมล็ดพืชชนิดใด ท่ีจะตอ้งลา้งเพื่อเอาส่วนเยือ่หุม้เมือกออกก่อนนาํไปเพาะ 

 ก. มะเขือ 

 ข. ถัว่ฝักยาว 

 ค. มะละกอ 

 ง. พริก 

 จ. มะระ 

4. กลา้พืชผกัชนิดใด ใชร้ะยะเวลาในการเพาะนานท่ีสุด 

 ก. หน่อไมฝ้ร่ัง 

 ข. คะนา้ 

 ค. มะเขือยาว 

 ง. ถัว่ฝักยาว 

 จ. บวบ 
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5. การขยายพนัธ์ุพชืโดยอาศยัรากของพืชตน้อ่ืน คือขอ้ใด 

 ก. การตดัชาํ 

 ข. การตอนก่ิง 

 ค. การติดตา 

 ง. การแยกหน่อ 

 จ. การเพาะเมล็ด 

6. เมล็ดพืชชนิดใด ท่ีจะตอ้งลา้งเพื่อเอาส่วนเยือ่หุม้เมือกออกก่อนนาํไปเพาะ 

 ก. มะเขือ 

 ข. ถัว่ฝักยาว 

 ค. มะละกอ 

 ง. พริก 

 จ. มะระ 

7. ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชในส่วนท่ีเป็นลาํตน้และใบ 

 ก. ปุ๋ยไนโตรเจน 

 ข. ปุ๋ยฟอสฟอรัส 

 ค. ปุ๋ยโพแทสเซียม 

 ง. ปุ๋ยหินฟอสเฟต 

 จ. ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท 

8. สูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการบาํรุงตน้ไมผ้ลหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตคือสูตรใด 

 ก. 13-13-21 

 ข. 13-13-24    

 ค. 15-15-15   

 ง. 16-16-8 

 จ. 16-20-0 

9. ปุ๋ยชนิดใดช่วยในการปรับปรุงคุณภาพความหวานของผลองุ่น 

 ก. ปุ๋ยไนโตรเจน 

 ข. ปุ๋ยฟอสฟอรัส 

 ค. ปุ๋ยโพแทสเซียม 

 ง. ปุ๋ยหินฟอสเฟต 

 จ. ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท 
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10. การเตรียมแปลงปลูกพืชผกัในฤดูแลง้ควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. เตรียมแปลงราบเรียบ สมํ่าเสมอทัว่ทั้งแปลง 

 ข. เตรียมแปลงใหมี้ลกัษณะโคง้เป็นหลงัเต่า 

 ค. เตรียมแปลงใหมี้ลกัษณะเป็นแอ่งกะทะ 

 ง. เตรียมแปลงใหสู้งกวา่ระดบัผวิดิน 

 จ. เตรียมแปลงใหมี้ลกัษณะลาดเท 

11. เคร่ืองมือชนิดใดใชใ้นการเตรียมแปลงปลูกหลงัจากไถปรับพื้นท่ีและกาํจดัวชัพืชแลว้ 

 ก. จอบถาก  คราด 

 ข. จอบพรวน  คราด 

 ค. จอบขดุ  คราด 

 ง. เสียม  คราด 

 จ. พลัว่  คราด 

12. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัในการเก็บรักษาเคร่ืองมือทางการเกษตร 

 ก. การจดัทาํบญัชีเคร่ืองมือ 

 ข. การเก็บเคร่ืองมือใหเ้ป็นระเบียบ 

 ค. การเก็บเคร่ืองมือไวใ้นโรงเก็บ 

 ง. การทาํความสะอาดเคร่ืองมือก่อนนาํไปเก็บ 

 จ. ซ่อมแซมเคร่ืองมือให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดก่้อนนาํไปเก็บ 

13. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางในการใชปุ๋้ยใหเ้กิดประโยชน์ต่อพืชมากท่ีสุด  

 ก. ชนิดของปุ๋ย 

 ข. การใชปุ๋้ยในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 ค. การใส่ปุ๋ยในขณะท่ีพืชตอ้งการ 

 ง. การเลือกช่วงเวลาใส่ปุ๋ย 

 จ. การเลือกวธีิการใส่ปุ๋ย 

14. สภาพพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการสร้างสวนผลไม ้ 

 ก. อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 

 ข. อยูใ่กลแ้หล่งนํ้า 

 ค. อยูใ่กลภู้เขา 

 ง. อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ 

 จ. อยูใ่กลท้างคมนาคม 
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15. ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการปลูกไมผ้ลมากท่ีสุด 

 ก. ดิน 

 ข. สภาพภูมิอากาศ 

 ค. นํ้า 

 ง. แหล่งเงินทุน 

 จ. แหล่งตลาด 

16. พืชผกัชนิดใด นิยมปลูกโดยการหยอดเมล็ดในหลุมปลูก 

 ก. คะนา้ 

 ข. ผกักาดหวั 

 ค. ผกักาดเขียวกวางตุง้ 

 ง. ผกักาดเขียวปลี 

 จ. ผกักาดขาวปลี 

17. พืชผกัชนิดใด นิยมปลูกโดยการหวา่นเมล็ดลงแปลงปลูก 

 ก. ผกักาดเขียวกวางตุง้ ผกัชี 

 ข. ผกักวางตุง้ฮ่องเต ้ค่ืนช่าย 

 ค. ผกักาดหวั กลํ่าปลี  

 ง. ผกับุง้จีน ผกัโขมจีน 

 จ. ผกัคะนา้ กลํ่าปลี 

18. ไมผ้ลชนิดใดท่ีออกดอกในช่วงตน้ฤดูฝน 

 ก. มะม่วง 

 ข. ลาํไย 

 ค. ส้มเขียวหวาน 

 ง. มงัคุด 

 จ. ทุเรียน 

19. สารเคมีในขอ้ใดท่ีใชใ้นการบงัคบัการออกดอกของลาํไย 

 ก. โพแทสเซียมไนเตรท 

 ข. โพแทสเซียมซลัเฟต 

 ค. โพแทสเซียมคลอเรท 

 ง. โพแทสเซียมคลอไรด์ 

 จ. โพแทสเซียมเปอร์คลอไรด์ 
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20. ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการตดัแต่งก่ิงไมผ้ล 

 ก. เพื่อใหต้น้ไมผ้ลแขง็แรง อายุยนื 

 ข. เพื่อใหส้ะดวกในการปฏิบติั 

 ค. เพื่อใหผ้ลผลิตกระจายทัว่ตน้ 

 ง. เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

 จ. เพื่อใหอ้อกดอกติดผลปีเวน้ปี 

21. ประโยชน์ของเรือนเพาะชาํต่อการปลูกพชื 

 ก. เป็นสถานท่ีเพาะเมล็ด 

 ข. เป็นสถานท่ีเก็บเคร่ืองจกัร 

 ค. เป็นสถานท่ีอนุบาลพนัธ์ุไม ้

 ง. เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบติัและแหล่งเรียนรู้ 

 จ. เป็นสถานท่ีจาํหน่ายผลิตผล 

22. พืชชนิดใดท่ีเป็นไมต้ดัใบ นิยมใชป้ระโยชน์ในงานประดบัตกแต่ง 

 ก. โกสน 

 ข. ยีโ่ถ 

 ค. กลว้ยไม ้

 ง. เฟร์ิน 

 จ. ขิงแดง 

23.ไมป้ระดบัชนิดใดท่ีจดัเป็นไมใ้นร่ม 

 ก. บวั 

 ข. ดาดตะกัว่ 

 ค. กกอียปิต ์

 ง. วา่นส่ีทิศ 

 จ. ขิงแดง 

24. พนัธ์ุยางพาราชั้น 1 ใหผ้ลผลิตสูงท่ีไดรั้บการแนะนาํส่งเสริมใหป้ลูก คือพนัธ์ุใด 

 ก. PB 235 

 ข. RRIM 600 

 ค. KT311 

 ง. RRIT 251 

 จ. GT1 
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25. วธีิการใหน้ํ้าท่ีประหยดัปริมาณนํ้ามากท่ีสุด ไดแ้ก่วธีิใด 

 ก. การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยด 

 ข. การใหน้ํ้าแบบพน่ฝอย 

 ค. การใหน้ํ้าแบบยกร่อง 

 ง. การใหน้ํ้าแบบท่วมผิวดิน 

 จ. การใหน้ํ้าแบบใชส้ายยาง 

26. แบคทีเรียท่ีอยูอ่ยา่งอิสระชนิใดท่ีมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 

 ก. ไรโซเบียม (Rhizobium) 

 ข. อโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter) 

 ค. แลคโตบาซิลลสั (Lactobacillus) 

 ง. แอคติโนมายซีส (Actinomyces) 

 จ. ไตรโคเดอมา (Tricoderma) 

27. ปุ๋ยเคมีสูตรใดสามารถนาํมาใชแ้ทนปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21  

 ก. สูตร 8-8-16 

 ข. สูตร 12-12-18 

 ค. สูตร 15-15-15 

 ง. สูตร 16-16-8 

 จ. สูตร 16-20-0 

28. ตอ้งการผสมปุ๋ยเคมีสูตร 12-23-16 จาํนวน 50 กิโลกรัม โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 3 ชนิด คือปุ๋ยยเูรีย (46-0-0)                

ปุ๋ยแดป(18-46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟส(0-0-50) จะตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ยแดปจาํนวนก่ีกิโลกรัม 

 ก. 12 กิโลกรัม 

 ข. 16 กิโลกรัม 

 ค. 21 กิโลกรัม 

 ง. 25 กิโลกรัม 

 จ. 30 กิโลกรัม 

29. ตอ้งการผสมปุ๋ยเคมีสูตร 12-23-16 จาํนวน 50 กิโลกรัม โดยใชแ้ม่ปุ๋ย 3 ชนิด คือปุ๋ยยเูรีย (46-0-0)                

ปุ๋ยแดป(18-46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟส(0-0-50) จะตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟสจาํนวนก่ี

กิโลกรัม 

 ก. 12 กิโลกรัม 

 ข. 16 กิโลกรัม 

 ค. 21 กิโลกรัม 

 ง. 25 กิโลกรัม 

 จ. 30 กิโลกรัม 
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30. การตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในดินและในพืช ทาํใหส้ารเคมีถูกใชเ้พื่อกาํจดัศตัรูพืชไดป้ระมาณร้อย

ละเท่าใด 

 ก. ร้อยละ20 

 ข. ร้อยละ25 

 ค. ร้อยละ30 

 ง. ร้อยละ35 

 จ. ร้อยละ40 

31. โรคเตาเผาท่ีแสดงอาการเน้ือแขง็สีดาํในผลทุเรียน เกิดจากสาเหตุใด 

 ก. ตน้แตกใบอ่อน 

 ข. ขาดธาตุอาหาร 

 ค. เช้ือโรคเขา้ทาํลาย 

 ง. แมลงเขา้ทาํลาย 

 จ. ไดรั้บสารเคมี 

32. ขอ้ใดไม่จดัเป็นสารกาํจดัวชัพืช 

 ก. พาราควอ๊ท 

 ข. ไกลโฟเสท 

 ค. ดาลาพอน 

 ง. มาลาไทออน 

 จ. 2,4-ดี 

33. พืชสมุนชนิดใดใชป้ราบศตัรูพืชได ้

 ก. สะเดาชา้ง โหระพา 

 ข. สะเดาชา้ง  ตะไคร้หอม 

 ค. สะเดาชา้ง  ใบเตย 

 ง. สะเดาชา้ง  ออ้ยแดง 

 จ. สะเดาชา้ง  ชะพลู 

34. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 ก. กลํ่าดอกเก็บเก่ียวโดยตดัโคนตน้ใหมี้ใบติด 3-4 ใบ 

 ข. หอมแดงเก็บเก่ียวเม่ือโคนตน้แหง้ปลายใบโคง้งอลง 

 ค. เผอืกเก็บเก่ียวเม่ือใบแหง้ตาย เพื่อใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารงอกตํ่า 

 ง. ผกักาดหวัเก็บเก่ียวตามอายท่ีุกาํหนด ไม่ใหเ้กิดบาดแผลและรอยชํ้า 

 จ. ผกัคะนา้เก็บเก่ียวโดยการตดั ควรมีความยาวทั้งตน้ประมาณ 20 เซนติเมตร 
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35. ผลไมท่ี้สามารถเก็บเก่ียวไดข้ณะผลแก่จดัเพื่อนาํมาบ่มใหสุ้ก คือขอ้ใด 

 ก. แตงโม 

 ข. สับปะรด 

 ค. มะม่วง 

 ง. ส้มโอ 

 จ. ชมพู ่

36. ดชันีการเก็บเก่ียวแตงโม แตงแคนตาลูป และฟักทอง ควรพจิารณาจากอะไร 

 ก. การแหง้ของใบบริเวณโคนตน้ 

 ข. ความแน่นสังเกตจากเสียงเคาะ 

 ค. การเปล่ียนสีจากสีอ่อนเป็นสีเขม้ 

 ง. การสุ่มเก็บผลมาผา่ดูลกัษณะภายใน 

 จ. การนบัอายตุั้งแต่วนัท่ีงอกและตาํแหน่งผลบนเถา 

37. พืชกลุ่มใดท่ีเก็บเก่ียวเม่ือผลผลิตแหง้ 

 ก. มะพร้าว มะขามหวาน ละหุ่ง งา  

 ข. ขา้ว ขา้วฟ่าง ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง 

 ค. กระวาน กานพลู จนัทน์เทศ พริกไทย 

 ง. พริกแหง้ ดอกไมจี้น พริกไทย กระเจ๊ียบแดง 

 จ. ถัว่เขียว ทานตะวนั มะขามเปร้ียว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

38. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 

 ก. การคดัเลือก 

 ข. การตดัแต่ง 

 ค. การทาํใหแ้หง้ 

 ง. การคดัขนาด 

 จ. การทาํความสะอาด 

39. หลงัการเก็บเก่ียวพืชผกัควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ตดัแต่ง ทาํความสะอาด คดัขนาด บรรจุหีบห่อ 

 ข. ทาํความสะอาด คดัขนาด ตดัแต่ง บรรจุหีบห่อ 

 ค. คดัขนาด ตดัแต่ง ทาํความสะอาด บรรจุหีบห่อ 

 ง. ตดัแต่ง คดัขนาด ทาํความสะอาด บรรจุหีบห่อ 

 จ. ทาํความสะอาด ตดัแต่ง คดัขนาด บรรจุหีบห่อ 
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40. ผลผลิตท่ีควรบรรจุหีบห่ออยา่งเร่งด่วนท่ีสุด คือพืชในกลุ่มใด 

 ก. องุ่น ขา้วโพด  

 ข. มะขามหวาน พุทรา 

 ค. อะโวกาโด กุหลาบ 

 ง. มะเขือเทศ แอปเป้ิล 

 จ. สตรอเบอร่ี กุหลาบ 

41. การทาํความสะอาดผลผลิตดว้ยการลา้งนํ้ามีขอ้เสียอยา่งไร 

 ก. เส่ียงต่อการบอบชํ้าไดง่้าย 

 ข. เส่ียงต่อการเขา้ทาํลายของเช้ือโรค 

 ค. ไม่สะดวกในการปฏิบติังาน 

 ง. ใชเ้วลานาน 

 จ. ลงทุนสูง 

42. ขอ้ใดเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการสาํรวจสภาวะการตลาดในทอ้งถ่ิน 

 ก. ราคาผลผลิต 

 ข. ความนิยมของผูบ้ริโภค 

 ค. ความสามารถในการผลิตไดค้รบวงจร 

 ง. เป็นพืชท่ีไดรั้บการส่งเสริมใหป้ลูก 

 จ. เป็นพืชท่ีมีโอกาสจาํหน่ายในตลาดโลก 

43. ตลาดต่างประเทศท่ีไทยส่งออกยางพารารมควนัมากท่ีสุดคือประเทศใด 

 ก. จีน 

 ข. ญ่ีปุ่น 

 ค. อินเดีย 

 ง. สิงคโปร์ 

 จ. สหรัฐอเมริกา 

44. ปลูกดาวเรือง 200 ตน้ ราคากลา้ตน้ละ 2 บาท ใชปุ๋้ย 2 กิโลกรัมๆละ 20 บาท  และคา่แรงท่ีไม่ตอ้งจ่าย 300 

บาท ตน้ดาวเรืองตายไป 20 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลือเก็บเก่ียวคร้ังแรกตน้ละ  

2 ดอก จาํหน่ายไดด้อกละ 3 บาท เม่ือพิจารณาถึงผลผลิตคร้ังแรก ผูป้ลูกไดก้าํไรหรือขาดทุนเท่าไร 

 ก. กาํไร 120 บาท 

 ข. กาํไร 220 บาท 

 ค. ขาดทุน 120 บาท 

 ง. ขาดทุน 220 บาท 

 จ. ไม่กาํไรและไม่ขาดทุน 
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45. ขอ้ใดเป็นทางเลือกท่ีดีในการรักษาสภาวะทางการตลาดและผลกาํไรทางดา้นพืช 

 ก. การผลิตพืชผกัไร้ดิน 

 ข. การผลิตพืชผลนอกฤดูกาล 

 ค. การผลิตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

 ง. การผลิตพืชทดแทนการนาํเขา้ 

 จ. การผลิตพืชสมุนไพรและพืชวตัถุดิบเคร่ืองสาํอาง 

46. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของการทาํบญัชีฟาร์ม 

 ก. ทราบปริมาณผลผลิต 

 ข. ทราบรายได ้ในการทาํฟาร์ม 

 ค. เป็นหลกัฐานในการวางแผนและงบประมาณ 

 ง. ทราบปริมาณผลผลิตท่ีนาํมาบริโภคในครัวเรือน 

 จ. เป็นหลกัฐานทางการเงินแสดงรายไดแ้ละทรัพยสิ์น 

47. นายชอบขายผลผลิตไมผ้ล  มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อุปกรณ์ในการผลิต              

ไมผ้ล 20,000 บาท และค่าเช่าท่ีคา้งจ่าย 8,000 บาท  นายชอบมีทุนรวมตามขอ้ใด 

 ก. 72,000 บาท   

 ข. 77,000 บาท 

 ค. 80,000 บาท 

 ง. 88,000 บาท 

 จ. 90,000 บาท 

48. บญัชีเงินสดต่อไปน้ี มียอดคงเหลือยกไปเท่าไร 

บญัชีเงินสด 

ธ.ค.1  ทุน            300,000  บาท 

      5 รายไดค้่ารับจา้ง 

         เตรียมพื้นท่ี           40,000 บาท        

      20 ลูกหน้ี             30,000 บาท  

      28 รายไดค้่าขายผลไม ้55,000 บาท 

ธ.ค. 4 เงินฝากธนาคาร  100,000.บาท 

   14  ค่าผอ่นรถ                15,000.บาท     

   24 ค่าสาธารณูปโภค       7,000.บาท     

   30 ค่าจา้ง ค่าวสัดุการปลูกพชื 50,000.บาท 

 ก. 172,000 บาท 

 ข. 253,000 บาท 

 ค. 303,000 บาท 

 ง. 395,000 บาท 

 จ. 425,000 บาท 
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49. รายการใดท่ีวเิคราะห์วา่ สินทรัพยล์ด หน้ีสินลด 

 ก. รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี .  

 ข. จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ี 

 ค. ซ้ือรถยนตเ์ป็นเงินเช่ือ 

 ง. นาํเงินไปใชส่้วนตวั 

 จ. ถอนเงินจากธนาคารใชใ้นการปลูกพืช 

50. รายการใดท่ีวเิคราะห์วา่ สินทรัพยเ์พิ่ม ทุนเพิ่ม 

 ก. ส่งใบแจง้หน้ีค่าจา้งไถพื้นท่ีและจ่ายชาํระหน้ีเงินกู ้  

 ข. กูเ้งินจากธนาคารและไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร 

 ค. ส่งใบแจง้หน้ีค่าจา้งไถพื้นท่ีและรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี 

 ง. รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและใหบ้ริการเช่ารถไดรั้บเป็นเงินสด 

 จ. นาํเงินสดมาลงทุนปลูกพืช และรับเงินค่าเช่าท่ีนา 
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               คําส่ัง จงตอบคาํถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง ขอ้ละ 1 คะแนน 

 

 1. หลกัในการพิจารณาเลือกพื้นท่ีปลูกไมผ้ล  มีหลกัอยา่งไร 

 2. สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลูก แอปเป้ิล มีสภาพภูมิอากาศอยา่งไร 

 3. การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารนิยมใชก้บัพืชผกัประเภทใด 

4. พื้นท่ี 1 ไร่   ขนาดความกวา้ง 20 เมตร  ยาว 80 เมตร  ตอ้งการปลูกมะม่วง 

                   ซ่ึงมีระยะระหวา่ง  แถว 2  × 2 เมตร  อยากทราบวา่ตอ้งใชก่ิ้งพนัธ์ุจาํนวนเท่าใด 

 5. ปุ๋ยท่ีมีสูตรธาตุฟอสฟอรัสสูง ควรใส่ให้ตน้มะม่วงในระยะใดของการเจริญเติบโต 

 6. ถา้ตอ้งการใหผ้ลไมมี้รสหวานควรใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารใด 

 7. การตดัแต่งก่ิง  ( pruning ) ในไมผ้ลควรตดัแต่งเม่ือไร 

 8. การบ่มผลไมใ้หมี้สีสวยงาม สมํ่าเสมอ ตอ้งใชส้ารใด 

 9. ผลไมช้นิดใดไม่สามารถบ่มได ้  ( เลือก 2 ชนิด ) ชมพู ่ มะนาว มะละกอ  ละมุด 

 10. ดอกไมช้นิดใดท่ีส่งออกต่างประเทศมากท่ีสุด 
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เฉลยภาคทฤษฎ ี

คําเฉลยข้อสอบแบบเลอืกตอบ 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค ข ค ก ค ค ก ค จ ค 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ค ก ก ค ข ข ง ค ค จ 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ค ง ข ข ก ก ข ง ข ข 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ก ง ข ค ค จ จ ค จ จ 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

ข ก ก ข ข ค ก ข ข จ 
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คาํเฉลยข้อสอบแบบตอบส้ัน 

 

ข้อ คําตอบ เกณฑ์ 

1  มีแหล่งนํ้าเพียงพอ  คมนาคมสะดวก  สภาพอากาศ

ท่ีเหมาะสม 

ตอบถูกตอ้ง       2  ขอ้   ได ้ 1 คะแนน 

ตอบถูกตอ้ง       1 ขอ้   ได ้0.5 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ      ได ้0  คะแนน 

2 เขตอากาศหนาว  อุณหภูมิตํ่า ตอบถูกตอ้ง       2 ขอ้   ได ้ 1 คะแนน 

ตอบถูกตอ้ง       1 ขอ้   ได ้0.5 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ     ได ้0  คะแนน 

3 ผกักินใบ ตอบถูกตอ้ง                  ได ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ     ได ้0  คะแนน 

4 400   ตน้ ตอบถูกตอ้ง                 ได ้ 1 คะแนนตอบผดิ

หรือไม่ตอบ                 ได ้0  คะแนน 

5 ก่อนออกดอก ตอบถูกตอ้ง                 ได ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ     ได ้0  คะแนน 

6 โปแตสเซียม 

 

ตอบถูกตอ้ง                  ได ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ     ได ้0  คะแนน 

7 หลงัการเก็บเก่ียว ตอบถูกตอ้ง                  ได ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ     ได ้0  คะแนน 

8 ถ่านแกส๊  เอทิลีน  เอทีฟอน ตอบถูกตอ้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง ได ้1 คะแนน 

 ตอบผดิหรือไม่ตอบ                ได ้0  คะแนน 

9 ชมพู ่  มะนาว ตอบถูกตอ้ง     2 ขอ้      ได ้ 1 คะแนน 

ตอบถูกตอ้ง    1 ขอ้       ได ้0.5 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ      ได ้0  คะแนน 

10 กลว้ยไมห้วาย ตอบถูกตอ้ง                   ได ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบ      ได ้0  คะแนน 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏบัิต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาพชืศาสตร์      สาขางานพชืสวน 

คะแนนเต็ม  60  คะแนน เวลา     4      ช่ัวโมง 

 

คําส่ัง  แบบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ภาคปฏิบติัมีทั้งหมด 3 ชุด จงปฏิบติัตามทกัษะปฏิบติังานท่ีตอ้งประเมิน

ในแต่ละชุด 

 

แบบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 

ประเภทวชิา    เกษตรกรรม 

สาขาวชิา         พืชศาสตร์ 

สาขางาน         พืชสวน 

ชุดท่ี      1 

จาํนวน   6       ขอ้ 

เวลา       1       ชัว่โมง 

คะแนน   20    คะแนน 

 

1.  ช่ืองาน  การทาํแผนการผลิตพืชสวน 

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

 2.1 เขียนหลกัการเหตุผลครอบคลุมตรงประเด็น 

   2.2 เขียนจุดประสงคไ์ดต้รงและครอบคลุม 

   2.3 เขียนเป้าหมายไดต้รงและครอบคลุม 

   2.4 ขั้นตอนและเวลาการดาํเนินงานในแผนครบถว้น 

   2.5 คาํนวณค่าใชจ่้ายในแผนไดถู้กตอ้ง 

 2.6 กิจพิสัย 

3.  ขอบข่ายการประเมิน 

   ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานการทาํแผนการผลิตพืชสวน โดยมีลกัษณะงานดงัน้ี 

  3.1 ศึกษาใบงาน กรณีศึกษา ท่ีไดจ้ากผูส้อน เขียนแผนการผลิตพืชสวน พื้นท่ี15 ไร่ (ไมผ้ล) พื้นท่ีผลิต 

800 ตารางเมตร (พืชผกั ไมด้อกไมป้ะดบั) เห็ด 500 กอ้น การคมนาคมสะดวก 

 3.2 ใหน้กัศึกษากาํหนดชนิดพืชสวน เลือกระบบปลูกพืชและเขียนโครงการผลิตพืชในพื้นท่ีดงักล่าว

พร้อมคาํนวณตน้ทุนการผลิตและประมาณการผลผลิตท่ีได ้

3.3 ใชเ้คร่ืองมือการเกษตรทัว่ไป 

  3.4 เขียนแผนระยะ1 ปี 
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4. วธีิการประเมิน 

ประเมินเป็นรายบุคคลใชเ้วลาในการเขียนแผน 1 ชัว่โมง 

5.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณคณะวชิาพืชศาสตร์หรือสถานท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

6.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

รายการ จํานวน 

โจทยก์รณีศึกษา ตามจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

 

7.  แบบประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1. หลกัการเหตุผล 1   

2. จุดประสงค ์ 1   

3. เป้าหมาย 2   

4. ขั้นตอนและเวลาการดาํเนินงาน 

       4.1 ตารางการผลิต 

       4.2  กิจกรรม/งานท่ีปฏิบติั 

       4.3 ปฏิทินการดาํเนินงาน 

       4.4 เขียนคาํและประโยคไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

(7) 

2 

2 

2 

1 

  

5. คาํนวณค่าใชจ่้ายในแผน 

      5.1 การคาํนวณพื้นท่ี 

      5.2  คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยในแผน 

      5.3 คาํนวณอตัราการใชส้ารเคมีในแผน 

      5.4 คาํนวณค่าจา้งแรงงานในแผน 

(7) 

2 

2 

2 

1 

  

6. กิจนิสัย 

6.1 ช้ินงาน สะอาดและเป็นระเบียบ 

       6.2 การปฏิบติังานตรงเวลาตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไข 

(2) 

1 

1 

  

รวม 20   
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8.  เกณฑ์การประเมิน 

 รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเขียนหลกัการเหตุผล 

        - เขียนครอบคลุมตรงประเด็น 

        - เขียนไม่ครอบคลุมและไม่ตรงประเด็น 

 

1 

0 

2. การเขียนจุดประสงค ์

        - เขียนจุดประสงคไ์ดต้รงและครอบคลุม 

        - เขียนจุดประสงคไ์ม่ตรงและไมค่รอบคลุม 

 

1 

0 

3. การเขียนเป้าหมาย 

        - เขียนไดต้รงและครอบคลุม 

        - เขียนไดต้รงและครอบคลุมบางส่วน 

        - เขียนไม่ตรงและไม่ครอบคลุม 

 

2 

1 

0 

4. การเขียนขั้นตอนและเวลาการดาํเนินงาน 

            4.1 ตารางการผลิต 

         - เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

         - เขียนไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ 

         - ไม่เขียน 

 

 

2 

1 

0 

4.2 กิจกรรม/งานท่ีปฏิบติั 

    - เขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัไดค้รบถว้น และตามลาํดบัขั้นตอนตาม

กระบวนการหลกัการ 

    - เขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัไม่ครบถว้น แต่ตามลาํดบัขั้นตอนตาม

กระบวนการหลกัการ หรือ ครบถว้นแต่ไม่ตามลาํดบัขั้นตอนตามกระบวนการ

หลกัการ 

    - เขียนกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติัไม่ครบถว้น ไม่ตามลาํดบัขั้นตอนตาม

กระบวนการหลกัการ 

 

2 

 

1 

 

 

0 

 

4.3 ปฏิทินการดาํเนินงาน 

    -  ช่วงเวลา ในการทาํกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติั สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง

ตามกระบวนการและหลกัการ 

    - ช่วงเวลา ในการทาํกิจกรรม/งานท่ีปฏิบติั ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็น

จริงตามกระบวนการและหลกัการ 

   - ไม่เขียน 

 

2 

 

1 

 

0 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

4.4  เขียนคาํและประโยคไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

     -  เขียนคาํและประโยคในแผนไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

     -  เขียนคาํและประโยคในแผนไม่ถูกตอ้ง มาเหมาะสม 

 

1 

0 

5. คาํนวณค่าใชจ่้ายในแผน 

             5.1  การคาํนวณพื้นท่ี       

                  - คาํนวณพื้นท่ีปลูกตามหลกัการและถูกตอ้ง 

                  - คาํนวณพื้นท่ีปลูกตามหลกัการ แต่ไม่ถูกตอ้ง 

                  -  ไม่คาํนวณ 

 

 

2 

1 

0 

             5.2   คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยในแผน 

                  - คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยในแผนตามหลกัการและถูกตอ้ง 

                  - คาํนวณอตัราการใชปุ๋้ยในแผนตามหลกัการ แต่ไม่ถูกตอ้ง 

                  -  ไม่คาํนวณ 

 

2 

1 

0 

             5.3  คาํนวณอตัราการใชส้ารเคมี 

                  - คาํนวณอตัราการใชส้ารเคมีในแผนตามหลกัการและถูกตอ้ง 

                  - คาํนวณอตัราการใชส้ารเคมีในแผนตามหลกัการ แต่ไม่ถูกตอ้ง 

                  - ไม่คาํนวณ 

 

2 

1 

0 

             5.4  คาํนวณค่าจา้งแรงงาน 

                  - คาํนวณค่าจา้งแรงงานในแผนตามหลกัการและถูกตอ้ง 

                  - คาํนวณค่าจา้งแรงงานในแผนไม่ถูกตอ้ง 

 

1 

0 

6. กิจนิสัย 

      6.1 ช้ินงาน สะอาดและเป็นระเบียบ 

      - ช้ินงาน สะอาดและเป็นระเบียบ 

      - ช้ินงาน ไมส่ะอาดและไม่เป็นระเบียบ 

 

 

1 

0 

             6.2 การปฏิบติังานตรงเวลาตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไข 

                  - ปฏิบติังานตรงเวลาตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไข 

                  - ปฏิบติังานไมต่รงเวลาตามท่ีกาํหนดในเง่ือนไข 

 

1 

0 
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แบบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557 

ประเภทวชิา เกษตรกรรม 

สาขาวชิา พืชศาสตร์ 

สาขางาน พืชสวน 

ชุดท่ี       2   

จาํนวน    2      ขอ้ 

เวลา         2     ชัว่โมง 

คะแนน    20    คะแนน 

 

1.  ช่ืองาน     เตรียมดินและปลูกพืชสวนในภาชนะ 

2.  ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

2.1   เตรียมดินปลูก 

2.2   ปลูกพืชสวนในภาชนะ 

3. วธีิการประเมิน 

ประเมินเป็นรายบุคคลผูป้ระเมินมอบหมายงานเท่ากนั ใชเ้วลา  2 ชัว่โมง 

4.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณคณะวชิาพืชศาสตร์หรือสถานท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

5.  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

5.1   จอบ 

5.2   พลัว่ตกัดิน 

5.3   ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรียอ่ื์นๆ 

3.4   บุง้ก๋ี 

5.5   หนา้ดิน 

5.6   อินทรียวตัถุเช่นข้ีเถา้แกลบเปลือกถัว่ขยุมะพร้าว 

5.7   ภาชนะปลูก 

5.8   ชอ้นปลูก 

5.9   อุปกรณ์ให้นํ้า 

5.10 วสัดุคลุมดิน 

5.11 ไมค้ ํ้ายนั 
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4.   แบบการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ 

1.  เตรียมดินปลูก 

     1.1  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

(10) 

2 

  

     1.2  ผสมวสัดุปลูก 

            1.2.1 เลือกชนิดของวสัดุปลูก 

            1.2.2 ความเหมาะสมของส่วนผสม 

 

2 

2 

 

     1.3  ผลงาน (คุณภาพดินผสม)   

            1.3.1 ความสมํ่าเสมอของดินผสม 

 

2 

 

            1.3.2 ความช้ืนของดินผสม 2  

2. ปลูกพชืสวนในภาชนะ 

     2.1เลือกใชภ้าชนะ 

(6) 

1 

  

     2.2วธีิปลูก 1  

     2.3  เลือกพืชปลูก 1  

     2.4  ปักไมค้ ํ้ายนั 1  

     2.5  ผลงาน 2  

3.  พฤติกรรมและลกัษณะนิสัย 

     3.1 ความรับผดิชอบ 

(4) 

2 

  

 3.2 ความอดทนและความมีวนิยั 2  

รวม 20   
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5. เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  เตรียมดินปลูก 

     1.1  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ (2) 

            - เตรียมวสัดุอุปกรณ์ครบถว้น 

            - เตรียมวสัดุอุปกรณ์ไม่ครบ 

            - ไม่เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

(10) 

 

2 

1 

0 

      1.2  ผสมวสัดุปลูก  (4) 

             1.2.1 เลือกชนิดของวสัดุปลูก (2) 

 - เลือกชนิดของวสัดุปลูกไดเ้หมาะสมกบัชนิดของพืช 

 - เลือกชนิดของวสัดุปลูกไดไ้ม่เหมาะสมกบัชนิดของพืช 

 -ไม่ไดเ้ลือกวสัดุปลูก 

             1.2.2  ความเหมาะสมของส่วนผสม  (2) 

- มีความเหมาะสมกบัชนิดพืช 

- ไม่มีความเหมาะสมกบัชนิดพืช 

- ไม่ปฏิบติั 

 

 

2 

1 

0 

 

2 

1 

0 

    1.3  ผลงาน (คุณภาพดินผสม)  (4) 

          1.3.1  ความสมํ่าเสมอของดินผสม (2) 

- มีความสมํ่าเสมอ 

- ไม่มีความสมํ่าเสมอ 

          1.3.2  ความช้ืนของดินผสม (2) 

- มีความช้ืนพอเหมาะ 

- มีความช้ืนไม่พอเหมาะ 

 

 

2 

1 

 

2 

1 

2. ปลูกพืชสวนในภาชนะ 

     2.1 เลือกใชภ้าชนะ (1) 

               - เลือกภาชนะไดเ้หมาะสมกบัชนิดพืช 

               - เลือกภาชนะไม่เหมาะสมกบัชนิดพืช 

(6) 

 

1 

0 

     2.2 วธีิปลูก (1) 

               - ใชว้ธีิปลูกเหมาะสมกบัชนิดพืช 

               - ใชว้ธีิปลูกไม่เหมาะสมกบัชนิดพืช 

 

1 

0 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

     2.3  เลือกพืชปลูก (1) 

            - เลือกพืชปลูกไดเ้หมาะสมตามหลกัวชิาการ 

            - เลือกพืชปลูกไม่เหมาะสมตามหลกัวชิาการ 

 

1 

0 

     2.4  ปักไมค้ ํ้ายนั  (1) 

            - ปักไมค้ ํ้ายนัถูกตอ้ง 

            - ไม่ปักไมค้ ํ้ายนั 

 

1 

0 

     2.5  ผลงาน  (2) 

            - อยูใ่นเกณฑดี์  การวางตาํแหน่งเหมาะสม 

            - อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ วางตาํแหน่งไม่เหมาะสม 

            - ไม่มีผลงาน 

 

2 

1 

0 

3.  พฤติกรรมและลกัษณะนิสัย 

3.1 ความรับผดิชอบ  (2) 

            - มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานทุกขั้นตอน 

            -มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานไม่ทุกขั้นตอน 

            - ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 

(4) 

 

2 

1 

0 

     3.2 ความอดทนและความมีวนิยั  (2) 

           - มีความอดทนและมีวนิยัในการปฏิบติังานสมํ่าเสมอ 

           - มีความอดทนและมีวนิยัในการปฏิบติังาน ไม่สมํ่าเสมอ 

           - ไม่มีความอดทนและไม่มีวนิยัในการปฏิบติังาน 

 

2 

1 

0 
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แบบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ : ภาคปฏิบัต ิ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2546 

ประเภทวชิา เกษตรกรรม        

สาขาวชิา พืชศาสตร์          

สาขางาน พืชสวน         

ชุดท่ี     3   

จาํนวน      2       ขอ้ 

เวลา           1       ชัว่โมง 

คะแนน     20      คะแนน 

 

1. ช่ืองาน  การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน 

2.    ทกัษะการปฏิบัติงานทีต้่องการประเมิน 

2.1 ตดัแต่งรูปทรงพืช 

2.2  การปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 

3.  ขอบเขตการประเมิน 

ใหผู้เ้ขา้รับการประเมิน ปฏิบติังานทกัษะ  ตดัแต่งรูปทรงพืช การบรรจุหีบห่อ  โดยมีลกัษณะงานดงัน้ี 

3.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ในการตดัแต่งรูปทรงพืช 

3.2 การปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 

 3.3 ผลการปฏิบติังาน 

4. วธีิการประเมิน 

 ประเมินเป็นรายบุคคล แต่สามารถเขา้รับการประเมินพร้อมกนัเป็นกลุ่ม  

5.  สถานทีป่ระเมิน 

 บริเวณคณะวชิาพืชศาสตร์หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

6.  วสัดุอุปกรณ์ 

 6.1  อุปกรณ์ในการตดัแต่งรูปทรงพืช 

       กรรไกรตดัแต่ง 

6.2  วสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ในการบรรจุหีบห่อ 

 1) ผลผลิตพืชผกั/ผลไม ้

 2)  ตาชัง่ขนาด  7  กิโลกรัม 

 3)  มีดบาง 

 4)  ภาชนะบรรจุ 

 5)  แผน่พลาสติกใส 

 6)  เทปใส 
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4.  แบบการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ 

1. ตัดแต่งรูปทรงพชื 

    1.1  เตรียมวสัดุอุปกรณ์   

(4) 

2 
  

    1.2  ปฏิบติัการตดัแต่ง    2   

2. การปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ 

    2.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์/ผลผลิตพืช 

2.1.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

  2.1.2  การเตรียมผลผลิตพืช 

               1)  การตดัแต่งผลผลิต 

               2 ) ความสะอาดของผลผลิต 

               4)  การคดัขนาด 

(16) 

(6) 

1 

 

2 

1 

2 

  

   2.2 การปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 

2.2.1 วธีิการบรรจุหีบห่อ 

 2.2.2  ความเหมาะสมของภาชนะกบัผลผลิต 

 2.2.3  การเก็บรักษาหลงับรรจุหีบห่อ 

(6) 

2 

2 

2 

  

  2.3 ผลการปฏิบติังาน 

2.3.1 ความประณีตเรียบร้อย สวยงาม 

  2.3.2 เหมาะสมกบัชนิดของผลผลิต 

(4) 

2 

2 

  

รวม 20   
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5.  เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การตัดแต่งรูปทรงพชื 

1.1  เตรียมวสัดุอุปกรณ์  

            - อุปกรณ์อยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้ 

           - อุปกรณ์อยูใ่นสภาพพอใชง้านได ้

           - ไม่เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

(4) 

 

2 

1 

0 

   1.2  ปฏิบติัการตดัแต่ง  

           - ทรงพุม่สวยงาม  รอยตดัแต่งเรียบร้อย  

                - ทรงพุม่สวยงาม  รอยตดัแต่งไม่เรียบร้อย หรือ ทรงพุม่ไม่สวยงาม   

                  รอยตดัแต่งเรียบร้อย 

                - ทรงพุม่ไม่สวยงาม รอยตดัแต่งไม่เรียบร้อย  

           - ไม่ปฏิบติังาน 

 

2 

1 

 

0.5 

0 

2. การปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ 

    2.1 การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์/ผลผลิตพืช 

          2.1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

                  - ปฏิบติัการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ถูกตอ้ง/เหมาะสม 

                  - ปฏิบติัการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง/ไม่เหมาะสม 

 

 

 

1 

0 

          2.1.2   การเตรียมผลผลิตพืช 

                    1) การตดัแต่งผลผลิต 

- ตดัแต่งผลผลิตไดป้ระณีต เรียบร้อยสวยงาม  

- ตดัแต่งผลผลิตไม่ประณีต ไม่เรียบร้อย  

- ไม่ปฏิบติังาน             

 

2 

1 

0 

2) ความสะอาดของผลผลิต 

-  สะอาด 

- ไม่สะอาด 

 

1 

0 

3) การคดัขนาด 

- คดัขนาด เหมาะสม,สมํ่าเสมอ 

- คดัขนาดไม่เหมาะสม,ไม่สมํ่าเสมอ 

- ไม่ปฏิบติังาน 

 

2 

1 

0 
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รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

2.2  การปฏิบติัการบรรจุหีบห่อ 

1) วธีิการบรรจุหีบห่อ 

- วธีิการบรรจุหีบห่อถูกตอ้งตามหลกัวธีิการ 

                        -  วธีิการบรรจุหีบห่อไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิธีการ 

                        -  ไม่ปฏิบติังาน 

 

 

2 

1 

0 

2) ความเหมาะสมของภาชนะกบัผลผลิต 

- ภาชนะบรรจุหีบห่อ  เหมาะสมกบัชนิดของพืช 

- ภาชนะบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมกบัชนิดของพืช 

- ไม่ปฏิบติังาน 

 

2 

1 

0 

3) การเก็บรักษาหลงับรรจุหีบห่อ 

- เก็บรักษาหลงับรรจุหีบห่อไดเ้หมาะสม 

- เก็บรักษาหลงับรรจุหีบห่อไม่เหมาะสม 

- ไม่ปฏิบติังาน 

 

2 

1 

0 

2.3 ผลการปฏิบติังาน 

1) ความประณีตเรียบร้อย สวยงาม 

- มีความประณีตเรียบร้อยสวยงาม 

- ไม่ประณีต ไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม 

- ไม่ปฏิบติังาน 

 

 

2 

1 

0 

2) เหมาะสมกบัชนิดของผลผลิต 

- เหมาะสมกบัผลผลิต 

- ไม่เหมาะสมกบัผลผลิต 

- ไม่ปฏิบติังาน 

 

2 

1 

0 
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ภาคผนวก 
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