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 ค าน า  
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ                  
พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดเป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชาและสาขาวชิา          
มีคุณภาพอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
และดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนดให้การพฒันาหลกัสูตรหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะ การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดัการ
อาชีวศึกษา ตอ้งเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความตอ้งการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลกัสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษา 

 

นอกจากน้ี ในการจดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร โดยผูเ้รียนแต่ละคนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาด้วย  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
โดยส านกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงไดจ้ดัท าเกณฑ์และเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อใชป้ระเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  ส าหรับสถานศึกษา
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพผูเ้รียนเพื่อการรับรองคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  
 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการจดัท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  มา ณ โอกาสน้ี 

 
 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กนัยายน 2563 
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บทน า 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 
 ความเป็นมาของการจัดท าเคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

 

ปัจจุบนัและอนาคตโลกมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคน
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลย ีเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ
อิสระ จึงต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  ซ่ึงกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ                     
พ.ศ. 2562 ไดก้  าหนดคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิอาชีวศึกษาตอ้งครอบคลุมอย่างน้อย                  
4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นความสามารถ  
ในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้ าหนดเง่ือนไข 
การส าเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้า่ ผูเ้รียนตอ้งไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีก าหนด 
ไวใ้นหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

นอกจากน้ี การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาวชิาชีพของแต่ละ
สาขาวิชาและสาขางาน ไว ้3 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะ
แกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ โดยในส่วนของดา้นสมรรถนะแกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ    
ได้จ  าแนกเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ                        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงานอาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันารายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนและวดัประเมินผลท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพฒันาผู ้เรียน                       
ใหมี้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 

ทั้งน้ี ในการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรฯ พ.ศ. 2562             
ได้ก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ       
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพก าหนด โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนด และผู ้เรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
ในสาขาวชิาและสาขางานท่ีเรียนและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด   
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 นิยามศัพท์ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายทัว่ไป) หมายความวา่ ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ 
ทกัษะและเจตคติท่ีบูรณาการกนัอยา่งแนบแน่นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายของงานอาชีพ) หมายความว่า ความสามารถในการประยุกต์                       
ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและทกัษะดา้นความคิดในการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิผลตามมาตรฐาน      
ท่ีตอ้งการของงานอาชีพ 
 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความวา่ การทดสอบความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ
ประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
เหมาะสมซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อมทั้งจดัด าเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบ         
ในการอ านวยการ ติดตามและก ากบัดูแลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

 

 แนวคดิในการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
 

การประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 มีแนวคิด 
ในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา
วชิาชีพของหลกัสูตรแต่ละสาขาวชิาและสาขางาน ซ่ึงโดยภาพรวมประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ในหลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการ
วเิคราะห์เบ้ืองตน้ รวมทั้งมีความรู้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารเบ้ืองตน้ได ้ 

1.2 ทกัษะ (Skills) หมายถึง ทกัษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เคร่ืองมือและวสัดุ  
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน ทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา และทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั 

1.3 ความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) 
หมายถึง สามารถปฏิบติังานตามแบบแผน ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ซบัซ้อน ให้ค  าแนะน าพื้นฐาน 
ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง ประยุกตใ์ชค้วามรู้ 
ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานในบริบทใหม่ 
รวมทั้งรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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2. การวดัความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละสมรรถนะนั้ น ในด้านความรู้จะวดั                  
จากความรู้ท่ีผูเ้รียนน ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน ส่วนด้านทกัษะจะวดัจากการปฏิบัติงาน              
ตามสมรรถนะของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
รวมถึงการประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังาน และผลส าเร็จของงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดดว้ย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัความสามารถ 
ของผู ้เข้ารับการประเมินได้ครบทุกพฤติกรรม ทั้ งด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย  
โดยจะเป็นการประเมินในลกัษณะการประมวลความรู้ท่ีเรียนรู้มาทั้งหมดในภาพรวมตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดบั 
 

 เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
 

เน่ืองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้องวดัความสามารถของผู ้เรียนทั้ งด้านความรู้                   
ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย จึงต้องมีการประเมินทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เคร่ืองมือ                            
ท่ีหลากหลาย ตามลกัษณะของวชิาชีพแต่ละประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางาน ดงัน้ี 
 

1. การประเมินภาคทฤษฎี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ         
ในแต่ละระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้-ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประมาณค่าและการคิดสร้างสรรค์ เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้                      
ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบความเรียง  

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีน้ี ควรวดัในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ไม่ต ่ากว่าระดับความเข้าใจ และตวัเคร่ืองมือตอ้งสามารถเร้าให้ผูเ้ขา้รับการประเมินใชค้วามคิดในการตอบ  
ขอ้ปัญหาใหม้ากท่ีสุด 
 

2. การประเมินภาคปฏิบัติ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ  
หรือทกัษะในการท างานของผูเ้ขา้รับการประเมิน ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบประเมิน                      
การปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์ผ่านการประเมินไวช้ัดเจน ทั้งน้ี เคร่ืองมือ
ประเมินภาคปฏิบติัจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางาน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั ควรวดัในระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้           
ไม่ต ่ากว่าระดับการน าไปใช้ โดยผูเ้ขา้รับการประเมินสามารถรู้ล่วงหนา้ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความลบั 
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 การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านความรู้หรือภาคทฤษฎ ี
 

การสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรแต่ละระดับ จะต้องสอดคล้อง                     
กบัมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงประกอบด้วย ความรู้                
ทกัษะ และความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ       
ท่ีพึงประสงค์ การสร้างเคร่ืองมือประเมินจึงควรค านึงถึงหลักการวดัผลการศึกษา เพื่อให้ได้เคร่ืองมือ                          
ท่ีสามารถวดัไดจ้ริงและยติุธรรมส าหรับผูรั้บการประเมิน และเพื่อใหผ้ลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินถูกตอ้ง 
เช่ือถือได ้ซ่ึงมีหลกัการส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 

1. ลกัษณะของแบบทดสอบหรือแบบประเมิน 
 

แบบทดสอบหรือแบบประเมินดา้นความรู้หรือภาคทฤษฎี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1.1 ความตรงหรือความเที่ยงตรง (Validity) เป็นลักษณะส าคญัท่ีสุดของแบบทดสอบ 

อธิบายระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือแต่ละประเภท ความตรงของคะแนนข้ึนอยู่กบั
ความพอเพียงของตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนความรู้เป็นส าคญั เคร่ืองมือท่ีดีควรจะให้คะแนนตามงานท่ีเป็น
ตวัแทน เคร่ืองมือท่ีมีความตรงสูงจะตอ้งพฒันาตามกระบวนการท่ีเป็นระบบของการพฒันาเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 
นิยามขอบเขตงานท่ีจะวดัให้ชดัเจน เตรียมการก าหนดงานเขียนขอ้สอบ พิจารณาสร้างตวัแทน  ขอ้กระทง
หรืองานในแบบทดสอบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือใช้เคร่ืองมือวดันั้นทดสอบ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ผลการประเมินจึงจะเช่ือถือไดจ้ริง 

1.2 ความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นความคงท่ีหรือความคงเส้นคงวา                     
ในการวดัของเคร่ืองมือวดั ตวัอยา่งเช่น ผูเ้รียนไดค้ะแนนจากการทดสอบของเคร่ืองมือชุดหน่ึง 80 คะแนน      
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หมายความว่า 80 เป็นตัวแทนการปฏิบัติการสอบได้ถูกต้องของผูเ้รียน                        
ถ้าเคร่ืองมือมีความเท่ียงสูงเม่ือทดสอบผู ้เรียนด้วยเคร่ืองมือชุดเดิมในระยะเวลาต่างกันพอสมควร  
หรือน าเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะคู่ขนานมีความตรงเท่าเทียมกันมาทดสอบผู ้เรียนคนเดิมหรือกลุ่มเดิม  
คาดว่าผลการสอบวดัของผูเ้รียนจะใกลเ้คียงกนั ความคงเส้นคงวาในการวดัของเคร่ืองมือตอ้งช้ีให้เห็นว่า
คะแนนท่ีเป็นผลการวดัเป็นอิสระจากความคลาดเคล่ือนในการวดั ความเท่ียงจึงสามารถเช่ือถือได ้

1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีดีควรมีความเป็นปรนัย เพื่อให้ผู ้เรียน                 
หรือผูเ้ขา้รับการประเมินทุกคนไดรั้บความยุติธรรมเท่าเทียมกนั คะแนนผลการทดสอบแสดงความสามารถ               
ของแต่ละคนถูกตอ้ง ชดัเจน เปรียบเทียบกนัได ้ การสร้างเคร่ืองมือจะตอ้งก าหนดโจทยค์  าถามหรือปัญหา 
ท่ีชัดเจน อ่านแล้วเขา้ใจตรงกนั ผูเ้รียนตอบค าถามหรือแก้ปัญหาตรงจุดท่ีต้องการ ไม่ให้คะแนนตามใจ 
ผูใ้ห้คะแนน  ดงันั้นในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนให้
ชดัเจน 
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1.4 สามารถน าไปใช้ได้จริง (Practicality) เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากใช้
แลว้ตอ้งให้ผลท่ีมีความตรงและความเท่ียงท่ีน่าพอใจแลว้ กระบวนการประเมินตอ้งสามารถปฏิบติัได้จริง 
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย กระบวนการบริหารการประเมินและการให้คะแนนต้องท าได้ง่าย รวดเร็ว  
สามารถตีความผลคะแนนไดถู้กตอ้ง 
 

2. ลกัษณะของข้อค าถามหรือโจทย์ 
 

การสร้างข้อค าถามหรือโจทย์ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ/แบบประเมินภาคทฤษฏีหรือ
ภาคปฏิบติั จะมีลกัษณะเดียวกนัคือ ตอ้งเป็นขอ้ค าถามท่ีสามารถวดัไดต้ามจุดประสงคห์รือระดบัพฤติกรรม
การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ขอ้ค าถามหรือโจทยค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้-ความจ า เป็นการวดัความสามารถของผูเ้ขา้รับการประเมินท่ีได้
เรียนผา่นมาแลว้เพื่อทดสอบวา่จ าอะไรไดบ้า้ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

2.1.1 ถามความจ าในเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ ถามเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม ถามเก่ียวกบักฎและความจริง   
2.1.2 ถามความรู้ในวิธีด าเนินการ ได้แก่ ถามเก่ียวกับระเบียบแบบแผนท่ีต้องปฏิบติั               

ถามเก่ียวกบัแนวโนม้และล าดบัขั้น ถามเก่ียวกบัการจดัประเภท ถามเก่ียวกบัเกณฑ ์ถามเก่ียวกบัวธีิการ 
2.1.3 ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง ได้แก่ ถามเก่ียวกบัหลกัวิชาและขยายความถาม   

เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 
2.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เป็นการวดัความสามารถในการแปลความ การตีความหมาย      

และการขยายความในเร่ืองต่าง ๆ  
2.3 แบบทดสอบวัดการน าไปใช้  เป็นการวดัพฤติกรรมในการน าความรู้และความเข้าใจ                    

ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสร้างสมไวม้าใชแ้กปั้ญหา หรือประยกุตใ์ชก้บังานและและชีวติประจ าวนั  
2.4 แบบทดสอบวดัการวเิคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะส่ิงใหญ่ ๆ ออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ ตามหลักและกฎเกณฑ์ ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร ต้องใช้เหตุและผล               
ตามความจริงในการตอบปัญหาโดยน าเอาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมาเป็นองค์ประกอบช่วยในการพิจารณา
ดว้ย ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความส าคญั การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ การวเิคราะห์หลกัการ 

2.5 แบบทดสอบวัดการประเมินค่า เป็นการวดัความสามารถขั้นสูงของการวดัตามระดบั
พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับคุณค่า โดยเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด                 
หรือมาตรฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.6 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด   เป็นการวดัความสามารถในการน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่              
มาปรับให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ เกิดข้ึน หรือรวมองคค์วามรู้ยอ่ย ๆ ท าใหเ้กิดกฎ วธีิการ โครงสร้าง และหนา้ท่ีใหม่ ๆ       
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
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3. การเขียนแบบทดสอบแบบความเรียง 
3.1 เขียนค าช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน ระบุจ านวนขอ้ค าถาม เวลาท่ีใช้สอบและ

คะแนนเตม็ของแต่ละขอ้ เพื่อใหผู้รั้บการประเมินสามารถวางแผนการตอบไดถู้กตอ้ง  
3.2 ขอ้ค าถามตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูรั้บการประเมิน  
3.3 ควรถามเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นเร่ืองท่ีแบบทดสอบปรนัยวดัได้ ควรถามเก่ียวกบั              

การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์การแสดงความคิดเห็น การวพิากษ ์วจิารณ์เป็นตน้    
3.4 สถานการณ์ในขอ้ค าถามจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอและจ าเป็นต่อการตอบค าถาม รวมทั้ง              

มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัระดบัของผูรั้บการประเมิน      
3.5 ข้อค าถามต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ มีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวช้ีวดัและ

พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  
3.6 ข้อค าถามต้องเปิดโอกาสให้อธิบายวิธีคิด แสดงวิธีท า หรือให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน

ค าตอบ 
3.7 ก าหนดขอบเขตหรือประเด็นของค าถามให้ชัดเจน เพื่อให้ผูต้อบทราบถึงจุดมุ่งหมาย               

ในการวดั สามารถตอบไดต้รงประเด็น 
3.8 เขียนค าถามให้มีจ านวนมากขอ้ โดยจ ากดัให้ตอบสั้น ๆ เพื่อจะไดว้ดัไดค้รอบคลุมเน้ือหา     

ซ่ึงจะท าใหแ้บบทดสอบมีความเช่ือมัน่สูง  
3.9 ไม่ควรมีข้อสอบไวใ้ห้เลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน  

เน่ืองจากแต่ละขอ้ค าถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากนั และวดัเน้ือหาแตกต่างกนั จะไม่ยติุธรรมกบัผูท่ี้สามารถ
ตอบไดทุ้กขอ้  

3.10 ควรเตรียมเฉลยค าตอบ  และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอนและน ้ าหนัก                   
ท่ีตอ้งการเนน้ไวด้ว้ย  

3.11 ถา้แบบทดสอบมีหลายขอ้ ควรเรียงล าดบัจากขอ้ง่ายไปหายาก  
3.12 การก าหนดเวลาในการสอบ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความยาวและลกัษณะค าตอบท่ีตอ้งการ 

ระดบัความยากง่ายและจ านวนขอ้สอบ 
 

 การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านทกัษะหรือภาคปฏบิัติ 
 

การวดัความสามารถในการปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับลักษณะของแต่ละประเภทวิชา แบ่งเป็น
ลกัษณะต่าง ๆ ได ้5 ลกัษณะ คือ 

1. การปฏิบติังานท่ีแสดงออกดว้ยการเขียน โดยให้ผูรั้บการประเมินแสดงออกดว้ยการเขียน       

เช่น การเขียนลวดลาย การเขียนแบบ การออกแบบ การลงบญัชี การวางแผนการปฏิบติังาน การเขียนแผน

ธุรกิจ เป็นตน้ 
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2. การวินิจฉัยปัญหาและกระบวนการปฏิบติั โดยก าหนดสถานการณ์จ าลอง หรือก าหนด            

เป็นเร่ืองจริงและใหผู้รั้บการประเมินวินิจฉยัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

3. การปฏิบติังานตามท่ีก าหนด โดยก าหนดส่ิงต่าง ๆ ลงในใบงานหรือใบมอบหมายงาน  

ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามค าสั่ง 

4. ตวัอยา่งงาน โดยก าหนดงาน (ช้ินงาน/ภาระงาน) ให้ผูรั้บการประเมินปฏิบติัให้เกิดช้ินงาน/ 

ภาระงานและเขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบติังานประกอบช้ินงาน 

5. การปฏิบติังานตามสถานการณ์จริง โดยก าหนดสถานการณ์จ าลองหรือเหตุการณ์ท่ีใกลเ้คียง

จริง หรือเหมือนจริง ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามค าสั่งท่ีระบุในใบงานหรือใบมอบหมายงาน 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะที่ 1 และ 2 เป็นลกัษณะขอ้ค าถามท่ีให้ผูรั้บการประเมินเขียน
ตอบ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน แบ่งเป็น 

1. แบบประเมินเพื่อวดัความรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 
2. แบบประเมินท่ีให้อธิบายกระบวนการท างานหรือแกปั้ญหา 
 

ทั้ งน้ี ข้อค าถามของแบบประเมินควรวดัความสามารถในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและหรือการคิดสร้างสรรค์ และต้องก าหนดคะแนนในแต่ละขั้นของการ
ตรวจไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมิน 
 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลกัษณะที่ 3, 4 และ 5 เป็นลกัษณะการประเมินท่ีให้ลงมือปฏิบติัจริง 
ฉะนั้นตอ้งมีแบบประเมินในการปฏิบติังานส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถของผูรั้บการประเมิน  
ซ่ึงแบบประเมินการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประเมิน มีดงัน้ี 

1. มาตรประมาณค่า (แบบก าหนดตวัเลข) เป็นแบบประเมินท่ีใช้ตวัเลขเป็นตวัแทนในการวดั
ความสามารถของการท างาน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ 

- การก าหนดคะแนนตอ้งมีความต่อเน่ืองกนั เช่น 5 4 3 2 1 หรือ 0 (กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได)้ 
- ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) ตอ้งแยกความแตกต่างของความสามารถของผูท่ี้ได้

คะแนน 5 4 3 2 1 อยา่งชดัเจน 
2. แบบบนัทึกพฤติกรรม เป็นแบบประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังานของผูเ้ขา้

รับการทดสอบ โดยก าหนดเป็นมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดหรือตอ้งปรับปรุงส าหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบติั                
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม หรือประเมินความถ่ีในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้น หรือประเมินวา่ผูเ้ขา้รับการประเมินได้
ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นหรือไม่ไดป้ฏิบติั  
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 เกณฑ์การผ่านการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินแต่ละสมรรถนะงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัครบทุกสมรรถนะงาน ดงัน้ี 

1.1 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคทฤษฎี ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60  
1.2 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคปฏิบติั ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
 

 กระบวนการจัดท าเคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพทีมุ่่งเน้นสมรรถนะวชิาชีพ 
 

ในการจดัท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

1. ข้อมูลและเอกสารทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินงาน 

1.1 เอกสารหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562  
1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 
1.3 แผนการเรียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวชิาชีพ 
1.4 แบบฟอร์มในการวเิคราะห์สมรรถนะงาน กรอบและเคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่ 

1.4.1 แบบฟอร์ม B1 จุดประสงคส์าขาวชิา 
1.4.2 แบบฟอร์ม B2 มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ สาขาวชิาและสาขางาน 
1.4.3 แบบฟอร์ม A1 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 
1.4.4 แบบฟอร์ม A2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน 
1.4.5 แบบฟอร์ม A3 ตารางวเิคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 
1.4.6 แบบฟอร์ม A4 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี)  
1.4.7 แบบฟอร์ม A5 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบติั) 
1.4.8 ค าช้ีแจงการใชเ้คร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ส าหรับกรรมการ 
1.4.9 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎี) ส าหรับกรรมการ 
1.4.10 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏิบติั) ส าหรับกรรมการ 
1.4.11 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
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2. ขั้นตอนการจัดท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาจุดประสงคส์าขาวิชา (แบบฟอร์ม B1) และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ของสาขาวิชาและสาขางาน (แบบฟอร์ม B2) เพื่อน าไปวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพและก าหนดสมรรถนะงาน                
ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ขั้นตอนที ่2 วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิช า 
และสาขางาน เพื่อก าหนดสมรรถนะงานหรืองานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งจดั
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีจะท าให้เกิดสมรรถนะงานนั้น ๆ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชแ้บบฟอร์ม 
A1 

ขั้นตอนที ่3 วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนส าเร็จ        
ซ่ึงประกอบดว้ย  

- การวางแผนและจดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  
- การด าเนินการจดัท างาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน  
- การตรวจสอบหรือประเมินผลงาน และ 
- การปรับปรุงแกไ้ข  
ทั้งน้ี เพื่อน าไปก าหนดเกณฑ์การปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงานท่ีจะใช้เป็น     

ตวับ่งช้ีความส าเร็จของงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน ซ่ึงเน้นคุณภาพของผลหรืองานท่ีท าเสร็จในแต่ละ
ขั้นตอน จากนั้นจึงวิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบติังานแต่ละรายการ เพื่อระบุขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั เช่น ความ
ยาก-ง่าย ระดบัคุณภาพของผลงาน วิธีการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างาน ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าในการ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนนั้นตอ้งใช้ความรู้ (เช่น ทฤษฎี หลกัการ ขั้นตอนการท างาน ความปลอดภยั ฯลฯ) 
และทกัษะ (เช่น เทคนิคในการท างาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั ฯลฯ) ท่ีจ  าเป็นในการท างานเร่ือง
ใดบา้ง โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

ขั้นตอนที ่4 วิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบติังานเพื่อก าหนดกรอบการประเมินทั้งภาคปฏิบติั        
และภาคทฤษฎี โดยเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีเน้นเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการท างานให้ไดผ้ลงาน          
ท่ีก าหนดเท่านั้น ในดา้นความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย โดยพิจารณาขอ้มูลขอบเขต หลกัฐาน
ดา้นความรู้และทกัษะจากแบบฟอร์ม A2  พร้อมทั้งสรุปวา่แต่ละจุดประสงคน์ั้นจะใชว้ิธีการวดัประเมินผล
อยา่งไร ใชเ้คร่ืองมือชนิดใด โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

ขั้นตอนที ่5 จดัท าเคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแต่ละสมรรถนะงาน โดยเป็นขอ้สอบแบบ
ความเรียงท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ท่ีตอ้งการวดั พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)       
โดยใชแ้บบฟอร์ม A4 

ขั้นตอนที ่6 จดัท าเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติแต่ละสมรรถนะงาน พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนน โดยใชแ้บบฟอร์ม A5 
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3. จดัท าเอกสารประกอบการด าเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ไดแ้ก่ 

3.1 ค าช้ีแจงส าหรับคณะกรรมการ 
3.2 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี พร้อมแบบสรุปผลการประเมิน 
3.3 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั แบบประเมินสมรรถนะงาน พร้อมแบบ

สรุปผลการประเมิน 
3.4 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  
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 ค าช้ีแจงการน าไปใช้ 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 น้ี 

มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชาและสาขางาน โดยคณะท างานได้วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาและสาขางาน             
ของหลกัสูตรเพื่อก าหนดเป็นสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะวิชาชีพ       
รายภาค/รายปี โดยเรียงล าดบัจากงานพื้นฐานไปสู่งานท่ียากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นสมรรถนะ
วชิาชีพสาขาวชิาและสาขางานตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้จากนั้นจึงก าหนดรายวชิาและกลุ่มวชิาหลกัท่ีจะท า
ให้เกิดสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา น าไปสู่กระบวนการก าหนดกรอบและเกณฑ์การ
ประเมิน และการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน ส าหรับน าไปใชใ้น
การประเมินผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานต่อไป  

 

การน าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพตามสมรรถนะงานรายภาค/รายปีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อการประกนัคุณภาพของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัแผนการเรียนมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพรายภาค/รายปี 
ตามท่ีสาขาวิชาและสาขางานก าหนด โดยจดัให้มีรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัในแต่ละภาคเรียนตามแบบฟอร์ม A1            
ส่วนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีจะน ามาบูรณาการสามารถจดัไดต้ามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2. วางแผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะงานท่ีก าหนด        
โดยสามารถเลือกแนวทางในการด าเนินการตามความพร้อมของสถานศึกษาแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพคร้ังละสมรรถนะงานตามล าดบั เม่ือส้ินสุดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนดส าหรับ
สมรรถนะงานนั้น ๆ โดยสถานศึกษาออกใบรับรองผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรายสมรรถนะงาน
ตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ 

แนวทางท่ี 2  จดัประเมินมาตรฐานวชิาชีพทุกสมรรถนะงานท่ีก าหนด เม่ือผูเ้รียนลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตรสาขาวิชาและสาขางาน และสถานศึกษาออกวุฒิบตัร
ส าหรับผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพครบทุกสมรรถนะงาน 

3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ด าเนินการในรูปคณะกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ     
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษาก าหนด
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จุดประสงค์สาขาวชิา 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม             สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและ การแกปั้ญหา 

ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เ ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเกษตรกรรมให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นเกษตรกรรม 
4. เพื่อให้สามารถผลิตและบริการทางการเกษตรตามหลกัการและกระบวนการในลกัษณะครบวงจร ธุรกิจ

โดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการเกษตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและด ารงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการใช้

พลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ค  านึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั มีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
  

ปวช. 62 : B1 



2 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม              สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

 
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

กตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตส า นึกรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเองต่อตา้นความ
รุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภยั       
อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนา  วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง และ

หลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  
2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต ประจ าวนัและ

ในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ   
3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน  ด าเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม ตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

สาขางานการผลติสัตว์ 

                        3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพผลิตสัตว ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานการผลิตสัตว ์ 

3.3.7 ใหค้  าแนะน าพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.8 เล้ียงดูและจดัการผลผลิตสัตวปี์ก สุกร โค และหรือสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืน ๆ ในลกัษณะครบวงจร

เพื่อจ าหน่ายเชิงธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 
รายวชิา / กลุ่มวชิา สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ            1-2-2                    
                     เพื่องานอาชีพ    
20501-1001 ความรู้เก่ียวกบังานอาชีพเกษตร       2-0-2                                 
20500-1003 หลกัการเกษตร                                 1-2-2 
20500-1005 ปฏิบติังานเกษตร                              0-4-2 
20500-1006 ทกัษะวชิาชีพเกษตร                          0-4-2 
20501-2001 หลกัพืชกรรม                                    1-2-2 
20501-2002 หลกัการเล้ียงสัตว ์                            1-2-2 
20501-2003 ช่างเกษตรเบ้ืองตน้                            1-3-2 
20501-2004  อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน้            2-0-2                       
20501-2005 หลกัการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า                 1-3-2 
20501-2006 ดินปุ๋ยและน ้า เพื่อการเกษตร            1-2-2 
20501-2009 สารชีวภาพเพื่อการเกษตร                 1-2-2 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  
3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการ

วเิคราะห์เบ้ืองตน้  
3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  
3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ใน

งานอาชีพ  
3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ 
3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ 

เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพและงาน
เฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัใน
การปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ 
      รับผิดชอบ ไดแ้ก่  
3.3.1 วางแผน  ด าเนินงานตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ    การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพเกษตรกรรมตาม
หลกัการและกระบวนการ 

สมรรถนะงานที่ 1 

งานพ้ืนฐานอาชีพ

เกษตรกรรม 

(3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4) 

 

 

 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั       2-0-2 
20001-1002 พลงังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม2-0-2  
20001-1004 กฎหมายแรงงาน                              1-0-1 
20500-1002 องคก์ารเกษตรกรในอนาคต             2-0-2 
20501-2007 หลกัเศรษฐศาสตร์เกษตร                  1-2-2 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ            1-2-2                    
                     เพื่องานอาชีพ    
20501-2010 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์             1-2-2 
                     ในงานอาชีพ  
20501-2011 แทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลเกษตร 1   1-3-2 
20501-2012 การขบัรถยนต ์                                  1-3-2 
 

สมรรถนะงานที่ 2 

งานใชแ้ละบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

งานอาชีพเกษตรกรรม  

(3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

รายวชิา / กลุ่มวชิา สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 
20001-1003  ธุรกิจการเป็นผูป้ระกอบการ            1-2-2 
20501-2008 การเกษตรผสมผสาน                                    1-2-2 
20501-8001 ฝึกงาน                                              *-*-4 
20501-2301 การผลิตอาหารสัตวเ์บ้ืองตน้             1-2-2 
20501-2371 โครงการผลิตอาหารสัตว ์                 0-4-2 

3.3.3 เลือกใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวสัดุ

อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ

กระบวนการโดยค านึงถึงความประหยดั

และความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงาน

อาชีพ 

3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงาน

อาชีพผลิตสัตว ์ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมใน

บางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ 

เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารใน

การแกปั้ญหาและการปฏิบติังานการผลิต

สัตว ์ 

3.3.7 ใหค้  าแนะน าพ้ืนฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจ

และการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.8 เล้ียงดูและจดัการผลผลิตสัตวปี์ก สุกร โค 

และหรือสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืน ๆ ในลกัษณะ

ครบวงจรเพื่อจ าหน่าย เชิง ธุรกิจตาม

หลกัการและกระบวนการ 

สมรรถนะงานที่ 3 

งานผลิตอาหารสัตว ์
(3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8) 

สมรรถนะงานที่ 4 

 งานผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
(3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8) 
 

20500-1004  ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการผลิต     2-0-2          
                      และผลิตผลทางการเกษตร 
20501-2302 การสุขาภิบาลสัตวเ์บ้ืองตน้               1-2-2 
20501-2303 การเล้ียงสัตวปี์ก                                1-6-3 
20501-2304 การเล้ียงสุกร                                     1-6-3 
20501-2305 การเล้ียงโค                                        1-6-3 
20501-2372 โครงการเล้ียงสัตวปี์ก                       0-4-2 
20501-2373 โครงการเล้ียงสุกร                            0-4-2 
20501-2374 โครงการเล้ียงโค                               0-4-2 
20501-8501 โครงงาน                                          *-*-4 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 1   งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม 
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีใน
การผลิตทาง
การเกษตร 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการผลิตทาง
การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้ง
ครบถว้น 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการปลูกพืช, 
เล้ียงสตัว ์และ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

1. เตรียมเคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการปลูก
พืช 

2. เตรียมเคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการเล้ียง
สตัว ์ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

1. ชนิด และวธีิใช้
เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการปลูกพืช, 
เล้ียงสตัว ์และ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

2. ปฏิบติังานผลิต
ทางการเกษตร 

1.งานผลิตทางการเกษตรได้
ปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ
และกระบวนการ 

1. การใชเ้คร่ืองมือ
วสัดุ อุปกรณ์ใน
การผลิตทาง
การเกษตร 

2. การปฏิบติัการ
ผลิตและดูแล
รักษา 

 

1. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
ผลิตทาง
การเกษตรโดย
ค านึงถึงความ
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัการผลิต
และดูแลรักษา 
โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1. หลกัการและ
กระบวนการปลูก
พืช 

2. หลกัการและ
กระบวนการเล้ียง
สตัว ์ 

3. หลกัการและ
กระบวนการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  

4. หลกัความ
ปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานอาชีพ
เกษตรกรรม 

5. วธีิการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในงาน
อาชีพเกษตร 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม  
ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรม 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานอาชีพเกษตรกรรมได้
เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตาม
ลกัษณะงาน 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์พืชกรรม 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์เล้ียงสตัว ์

3. เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ในงาน
ช่างเกษตร 

1. เตรียมเคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานอาชีพ
เกษตรกรรมตาม
ลกัษณะงาน 

1. ชนิด และวธีิใช้
เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการปลูกพืช, 
เล้ียงสตัว ์และ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรม 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้
ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

1. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรม
ตามลกัษณะงาน 

3. บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรม 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานอาชีพเกษตรกรรมได้
บ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะ
งาน 

1. บ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรม
ตามลกัษณะงาน 

1. วธีิการบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการปลูกพืช, 
เล้ียงสตัว ์และ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 3   งานผลิตอาหารสัตว์ 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ
อุปกรณ์การผสม
อาหารสัตว ์ 

 
 

1. วตัถุดิบอาหารสัตวไ์ดจ้ดัเตรียม
ถูกตอ้งครบถว้นตามสูตรอาหาร
สัตวท่ี์ก าหนด 

2. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการผสม
อาหารสัตว ์ไดจ้ดัเตรียม
ครบถว้นพร้อมใชง้าน  

1. วตัถุดิบอาหาร
สัตว ์เช่น ประเภท
ท่ีเป็นแหล่ง 
โปรตีน แร่ธาตุ 
คาร์โบไฮเดรต  

   ฯลฯ 
2. เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ในการผสมอาหาร
สัตว ์เช่น เคร่ืองชัง่ 
พลัว่ จอบ เคร่ือง
ผสมอาหารสัตว์
ฯลฯ 

3. วธีิการผสมอาหาร
สัตว ์เป็นการผสม
ดว้ยมือหรือดว้ย
เคร่ืองตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

1. เตรียมวตัถุดิบ
อาหารสัตวต์าม
สูตรอาหารสัตวท่ี์
ก าหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการ
ผสมอาหารสัตว์
ตามวธีิการท่ี
ก าหนด  

1. ชนิดและวธีิการ
เตรียมวตัถุดิบ  

    อาหารสัตว ์
2. วธีิการเตรียม 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน
การผสมอาหารสัตว ์
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

2. ด าเนินการผสมอาหาร
สัตว ์

1. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสม
อาหารสัตวไ์ดใ้ชถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัวธีิการผสมอาหาร
สัตว ์

2. อาหารสัตวไ์ดผ้สมถูกตอ้ง
ตามล าดบัขั้นตอนของวธีิการ
ผสม 

3. อาหารสัตวไ์ดรั้บการผสม
ถูกตอ้งตามสูตรอาหารสัตวท่ี์
ก าหนด 

 

1. วธีิการผสมอาหาร

สัตว ์เป็นการผสม

ดว้ยมือหรือดว้ย

เคร่ือง 

2. การใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์ในการ

ผสมเป็นไปตาม

วธีิการผสม 

 

 

1. ใชเ้คร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการ
ผสมอาหารสัตว์
ตามวธีิการผสม
อาหารสัตว ์โดย
ค านึงถึงความ
ปลอดภยั 

2. ผสมอาหารสัตว์
ตามล าดบัขั้นตอน
ของวธีิการผสม 
โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั 

3. ผสมอาหารสัตว์
ตามสูตรอาหาร
สัตวท่ี์ก าหนด 

4. บนัทึกขอ้มูลการ
ผลิตอาหารสัตว ์

1. วธีิการผสมอาหาร
สัตว ์

2. ความปลอดภยัใน
การปฏิบติังานผลิต
อาหารสัตว ์

 

3. จดัการผลผลิตอาหาร
สัตว ์

1. ผลผลิตอาหารสัตวไ์ดรั้บการ
จดัการหลงัการผลิตตาม
หลกัการ 

1. การจดัการผลผลิต
อาหารสัตวห์ลงัการ
ผลิต ไดแ้ก่  

   การบรรจุ เก็บรักษา 

1. บรรจุอาหารสัตว์

ในภาชนะบรรจุท่ี

ก าหนด 

2. เก็บรักษาอาหาร

สัตวท่ี์บรรจุแลว้ใน

สถานท่ีท่ีก าหนด 

1.วธีิการจดัการ
ผลผลิตอาหารสัตว์
หลงัการผลิต    
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 4   งานผลิตสัตว์เศรษฐกจิ 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. วางแผนการเล้ียงสัตว ์
เศรษฐกิจ 

1. แผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจได้
จดัท าถูกตอ้งครบถว้นตาม
องคป์ระกอบท่ีก าหนด  

1. องคป์ระกอบของ
แผนการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น 
หลกัการและ
เหตุผล 
วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย แผนการ
ด าเนินงาน ฯลฯ 

2. สัตวเ์ศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ สัตวปี์ก สุกร 
และโค 

1. เขียนแผนการเล้ียง
สัตวเ์ศรษฐกิจตาม
องคป์ระกอบท่ี
ก าหนด 

 

1. หลกัการเขียน 
    แผนการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ 

 

2. เตรียมโรงเรือน    
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์
ในการเล้ียงสัตว ์และ
พนัธุ์สัตวเ์ศรษฐกิจ  

 

1. โรงเรือน เคร่ืองมือ วสัดุ 

อุปกรณ์ไดเ้ตรียมถูกตอ้ง

ครบถว้นตามลกัษณะงาน   

2. พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีตอ้งการ
เล้ียงไดจ้ดัเตรียมตามชนิดของ
สัตวเ์ศรษฐกิจ  

1. โรงเรือน เคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ 

     ในการเล้ียงสัตว์
ตามชนิดของสัตว์
ท่ีเล้ียง 

2. พนัธุ์สัตวเ์ศรษฐกิจ
ตามชนิดของสัตว์
ท่ีเล้ียง 

1. เตรียมพนัธุ์สัตว์
เศรษฐกิจตามชนิด
ของสัตวท่ี์เล้ียง 

2. เตรียมโรงเรือน
เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ในการเล้ียง
สัตว ์ตามชนิดของ
สัตวท่ี์เล้ียง 

1. หลกัการคดัเลือก
พนัธุ์สัตว ์

2. วธีิการเตรียม
โรงเรือนและ
อุปกรณ์การเล้ียง
สัตว ์

3. ด าเนินการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ 

1. สัตวเ์ศรษฐกิจไดเ้ล้ียงถูกตอ้ง

ตามวธีิการเล้ียง 

2. ขอ้มูลการเล้ียงสัตวไ์ดจ้ดบนัทึก

ถูกตอ้งครบถว้น 

3. ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายไดจ้ด

บนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

 

1. วธีิการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจตามชนิด
ของสัตวท่ี์เล้ียง 

2. ขอ้มูลการเล้ียงสัตว ์
เช่น 

3. ขอ้มูลรายรับ-
รายจ่าย เช่น 

 

1. ปฏิบติังานเล้ียง
สัตวต์ามขั้นตอน
การเล้ียงสัตว ์ 

2. บนัทึกขอ้มูลการ
เล้ียงสัตวต์ามท่ี
ก าหนด 

3. บนัทึกขอ้มูล
รายรับ-รายจ่าย 

1. วธีิการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

4. จดัการผลผลิตสัตว์
เศรษฐกิจ  

1. ผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจไดรั้บการ
จดัการหลงัการเล้ียงตามหลกั
ชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

 

1. การจดัการผลผลิต
สัตวเ์ศรษฐกิจหลงั
การเล้ียงตามชนิด
ของสัตวท่ี์เล้ียง  
เช่น การประมาณ
น ้าหนกั ประเมิน
ราคา การตดัสิน
สัตวเ์ศรษฐกิจ 

1. จดัการผลผลิตสัตว์
หลงัเล้ียงตามชนิด
ของสัตวท่ี์เล้ียง 

  

1. วธีิการจดัการผลผลิต 
สัตวเ์ศรษฐกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์กรอบการประเมนิสมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน กรอบการประเมนิ วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมนิ 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตร
ไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูก
พืช 

1.3 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเล้ียง
สัตว ์ 

1.4 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎี 
แบบความเรียง  ประเมินเร่ือง 
1. ชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 
และพ้ืนท่ีในการผลิตพืช, ผลิตสัตว ์และ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

2. หลกัการและกระบวนการปลูกพชื 
3. หลกัการและกระบวนการเล้ียงสัตว ์ 
4. หลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตว์
น ้ า  

5. หลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
อาชีพเกษตรกรรม 

6. วธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงานอาชีพ
เกษตร 

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ 
ประเมินเร่ือง 
1.  เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการปลูกพืช 

2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการเล้ียงสัตว ์ 

3. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ี
ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

4. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิต
ทางการเกษตรโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

2.งานผลิตทางการเกษตรได้
ปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและ
กระบวนการ 

2.1 อธิบายหลกัการและกระบวนการปลูกพืช 
2.2 อธิบายหลกัการและกระบวนการเล้ียงสัตว ์ 
2.3 อธิบายหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า  
2.4 อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ

เกษตรกรรม 
2.5 อธิบายวธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงานอาชีพเกษตร 
2.6 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร

โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
2.7 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์กรอบการประเมนิสมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 2  งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน กรอบการประเมนิ วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมนิ 

1. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียม
ถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะ
งาน 

1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนทีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

1.3 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม
ตามลกัษณะงาน 

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแบบความ
เรียง  ประเมินเร่ือง 
1. ชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 
และพ้ืนทีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

2. วธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช, เล้ียง
สัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

 
ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ 
ประเมินเร่ือง 
1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

3. บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน
งานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

2. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้ง
ตามลกัษณะงาน 

3. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงาน
อาชีพเกษตรกรรมได้
บ  ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะ
งาน 

3.1 อธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และ
พ้ืนท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

3.2 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์กรอบการประเมนิสมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 3   งานผลิตอาหารสัตว์ 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน กรอบการประเมนิ วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมนิ 

1. วตัถุดิบอาหารสัตวไ์ด้
จดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้นตาม
สูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

2. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการผสม
อาหารสัตว ์ไดจ้ดัเตรียม
ครบถว้นพร้อมใชง้าน  

1.1 อธิบายชนิดและวธีิการเตรียมวตัถุดิบอาหารสัตว ์
1.2 อธิบายวธีิการเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการ

ผสมอาหารสัตว ์
1.3 เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์

ก าหนด 
1.4 เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตว์

ตามวธีิการท่ีก าหนด 

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎี 
แบบความเรียง  ประเมินเร่ือง 
1. ชนิดและวธีิการเตรียมวตัถุดิบอาหารสัตว ์
2. วธีิการเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสม
อาหารสัตว ์

3. วธีิการผสมอาหารสัตว ์
4. ความปลอดภยัในการปฏิบติังานผลิตอาหารสัตว ์
5. วธีิการจดัการผลผลิตอาหารสัตวห์ลงัการผลิต    
ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ 
ประเมินเร่ือง 
1. เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหาร
สัตวท่ี์ก าหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหาร
สัตวต์ามวธีิการท่ีก าหนด 

3. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตว์
ตามวธีิการผสมอาหารสัตว ์โดยค านึงถึง
ความปลอดภยั 

4. ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของ
วธีิการผสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

5. ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 
6. บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์
7. บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 
8. เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ี
ท่ีก าหนด 

3. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสม
อาหารสัตวไ์ดใ้ชถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัวธีิการผสมอาหาร
สัตว ์

4. อาหารสัตวไ์ดผ้สมถูกตอ้ง
ตามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม 

5. อาหารสัตวไ์ดรั้บการผสม
ถูกตอ้งตามสูตรอาหารสัตวท่ี์
ก าหนด 

2.1 อธิบายวธีิการผสมอาหารสัตว ์
2.2 อธิบายความปลอดภยัในการปฏิบติังานผลิต

อาหารสัตว ์
2.3 ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์าม

วธีิการผสมอาหารสัตว ์โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั 

2.4 ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการ
ผสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

2.5  ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 
2.6 บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์

6. ผลผลิตอาหารสัตวไ์ดรั้บการ
จดัการหลงัการผลิตตาม
หลกัการ 

3.1  อธิบายวธีิการจดัการผลผลิตอาหารสัตวห์ลงัการ
ผลิต    

3.2 บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 
3.3 เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ี

ก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ตารางวเิคราะห์กรอบการประเมนิสมรรถนะงาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่ 4   งานผลิตสัตว์เศรษฐกจิ 
เกณฑ์การปฏิบัตงิาน กรอบการประเมนิ วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมนิ 

1. แผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจได้
จดัท าถูกตอ้งครบถว้นตาม
องคป์ระกอบท่ีก าหนด  

1.1 อธิบายหลกัการเขียนแผนการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ 

1.2 เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตาม
องคป์ระกอบท่ีก าหนด 

ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎี 
แบบความเรียง  ประเมินเร่ือง 
1. หลกัการเขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ 
2. หลกัการคดัเลือกพนัธุ์สัตว ์
3. วธีิการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสัตว ์
4. วธีิการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ 
5. วธีิการจดัการผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
 
ใช้เคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติ 
ประเมินเร่ือง 
1. เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตาม
องคป์ระกอบท่ีก าหนด 

2. ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์ 
3. บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 
4. บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 
5. จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์
เล้ียง 

2. โรงเรือน เคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ไดเ้ตรียมถูกตอ้ง
ครบถว้นตามลกัษณะงาน   

3. พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีตอ้งการ
เล้ียงไดจ้ดัเตรียมตามชนิดของ
สัตวเ์ศรษฐกิจ  

2.1 อธิบายหลกัการคดัเลือกพนัธุ์สัตว ์
2.2 อธิบายวธีิการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์

การเล้ียงสัตว ์
2.3 เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตว์

ท่ีเล้ียง 
2.4 เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใน

การเล้ียงสัตว ์ตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
 

4. สัตวเ์ศรษฐกิจไดเ้ล้ียงถูกตอ้ง
ตามวธีิการเล้ียง 

5. ขอ้มูลการเล้ียงสัตวไ์ดจ้ด
บนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

6. ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายไดจ้ด
บนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

3.1 อธิบายวธีิการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ 
3.2 ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียง

สัตว ์ 
3.3 บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 
3.4 บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 

7. ผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจไดรั้บ
การจดัการหลงัการเล้ียงตาม
หลกัชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

4.1 อธิบายวธีิการจดัการผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
4.2 จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของ

สัตวท่ี์เล้ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปวช.62 : A3 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 2 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 39 คะแนน 

 
ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี  
 

จุดประสงค์ข้อที ่1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์ 
                                 และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 1. จอบ  คราด และกรรไกรตดัแต่งก่ิง มีวธีิการใชอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

จอบ  
ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัดา้มจอบ ใหมื้ออยูห่่างกนัพอสมควร ยกจอบข้ึนเหนือหวัเล็กนอ้ย แลว้ฟันลงมาตรง

พื้นดิน ใหค้มจอบเจาะลงไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ แลว้งดัเขา้หาตวั เพื่อให้ดินแตกหรือฉีก ขาด 
คราด 
ใชมื้อทั้งสองจบัดา้มคราดให้ห่างกนัพอสมควร แลว้ดึงเขา้หาตวั 
กรรไกรตัดแต่งกิง่  
ก่อนใชง้านใหป้ลดท่ีรัดสปริงออก ใชมื้อท่ีผูใ้ชถ้นดัจบัโดยใชอุ้ง้มือบริเวณน้ิวหวัแม่มือบงัคบักรรไกร

ตอนบนในการตดัแต่งก่ิง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 

จุดประสงค์ข้อที ่1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์
                                 และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 2. กรรไกรตดัเข้ียวสุกร ไซริงคห์รือกระบอกฉีดยา (กรณีฉีดยา) เขม็แทงปีกไก่ มีวธีิการใชอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

กรรไกรตัดเขีย้วสุกร :  ท  าความสะอาดกรรไกรตดัเข้ียวสุกรดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ ใชมื้อขา้งท่ีถนดัจบั
ขากรรไกร แลว้สอดกรรไกรเขา้ไปในปากลูกสุกรตรงต าแหน่งเข้ียว โดยใหด้า้น
เรียบของปากกรรไกรติดกบัเหงือก จากนั้นบีบขากรรไกรตดัเข้ียว  

 
 

ปวช.62 : A4 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ไซริงค์หรือกระบอกฉีดยา (กรณฉีีดยา) : เลือกขนาดของไซริงคท่ี์เหมาะสมกบัปริมาตรท่ีตอ้งการใช ้     
โดยไซริงคต์อ้งปลอดเช้ือ หลงัจากนั้นประกอบเขม็เขา้กบัไซริงค ์ 
แทงปลายเขม็ไปท่ีจุกปิดขวดยา แลว้ค่อย ๆ ดึงกา้นของไซริงค์
เพื่อดูดของเหลวเขา้ไปในไซริงคใ์หส่้วนท่ีโคง้ต ่าสุดของลูกยาง
ตรงกบัขีดปริมาตรท่ีตอ้งการ ขณะดูดของเหลวระวงัอยา่ใหมี้
ฟองอากาศ หากมีใหก้ดกา้นไซริงคเ์พื่อไล่ฟองอากาศ 

เข็มแทงปีกไก่ :  ฆ่าเช้ือเขม็แทงปีกไก่ดว้ยการลนไฟฆ่าเช้ือก่อนใชร้อให้เขม็เยน็แลว้น าเขม็จุ่มวคัซีนท่ี
ตอ้งการใหชุ่้ม แลว้แทงปีกไก่ 1 คร้ัง หลงัจากส้ินสุดการใชใ้นแต่ละคร้ังให้ฆ่าเช้ือเขม็แทง
ปีกไก่โดยการแช่ในน ้าเดือด และเก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

 
จุดประสงค์ข้อที ่1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์ 

                   และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 3. บ่ออนุบาล แผงฟักไข่ เคร่ืองใหอ้ากาศ มีวธีิการใชอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

บ่ออนุบาล : ลา้งท าความสะอาดบ่อ ตากบ่อให้แหง้ เติมน ้ าใหมี้ระดบัความลึก 15-30 เซนติเมตร  
                    ก่อนน าลูกปลาลงบ่อ 
แผงฟักไข่ : เลือกขนาดของแผงฟักไข่ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของบ่ออนุบาล ลา้งท าความสะอาดแผงฟักไข่  
                    แลว้วางลงในบ่ออนุบาลใหจ้มอยูใ่นน ้า สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร แลว้โรยไข่ปลาท่ีผสมแลว้ลง 
                    บนแผงฟักไข่ 
เคร่ืองให้อากาศ : ลา้งท าความสะอาดหวัทราย ต่อหวัทรายเขา้กบัสายยางแลว้น าไปต่อกบัเคร่ืองให้อากาศ  
                            เม่ือใชใ้หเ้ปิดวาลว์ ใหฟ้องอากาศท่ีออกจากหวัทรายมีระดบัเหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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จุดประสงค์ข้อที ่2.1 อธิบายหลกัการและกระบวนการปลูกพืช 
ค าถาม 4. จงอธิบายขั้นตอนในการปลูกพืชตามล าดบัใหถู้กตอ้ง (7 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. เตรียมดิน /วสัดุปลูก เป็นการปฏิบติัเพื่อใหดิ้นหรือวสัดุปลูกมีความพร้อมส าหรับการใชป้ลูกพืชดว้ย
ส่วนของเมล็ด หรือตน้กลา้ หรือท่อนพนัธ์ุ หรือหวัพนัธ์ุ  

2. เตรียมพนัธ์ุพืช ทั้งเมล็ดพนัธ์ุและตน้กลา้เป็นการจดัหาหรือจดัท าจดัซ้ือเมล็ด หรือตน้กลา้ หรือท่อน
พนัธ์ุ หรือหวัพนัธ์ุ ส าหรับการน าไปใชใ้นพื้นท่ีดินท่ีไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ 

3. ปลูกพืชเป็นการน าเมล็ดหรือตน้กลา้หรือท่อนพนัธ์ุหรือหวัพนัธ์ุไปไวใ้นดินหรือวสัดุปลูกในพื้นท่ีท างาน 
4. ดูแลรักษาพืชท่ีปลูก เป็นการบ ารุงรักษาตน้พืชท่ีปลูกใหเ้จริญเติบโตอยา่งเป็นปกติและใหผ้ลผลิตท่ีมี

คุณภาพ โดยการรดน ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
5. เก็บเก่ียวผลผลิต เป็นการเก็บผลผลิตพืชและน าออกจากพื้นท่ีปลูกไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค ์
6. จดัการผลผลิตภายหลงัการเก็บเก่ียว เป็นการปฏิบติัเพื่อการจดัระดบัคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการ

ยดือายขุองผลผลิตไม่ใหเ้กิดความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพก่อนการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงไดแ้ก่ การลดความช้ืน 
การท าความสะอาด การคดัขนาด การบ่ม การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

อธิบายขั้นตอนถูกตอ้งครบ 6 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
  เรียงล าดบัขั้นตอนถูกตอ้ง   ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 
 
จุดประสงค์ข้อที ่2.2 อธิบายหลกัการและกระบวนการเล้ียงสัตว ์ 
ค าถาม 5. จงอธิบายขั้นตอนในการเล้ียงสัตวต์ามล าดบัให้ถูกตอ้ง (7 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

1. เตรียมโรงเรือนตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง โดยการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือบริเวณโรงเรือน 
2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการเล้ียงสัตวต์ามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง เช่น ท าความสะอาด  
    ฆ่าเช้ืออุปกรณ์ โดยการตากแดด 
3. จดัหาพนัธ์ุสัตวจ์ากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ จ านวนของสัตวต์อ้งเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรือน  
4. ด าเนินการเล้ียงดู โดยใหน้ ้ าใหอ้าหารตามความตอ้งการของสัตว ์ 
5. ท าวคัซีนและสุขาภิบาลตามชนิดของสัตว ์
6. จ  าหน่ายผลผลิตตามชนิดของสัตว ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
อธิบายขั้นตอนถูกตอ้งครบ 6 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

  เรียงล าดบัขั้นตอนถูกตอ้ง   ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 
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จุดประสงค์ข้อที ่2.3 อธิบายหลกัการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 6. จงอธิบายขั้นตอนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามล าดบัใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
แนวค าตอบ   ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าโดยทัว่ไปแลว้ จะประกอบดว้ย 9 ขั้นตอนหลกั คือ   

1. เลือกสถานท่ี : ควรเป็นพื้นท่ีใกลแ้หล่งน ้าหรือมีน ้าใชต้ลอดฤดูกาล ปลอดภยัจากน ้าท่วม และสามารถ 
                            สร้างท่ีกกัขงัสัตวน์ ้าได ้มีสาธารณูปโภค และการคมนาคมท่ีสะดวก 
2. สร้างบ่อเล้ียง : ประเภท ขนาด รูปแบบของบ่อ ข้ึนอยูก่บัชนิดของสัตวน์ ้าท่ีเล้ียง  
3. เตรียมบ่อเล้ียง : ใส่ปูนขาว ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวทิยาศาสตร์ หากเป็นกรณีบ่อเก่าควรมีการก าจดัศตัรูปลา  
                              ลอกเลน และตากบ่อใหแ้หง้  
4. เตรียมพ่อแม่พนัธ์ุสัตวน์ ้า : ควรมีอาย ุ8 เดือน ถึง 2 ปี มีความสมบูรณ์เพศ 
5. ปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้า : ปล่อยสัตวน์ ้าในอตัราท่ีเหมาะสม       
6. ใหอ้าหาร : ประเภทของอาหารท่ีให ้อตัราการให้อาหารข้ึนอยูก่บัวยัและชนิดของสัตวน์ ้า  
7. จดัการคุณภาพน ้า : ดา้นกายภาพ ดา้นเคมี และดา้นชีวภาพใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน   
8. ดูแลสุขภาพสัตวน์ ้า : ป้องกนั ก าจดั รักษาโรคและปรสิตสัตวน์ ้า  
9. เก็บเก่ียวผลผลิต : ใชอุ้ปกรณ์ และวธีิการเกบ็เก่ียวผลผลิตสัตวน์ ้าใหเ้หมาะสมกบัชนิดของสัตวน์ ้า และวธีิการเล้ียง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 อธิบายขั้นตอนถูกตอ้งครบ 9 ประเด็น   ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

   เรียงล าดบัขั้นตอนถูกตอ้ง   ไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 
 

จุดประสงค์ข้อที ่2.4 อธิบายหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพเกษตรกรรม 
ค าถาม 7. จงอธิบายหลกัความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และเคมีภณัฑท์างการเกษตร มา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

1. อ่านฉลากใหเ้ขา้ใจถึงวธีิใชอ้ยา่งละเอียดก่อนใชส้ารเคมีและปฏิบติัตามขั้นตอนโดยเคร่งครัด  
2. ก่อนใชส้ารเคมีควรแต่งกายใหมิ้ดชิด เช่น สวมเส้ือผา้ใหมิ้ดชิด สวมหมวก แวน่ตา ถุงมือ  
    และหนา้กาก เพื่อป้องกนัสารเคมีเขา้สู่ผวิหนงัหรือเขา้ตา  
3. การลา้งถงับรรจุสารเคมีหลงัใชแ้ลว้ไม่ควรทิ้งน ้าลา้งถงัลงในแม่น ้า ล าคลอง หรือแหล่งชุมชน 
4. เม่ือสารเคมีถูกผวิหนงัควรรีบช าระร่างกายใหส้ะอาด เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ารนั้นซึมเขา้สู่ร่างกาย  
5. หลงัใชส้ารเคมีควรอาบน ้า เปล่ียนเส้ือผา้ใหม่  
6. เคร่ืองฉีดพน่สารเคมีควรเก็บใหเ้ป็นท่ีพน้จากมือเด็ก และหากจากส่ิงของบริโภค  
7. การเก็บผลผลิตควรทิ้งช่วงห่างจากการฉีดสารเคมีอยา่งนอ้ย 6-10 วนั หรือตามท่ีฉลากก าหนด  
8. เม่ือไดรั้บพิษจากสารเคมีใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าเบ้ืองตน้ท่ีก ากบัไวบ้นฉลากก่อนน าส่งแพทย ์

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

จุดประสงค์ข้อที ่2.5 อธิบายวธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในงานอาชีพเกษตร 
ค าถาม 8. การท าเกษตรอินทรียมี์ผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร ตอบมา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

1. อนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมใหส้มบูรณ์  
2. ท  าใหห่้วงโซ่อาหารท่ีถูกท าลายไปโดยสารเคมีกลบัฟ้ืนคืนดี  
3. ไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีในดิน น ้า และพืช 
4. เพิ่มความสมบูรณ์ของดินโดยการใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยคอก และจุลินทรีย ์

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
 

กรอบการประเมิน  1.2 จดัท าโครงการการผลิตทางการเกษตร 
2.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช 
2.3 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 
2.4 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
3.6 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
3.7 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ดงัน้ี 
1. ปฏิบติังานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 
 1.1 การเพาะเมล็ด 
 1.2 การผสมดินปลูก 
 1.3 การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 
2. ปฏิบติังานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 
 2.1 กกลูกไก่ 
 2.2 ผสมอาหารสัตว ์
 2.3 การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์
3. ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (2 ชัว่โมง) 

3.1 การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 
   3.2 การคดัเลือกลูกปลาเพื่อน าไปเล้ียง 
   3.3 การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 
    โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช 
2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 
3. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
4. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

  5. ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ปวช.62 : A5 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

กรอบการประเมิน 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช    
1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช  

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึง

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 
1 
1 
1 

  

 รวม 29   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 
การเลีย้งสัตว์    
1 

 

 

ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเล้ียงสัตว ์

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึง

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสัตว ์

3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 
1 
1 
1 

  

 รวม 29   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้    
1 

 

 

ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึง

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียม

ถูกตอ้งครบถว้น 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธุ์ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

      3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

1) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 
1 
1 
1 

  

 รวม 29   

 รวมทั้งหมด 87   
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เกณฑ์การประเมิน 
การปลูกพืช 
1. ด้านกระบวนการ (14) 

1.1 ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 
1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ขั้นด าเนินการ (12 คะแนน) 
1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม (6 คะแนน) 
1) การเพาะเมล็ด (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (6 คะแนน) 
1) การเพาะเมล็ด (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
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2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (12 คะแนน) 
 2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น (6 คะแนน) 

  1) การเพาะเมล็ด  (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน  

    3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ (6 คะแนน) 
  1) การเพาะเมล็ด (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

  2) การผสมดินปลูก (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 

            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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การเลีย้งสัตว์ 
1. ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์(2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ขั้นด าเนินการ (12 คะแนน) 

2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                    

(6 คะแนน) 

   2.1.1 กกลูกไก่ (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.1.2 ผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.1.3 การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์(2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (6 คะแนน) 

   2.2.1 กกลูกไก่ (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.2.2 ผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
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       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.2.3 การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์(2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (12 คะแนน) 

 2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น (6 คะแนน) 

   1) กกลูกไก่ (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

   2) ผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน  

  3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์(2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ (6 คะแนน) 

   1) กกลูกไก่ (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

   2) ผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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  3) การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์(2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

1. ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ขั้นด าเนินการ (12 คะแนน) 

2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม                      

(6 คะแนน) 

   2.1.1 การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.1.2 การคดัเลือกลูกปลาเพื่อน าไปเล้ียง (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.1.3 การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (6 คะแนน) 

   2.2.1 การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.2.2 การคดัเลือกลูกปลาเพื่อน าไปเล้ียง (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

   2.2.3 การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

    2. ด้านผลงาน (12 คะแนน) 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการผลิตทางการเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น (6 คะแนน) 

1) การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพื่อน าไปเล้ียง (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

      3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ (6 คะแนน) 

1) การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพื่อน าไปเล้ียง (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 



34 
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3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก (2 คะแนน) 

         2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

         1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

         0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
            0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์             เวลา 1 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 18 คะแนน 
                                ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี  
 

จุดประสงค์ข้อที ่ 1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และ 
                                  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 1. จงอธิบายวธีิการเตรียมบวัรดน ้า (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. ก่อนใชค้วรตรวจสภาพของบวัรดน ้าตรงท่ีมือจบัหรือหูห้ิวก่อน ถา้ช ารุดควรซ่อมใหเ้รียบร้อยก่อนน าไปใช ้
2. ขณะใชต้อ้งจบัถือให้แน่นไม่ใหต้กลงเทา้ 
3. หลงัใชค้วรท าความสะอาดตวัถงัและฝักบวัไม่ใหเ้ศษหญา้หรือส่ิงอ่ืนอุดตนั แลว้คว  ่าเก็บเขา้ท่ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 
จุดประสงค์ข้อที ่ 1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และ 
                                  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 2. จงอธิบายวธีิการเตรียมโรงเรือนก่อนการเล้ียงสัตว ์(3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. ท าความสะอาดโรงเรือน และฆ่าเช้ือโรคดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ใหน้ ้า อุปกรณ์ให้อาหาร ระบบไฟฟ้า ใหพ้ร้อมใชง้าน 
3. ตรวจสภาพของโรงเรือนหากช ารุดใหซ่้อมแซมก่อนใชง้าน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 

ปวช.62 : A4 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

จุดประสงค์ข้อที ่ 1.1 อธิบายชนิด และวธีิใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และ 
                                  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 3.  จงอธิบายวธีิการเตรียมบ่อซีเมนตเ์พาะพนัธ์ุสัตวน์ ้า (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. ท าความสะอาดบ่อซีเมนต ์โดยใชไ้มก้วาดกวาดส่ิงสกปรกออกจากบ่อ เติมน ้าและใชแ้ปรงขดั 
    ท  าความสะอาดพื้นและผนงับ่อ แลว้ปล่อยใหแ้หง้ 
2. เติมน ้าลงในบ่อซีเมนตใ์นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้าแต่ละชนิด 
3. ใส่เคร่ืองให้อากาศ โดยวางในต าแหน่งท่ีอากาศสามารถกระจายไดท้ัว่บ่อ 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 
จุดประสงค์ข้อที ่ 3.1 อธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ 
                                  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 4.  จงอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาจอบหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ  

1. ใหล้า้งท าความสะอาดดว้ยน ้าเพื่อก าจดัดินท่ีติดตามใบจอบ และคมจอบใหห้มด  
2. ใชผ้า้เช็ดใบจอบให้แหง้  
3. ทาน ้ามนักนัสนิมก่อนเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 

 
จุดประสงค์ข้อที ่ 3.1 อธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ 
                                  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 5. จงอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาฝาชีกกลูกไก่หลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. ถอดหลอดไฟออกจากฝาชีกกลูกไก่  
2. ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าเพื่อก าจดัส่ิงสกปรกและเช้ือโรค 
3. ใชผ้า้เช็ดหรือตากแดดให้แหง้ก่อนเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

จุดประสงค์ข้อที ่ 3.1 อธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช, ผลิตสัตว ์และ 
                                  เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
ค าถาม 6. จงอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองให้อากาศขณะใชง้านและหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. ขณะใชง้านใหต้รวจสอบความเรียบร้อยของระบบเคร่ืองใหอ้ากาศ เช่น รอยต่อของสาย หวัทราย 
2. หลงัใชง้านลา้งท าความสะอาดหวัทราย และสายยาง แลว้วางไวใ้หแ้หง้จึงน าไปเก็บใหเ้รียบร้อย 
3. เช็ดท าความสะอาดเคร่ืองใหอ้ากาศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกตอ้งครบ 3 ประเด็น ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์             เวลา  6 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 45  คะแนน 
                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

กรอบการประเมิน    1.2 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน   

1.3 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 
3.2 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานอาชีพเกษตรกรรม ดงัน้ี 
1. ปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 
2. ปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 
3. ปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (2 ชัว่โมง) 

โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 
3. บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

(ชนิดของเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปวช.62 : A5 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

กรอบการประเมนิ 
ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 
1.2.2  บ  ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้ง 

     ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้  ารุงรักษาถูกตอ้ง 

      ตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การเลีย้งสัตว์    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 
1.2.2  บ  ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้ง 

     ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้  ารุงรักษาถูกตอ้ง 

      ตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 15   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การเพาะเลีย้งสัตว์น ้า    

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 
1.2.2  บ  ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้ง 

     ครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้  ารุงรักษาถูกตอ้ง 

      ตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 

1 

1 

1 

  

 รวม 15   

 รวมทั้งหมด 45   
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

เกณฑ์การประเมิน 

การปลูกพืช 

1. ด้านกระบวนการ (6 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 

        1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ขั้นด าเนินการ (4 คะแนน) 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน  (6 คะแนน) 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

การเลีย้งสัตว์ 
1. ด้านกระบวนการ (6 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 
        1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ขั้นด าเนินการ (4 คะแนน) 
1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (6 คะแนน) 
2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
1. ด้านกระบวนการ (6 คะแนน) 

1.1 ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (2 คะแนน) 
        1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ขั้นด าเนินการ (4 คะแนน) 
1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2.2  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (6 คะแนน) 
2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 

      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ชถู้กตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดบ้ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (3 คะแนน) 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์ เวลา  2  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี 
 

จุดประสงค์ 1.1 อธิบายชนิดและวธีิการเตรียมวตัถุดิบอาหารสัตว ์
ค าถาม 1. น ้ามนัร าขา้ว กากน ้ าตาล และพรีมิกซ์ มีวธีิการเตรียมอยา่งไร (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

น า้มันร าข้าว : ก่อนผสมอาหารสัตว ์ใหน้ าน ้ามนัร าขา้วผสมคลุกเคลา้กบัวตัถุดิบท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เป็นฝุ่ นผง 
เช่น ปลายขา้ว ขา้วโพด เพื่อไม่ใหน้ ้ามนัร าขา้วกระจายตวั ไม่จบัตวักนัเป็นกอ้น 

กากน า้ตาล : ท าการเจือจางความเขม้ขน้ของกากน ้าตาล โดยผสมกบัน ้าปริมาณเล็กนอ้ย เพื่อลดความหนืด 
ก่อนน าไปผสมกบัวตัถุดิบท่ีไม่เป็นฝุ่ นผง เช่น มนัเส้น  

พรีมิกซ์ : ใหน้ าวติามิน แร่ธาตุ สารเสริมท่ีมีปริมาณนอ้ย ๆ ไปผสมกบัวตัถุดิบชนิดอ่ืน ๆ เช่น กากถัว่เหลือง
หรือขา้วโพด เพียงบางส่วนประมาณ 1-2 กิโลกรัม ก่อนน าไปผสมรวมกบัวตัถุดิบทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 
จุดประสงค์ 1.2 อธิบายวธีิการเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตว์ 
ค าถาม 2. จงอธิบายวธีิการเตรียมเคร่ืองชัง่ และเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ในการผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

เคร่ืองช่ัง : ตรวจสอบน ้าหนกัสูงสุดท่ีเคร่ืองชัง่สามารถชัง่ไดห้รือเลือกชนิดของเคร่ืองชัง่ใหเ้หมาะกบั
ปริมาณของวตัถุดิบท่ีตอ้งการใช ้ก่อนชัง่ควรท าความสะอาดเคร่ืองชัง่ และวางเคร่ืองชัง่บนพื้นท่ีราบเรียบ 

เคร่ืองผสมอาหารสัตว์ : ตรวจสภาพความพร้อมการใชง้าน ท าความสะอาด เปิดสวติซ์ตรวจสอบการท างาน
ของเคร่ือง  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 
 
 
 

ปวช.62 : A4 

ปวช. 62 : A3 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

จุดประสงค์ 2.1 อธิบายวธีิการผสมอาหารสัตว ์
ค าถาม 3. การผสมอาหารสัตวด์ว้ยมือ (ปริมาณ 100 กิโลกรัม) มีวธีิการอยา่งไร (7 คะแนน) 
แนวค าตอบ 
การผสมอาหารสัตวด์ว้ยมือ  

1. ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะผสมอาหาร 
2. เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ผสมอาหารดว้ยมือ เช่น จอบ พลัว่ บวัรดน ้า ไมก้วาด ฯลฯ 

 3. ชัง่วตัถุดิบอาหารสัตวต์ามปริมาณท่ีก าหนดไวใ้นสูตรอาหาร 
 4. เทวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีปริมาณมากลงเป็นล าดบัแรก แลว้เกล่ียแผเ่ป็นวงกลมใหผ้วิหนา้สม ่าเสมอ  
                  ใหมี้ความหนาของชั้นวตัถุดิบปริมาณ 3 น้ิว  
 5. เทวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีปริมาณรองลงมา แลว้เกล่ียแผเ่ป็นวงกลม ซอ้นเป็นชั้น ๆ จนหมด 
 6. น าส่วนผสมล่วงหนา้ (พรีมิกซ์ และหรือกากน ้าตาล และหรือน ้ามนัร าขา้ว) โรยกระจายบนกองวตัถุดิบใหท้ัว่ 
 7. ใชพ้ลัว่หรือจอบ ตกัวตัถุดิบจากดา้นล่างข้ึนมาดา้นบน โดยวธีิยา้ยกองแลว้ท าซ ้ า 2-3 คร้ัง เพื่อใหว้ตัถุดิบ 
                  ผสมเขา้ดว้ยกนั 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบถูกไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
 
จุดประสงค์ 2.2 อธิบายความปลอดภยัในการปฏิบติังานผลิตอาหารสัตว ์
ค าถาม 4. จงอธิบายวธีิดูแลรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังานผลิตอาหารสัตว ์ตอบมา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
แนวค าตอบ 
 1. หา้มเล่นกนัขณะปฏิบติังาน อาจจะเกิดพลั้งพลาดโดนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ของมีคมจนไดรั้บบาดเจบ็ 
 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายขณะปฏิบติังาน เช่น ถุงมือยาง รองเทา้บูท ผา้กนัเป้ือน หนา้กากกนัฝุ่ น ฯลฯ 
 3. สวมใส่เส้ือผา้ท่ีกระชบั ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีอาจถูกเคร่ืองจกัรหนีบหรือดึงได ้
 4. จดัวางเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5. ใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์เป็นของเหลวอยา่งระมดัระวงัไม่ใหห้กบนพื้น หากหกบนพื้นควรรีบท าความสะอาด 
                 และเช็ดใหแ้หง้ เพื่อป้องกนัการล้ืนลม้ขณะปฏิบติังาน  
 6. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์อยา่งระมดัระวงั ปฏิบติัตามคู่มือหรือขั้นตอนท่ีก าหนดเสมอ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบถูกไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

จุดประสงค์ 3.1 อธิบายวธีิการจดัการผลผลิตอาหารสัตวห์ลงัการผลิต    
ค าถาม 5. จงอธิบายวธีิการจดัการอาหารสัตวห์ลงัจากผสมอาหารสัตว ์(5 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. น าอาหารท่ีผสมเสร็จแลว้น าไปบรรจุลงในถุงบรรจุหรือกระสอบตามขนาดน ้าหนกัท่ีก าหนด 
2. เยบ็หรือมดัปากถุงอาหารใหแ้น่นหนา 
3. บนัทึกขอ้มูลการผลิตบนถุงบรรจุหรือกระสอบ เช่น ชนิดอาหารสัตว ์วนั/เดือน/ปี ท่ีผลิต ปริมาณท่ีบรรจุ 
4. น าไปเก็บรักษาในห้องเก็บอาหารสัตว ์โดยวางกระสอบแนวนอนบนพื้นรอง (พาเลท) เพื่อไม่ใหก้ระสอบ 
    อาหารสัมผสัพื้นโดยตรง 
5. ท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบถูกไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์         เวลา  2  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

กรอบการประเมิน   1.3 เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

1.4 เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวิธีการท่ีก าหนด 

2.3 ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการผสมอาหารสัตว ์ 
      โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

2.4 ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

2.5 ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

2.6 บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว  ์

3.2 บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 

3.3 เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ีก าหนด 

ค าส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานผสมอาหารสัตวต์ามสูตรและปริมาณท่ีสถานศึกษาก าหนด  
          โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการท่ีก าหนด 

3. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการผสมอาหารสัตว ์โดยค านึงถึงความปลอดภยั  

4. ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

5. ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

6. บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์

7. บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 

8. เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปวช.62 : A5 
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กรอบการประเมิน 
ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ 
1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
      1.1.1 เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 
      1.1.2 เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการท่ีก าหนด 
1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการผสมอาหารสัตว ์
โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

1.2.2 ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั 

1.2.3 ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 
1.2.4 บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์
1.2.5 บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 
1.2.6 เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ีก าหนด 

(16) 
 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 วตัถุดิบอาหารสัตวไ์ดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

2.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการผสมอาหารสัตว ์ไดจ้ดัเตรียมครบถว้นพร้อมใชง้าน  

2.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวไ์ดใ้ชถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวิธีการ

ผสมอาหารสัตว ์

2.4 อาหารสัตวไ์ดผ้สมถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม 

2.5 อาหารสัตวไ์ดรั้บการผสมถูกตอ้งตามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

2.6 ผลผลิตอาหารสัตวไ์ดรั้บการจดัการหลงัการผลิตตามหลกัการ 

(12) 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ท าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
3.4 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
3.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 33   
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เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ด้านกระบวนการ (16 คะแนน) 
1.1 ข้ันเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (4 คะแนน) 
      1.1.1 เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

      1.1.2 เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการท่ีก าหนด (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

1.2 ขั้นด าเนินการ (12 คะแนน) 
 1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการผสมอาหารสัตวโ์ดยค านึงถึง 
                       ความปลอดภยั (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.2 ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.3 ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.4 บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
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 1.2.5 บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

 1.2.6 เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ีก าหนด (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (12 คะแนน) 
 2.1 วตัถุดิบอาหารสัตวไ์ดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด (2 คะแนน) 

      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการผสมอาหารสัตว ์ไดจ้ดัเตรียมครบถว้นพร้อมใชง้าน (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวไ์ดใ้ชถู้กตอ้งเหมาะสมกบัวธีิการผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.4 อาหารสัตวไ์ดผ้สมถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

 2.5 อาหารสัตวไ์ดรั้บการผสมถูกตอ้งตามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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 2.6 ผลผลิตอาหารสัตวไ์ดรั้บการจดัการหลงัการผลิตตามหลกัการ (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
 3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.3 ท  าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.4 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่4  งานผลติสัตว์เศรษฐกจิ                                        เวลา  2  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม   35  คะแนน 

 
ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี  
 

จุดประสงค์ 1.1 อธิบายหลกัการเขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ 
ค าถาม    1. จงอธิบายหลกัการเขียน หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และ 
                   ค  านวณตน้ทุนของแผนการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ ตามมาตรฐานฟาร์ม (5 คะแนน) 
แนวค าตอบ   
 1. หลกัการและเหตุผล ระบุถึงปัญหา ความจ าเป็น ความตอ้งการในการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 

    โดยเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงแนวทางการแกปั้ญหา ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการท าโครงการ 
     และตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 
2. วตัถุประสงค์ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานท่ีเป็นจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการจะให้เกิดข้ึน 

     จากการปฏิบติังานนั้น 
 3. เป้าหมาย  เป็นการก าหนดผลงานท่ีระบุปริมาณ และคุณภาพตามมาตรฐานฟาร์ม  

4. แผนการด าเนินงาน เป็นการระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

5. ค านวณต้นทุน เป็นการระบุรายการค่าใชจ่้าย และรายได ้(รายรับ) ในการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ตอบค าถามถูกตอ้ง ไดข้อ้ละ 1 คะแนน  
 

จุดประสงค์ 2.1 อธิบายหลกัการคดัเลือกพนัธ์ุสัตว ์
ค าถาม 2. จงอธิบายหลกัการคดัเลือกพนัธ์ุไก่ไข่ หรือสุกรพนัธ์ุ หรือโคเน้ือ หรือโคนม เพียง 1 ชนิด ตามรายการ (5 คะแนน) 
แนวค าตอบ 
การคัดเลือกพนัธ์ุไก่ไข่  

1.  รูปร่าง : สมบูรณ์ แขง็แรง สมส่วน ตรงตามสายพนัธ์ุ 
2.  อุปนิสัย : ร่าเริง ไม่หงอยซึม ดวงตาแจ่มใส  
3.  หงอน และเหนียง : สีแดงสดไม่ซีดจาง  
4.  อก : ไม่อว้นเกินไป เม่ือจบัสัมผสัไดถึ้งกระดูกหนา้อกเล็กนอ้ย 
5.  กระดูกเชิงกราน : ใหญ่ และกวา้ง 2-3 น้ิวมือ 

ปวช.62 : A4 

ปวช. 62 : A3 
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การคัดเลือกพนัธ์ุสุกรพนัธ์ุ (เพศเมีย) 
1.  ขนาดรูปร่าง : สมบูรณ์ แขง็แรง สมส่วน ตรงตามสายพนัธ์ุ  
2.  ไหล่ : ไหล่ใหญ่และกวา้ง มองเห็นมดักลา้มเน้ือชดัเจน 
3.  แนวหลงัและสันหลงัความยาวของล าตวั : สันหลงัยาว หนา และกวา้ง  
4. ขา และกีบเทา้ : ขาตรง แข็งแรง กีบเทา้มีขนาดเท่า ๆ กนั ไม่สั้นหรือยาวเกินไป 
5. เตา้นม : หวันมมีไม่นอ้ยกวา่ 12 หวั หวันมมีขนาดและระยะการกระจายตวัเท่ากนั 

การคัดเลือกพนัธ์ุโคเน้ือ (เพศเมีย) 
1. โครงสร้างหรือรูปร่างของล าตวัสัตว ์: เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ ล าตวัค่อนขา้งหนา มองเห็นมดักลา้มเน้ือชดัเจน 
2. ขา : ขาสั้น ตรง แขง็แรง 
3. ไหล่ : ไหล่ใหญ่และกวา้ง มองเห็นมดักลา้มเน้ือชดัเจน 
4. สะโพกหรือบั้นทา้ย : ใหญ่และกวา้ง มองเห็นมดักลา้มเน้ือชดัเจน 
5. สันหลงั : สันหลงัตรง ยาว กวา้ง  

การคัดเลือกพนัธ์ุโคนม (เพศเมีย) 
1. โครงสร้างหรือรูปร่างของล าตวัสัตว ์: เป็นรูปทรงสามเหล่ียมรูปล่ิม ไม่อว้นหรือไม่ผอมจนเกินไป  
    ขนเรียบเป็นเงามนั 
2. เตา้นม : หวันม 4 หวั กระจายเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีพื้นท่ีวา่งส าหรับการขยายของเตา้นม 
3. ขา และกีบเทา้ : ขาตรงตั้งฉากกบัพื้น แขง็แรง กีบเทา้มีขนาดเท่า ๆ กนั ไม่สั้นหรือยาวเกินไป 
4. ความจุของล าตวั : ซ่ีโครงบานและกวา้ง มีความจุของล าตวัมาก 
5. แนวสันหลงั : แนวสันหลงัตรง ตั้งแต่ไหล่จรดโคนหาง  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบค าถามถูก ไดข้อ้ละ 1 คะแน 
 
จุดประสงค์ 2.2 อธิบายวธีิการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงสัตว ์
ค าถาม 3. จงอธิบายวธีิการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงไก่เน้ือ จ านวน 100 ตวั (10 คะแนน) 
แนวค าตอบ  
 1. ท าความสะอาดโรงเรือน และพน่น ้ายาฆ่าเช้ือโรคหรือโรยปูนขาว 

2. ใชพ้ื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 10 ตารางเมตร รองพื้นคอกดว้ยวสัดุรองพื้น ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 3-4 น้ิว  
3. เตรียมอุปกรณ์ระบายความร้อน ป้องกนัแดด ลม และฝน 
4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และแสงสวา่งในโรงเรือน 
5. เตรียมน ้ายาฆ่าเช้ือ และอุปกรณ์ในการฆ่าเช้ือก่อนเขา้โรงเรือน 

 6. เตรียมเคร่ืองกก และแผงกั้นกก  
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 7. เตรียมอุปกรณ์ในการใหน้ ้ า อาหาร ไดแ้ก่ ขวดน ้า ถงัน ้า ถาดอาหาร ถงัอาหาร 
 8. เตรียมวคัซีนนิวคาสเซิล และหลอดลมอกัเสบ อุปกรณ์ในการใหว้คัซีน 
 9. เตรียมอาหารไก่เน้ือแต่ละระยะ ไดแ้ก่ ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ใหญ่  
 10. สมุดบนัทึกขอ้มูลการเล้ียงไก่เน้ือ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบถูกไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
 
จุดประสงค์ 3.1 อธิบายวธีิการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ 
ค าถาม 4. จงอธิบายวธีิการเล้ียงไก่เน้ือ เร่ิมจากลูกไก่ถึงโรงเรือน ตามล าดบัขั้นตอน (10 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. น าลูกไก่เขา้เคร่ืองกก และใหกิ้นน ้าทนัที (น ้าอาจผสมหรือไม่ผสมวติามิน) 
2. ตรวจสอบอุณหภูมิภายในเคร่ืองกก ใหอ้ยูใ่นอุณหภูมิ 95 องศาฟาเรนไฮต ์ 
3. กกลูกไก่ในเคร่ืองกกเป็นเวลา 7-14 วนั ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ขยายแผงกั้นกกทุก 3-4 วนั เม่ือครบเวลาตาม 
    ท่ีก าหนดใหน้ าแผงกั้นกก และเคร่ืองกกออก 
4. ท าวคัซีนนิวคาสเซิล และหลอดลมอกัเสบ เม่ือลูกไก่มีอาย ุ7-10 วนั 
5. ใหอ้าหารลูกไก่ (อาหารไก่เลก็) คร้ังละปริมาณนอ้ย ๆ  4-5 คร้ังต่อวนั โดยสังเกตจากการกินอาหารของลูกไก่ 
6. การใหน้ ้าลูกไก่ ควรมีการท าความสะอาดขวดน ้าหรือถงัน ้า และเปล่ียนน ้าทุกวนั 
7. เม่ือไก่มีอาย ุ3 สัปดาห์ เปล่ียนอาหารท่ีให้เป็นอาหารไก่เน้ือระยะท่ี 2 อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 
8. สังเกต จดบนัทึกพฤติกรรม สุขภาพของไก่ทุกวนั จนถึงอายจุบัจ าหน่าย (38-42 วนัหลงัเล้ียง) 
9. สุ่มไก่มาวดัน ้าหนกัทุกสัปดาห์ เพื่อดูการเจริญเติบโตจนถึงอายจุบัจ าหน่าย 
10. จบัจ าหน่าย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตอบค าถามถูก  ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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จุดประสงค์ 4.1 อธิบายวธีิการจดัการผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
ค าถาม 5. จงอธิบายวธีิการจบัไก่เน้ือจ าหน่าย (5 คะแนน) 
แนวค าตอบ 

1. สุ่มชัง่น ้าหนกัไก่เพื่อหาน ้าหนกัเฉล่ีย 
2. ใหไ้ก่อดอาหารก่อนจบัไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง ขณะท่ีท าการอดอาหารจะตอ้งใหไ้ก่กินน ้าตลอดเวลา 
    จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีจะจบั 
3. จบัไก่ในช่วงเวลาเยน็-กลางคืน เป็นช่วงท่ีมีอากาศเยน็ ไม่ท าใหเ้กิดอาการเครียด 
4. การจบัไก่บรรจุกล่องจะตอ้งจบัอยา่งระมดัระวงั โดยชัง่น ้าหนกักล่องเปล่าก่อนจากนั้นจึงจบัไก่ 
    โดยการรวมท่ีขาไก่ทั้ง 2 ขา้ง แลว้น าเขา้กล่อง ๆ ละ 10 ตวั  
5. ชัง่น ้าหนกัไก่ทั้งกล่องอีกคร้ัง แลว้น ามาหาค่าน ้าหนกัไก่จริง และจดบนัทึกน ้าหนกัไก่ไวจ้นครบทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบค าถามถูก  ไดป้ระเด็นละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่4    งานผลิตสัตว์เศรษฐกจิ                                          เวลา  4  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

กรอบการประเมิน 1.2 เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด 
2.3 เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
2.4 เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์ตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
3.2 ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์ 
3.3 บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 
3.4 บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 
4.2 จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด 

2. เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
3. เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์ตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
4. ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์ 
5. บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 
6. บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 
7. จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปวช.62 : A5 
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กรอบการประเมิน 
ที ่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด 

      1.1.2 เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

      1.1.3 เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์ตามชนิด 

               ของสัตวท่ี์เล้ียง   

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์ 

1.2.2 บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 

1.2.3 บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 

1.2.4 จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

(14) 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 แผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจไดจ้ดัท าถูกตอ้งครบถว้นตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด  

2.2 โรงเรือน เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน   

2.3 พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีตอ้งการเล้ียงไดจ้ดัเตรียมตามชนิดของสัตวเ์ศรษฐกิจ  

2.4 สัตวเ์ศรษฐกิจไดเ้ล้ียงถูกตอ้งตามวธีิการเล้ียง 

2.5 ขอ้มูลการเล้ียงสัตวไ์ดจ้ดบนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

2.6 ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายไดจ้ดบนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

2.7 ผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจไดรั้บการจดัการหลงัการเล้ียงตามหลกัชนิดของ

สัตวท่ี์เล้ียง 

(14) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ท าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
3.4 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

   3.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 33   
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เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ด้านกระบวนการ (14 คะแนน) 
    1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ (6 คะแนน) 
       1.1.1 เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด (2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

        1.1.2 เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

       1.1.3 เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์ตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

    1.2 ขั้นด าเนินการ (8 คะแนน) 
  1.2.1 ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์(2 คะแนน) 

       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  1.2.2 บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

  1.2.3 บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 
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  1.2.4 จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง (2 คะแนน) 
       2  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
       1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติัถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
       0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั 

2. ด้านผลงาน (14 คะแนน) 
  2.1 แผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจไดจ้ดัท าถูกตอ้งครบถว้นตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด (2 คะแนน)      

        2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

  2.2 โรงเรือน เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน  

  2.3 พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีตอ้งการเล้ียงไดจ้ดัเตรียมตามชนิดของสัตวเ์ศรษฐกิจ (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

  2.4 สัตวเ์ศรษฐกิจไดเ้ล้ียงถูกตอ้งตามวธีิการเล้ียง (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

  2.5 ขอ้มูลการเล้ียงสัตวไ์ดจ้ดบนัทึกถูกตอ้งครบถว้น (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

  2.6 ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายไดจ้ดบนัทึกถูกตอ้งครบถว้น (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 
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  2.7 ผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจไดรั้บการจดัการหลงัการเล้ียงตามหลกัชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง (2 คะแนน) 
      2  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ผลงานถูกตอ้งไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีผลงาน 

3. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 
 3.1 ความปลอดภยัในการท างาน (1 คะแนน) 

1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.2 การท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.3 ท  าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.4 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  

 3.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน (1 คะแนน) 
1  คะแนน  หมายถึง  ปฏิบติั 
0  คะแนน  หมายถึง  ไม่ปฏิบติั  
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ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม            สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมนิ 

ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนักเรียนท่ีศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว ์
 

สมรรถนะงานที ่ 1  งานพืน้ฐานทางการเกษตร 
 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  8  ขอ้  คะแนนเตม็ 39  คะแนน (เวลา 2 ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็ 87  คะแนน (เวลา 6 ชัว่โมง) 
 

 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
ไม่มี 

 

 วธีิด าเนินการประเมิน 

ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 

 

สมรรถนะงานที ่ 2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  6  ขอ้  คะแนนเตม็ 18  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็ 45  คะแนน (เวลา 6 ชัว่โมง) 

 

 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
      1.1   เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ปวช.62 : กรรมการ 
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2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
  ไม่มี 

 

 วธีิด าเนินการประเมิน 

ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคล 
 

สมรรถนะงานที ่ 3  งานผลติอาหารสัตว์ 
 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  5  ขอ้  คะแนนเตม็  20  คะแนน (เวลา  2   ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็  33  คะแนน (เวลา  2   ชัว่โมง) 
 

 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 วตัถุดิบอาหารสัตว ์
1.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตว ์
1.3 สูตรอาหารสัตว ์
1.4  สถานท่ีผสมอาหารสัตว ์และสถานท่ีเก็บรักษา 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
     ไม่มี  

 

 วธีิด าเนินการประเมิน 

ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

สมรรถนะงานที ่ 4     งานผลติสัตว์เศรษฐกจิ 
 

 ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  5  ขอ้  คะแนนเตม็  35   คะแนน (เวลา  2   ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็  33   คะแนน (เวลา  4   ชัว่โมง) 
 

 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 พนัธ์ุสัตว ์
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1.2 โรงเรือน 
1.3 วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียง และดูแลรักษา 
1.4 อาหารสัตว ์เวชภณัฑ ์
1.5 แบบฟอร์มแผนการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 
1.6 แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลการผลิต 
1.7 แบบฟอร์มบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
        ไม่มี 

 

 วธีิด าเนินการประเมิน 

ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 

ภาคทฤษฎี  ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 
ภาคปฏิบติั  ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ 
 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนลงทะเบียนและ
เขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์
 

 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ   
ประกอบดว้ย 
1. บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ                          ประธานกรรมการ 

ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 
จ านวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง          
           

2. หวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิาท่ีรับผดิชอบสาขางาน       รองประธานกรรมการ 
ของสถานศึกษา                            

3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั                        กรรมการ 
4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                                                             กรรมการและเลขานุการ 

     

  ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขาวิชา สาขางานของสถานศึกษาอ่ืน ให้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพจากทะเบียนระดบัจงัหวดั 1 คนเป็นกรรมการแทน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม เวลา 2 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 39 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี 
 

1. จอบ  คราด และกรรไกรตดัแต่งก่ิง มีวธีิการใชอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 
จอบ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
คราด 

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

..................................................................................................................................................................................... 
กรรไกรตัดแต่งกิง่  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

2. กรรไกรตดัเข้ียวสุกร ไซริงคห์รือกระบอกฉีดยา (กรณีฉีดยา) เขม็แทงปีกไก่ มีวธีิการใชอ้ยา่งไร  (3 คะแนน) 
กรรไกรตัดเขีย้วสุกร 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ไซริงค์หรือกระบอกฉีดยา (กรณฉีีดยา) 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
เข็มแทงปีกไก่ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
3. บ่ออนุบาล แผงฟักไข่ เคร่ืองใหอ้ากาศ มีวธีิการใชอ้ยา่งไร (3 คะแนน) 
บ่ออนุบาล 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
แผงฟักไข่ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
เคร่ืองให้อากาศ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

4. จงอธิบายขั้นตอนในการปลูกพืชตามล าดบัใหถู้กตอ้ง (7 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. จงอธิบายขั้นตอนในการเล้ียงสัตวต์ามล าดบัใหถู้กตอ้ง (7 คะแนน) 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

6. จงอธิบายขั้นตอนในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าตามล าดบัใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. จงอธิบายหลกัความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และเคมีภณัฑท์างการเกษตร มา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

8. การท าเกษตรอินทรียมี์ผลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร ตอบมา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                       สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                    สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม        เวลา 2 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 39 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (28) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                               (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม                                   เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ......................................................................... 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานการปลูกพืช, เล้ียงสัตว ์และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ดงัน้ี 
1. ปฏิบติังานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 
 1.1 การเพาะเมล็ด 
 1.2 การผสมดินปลูก 
 1.3 การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 
2. ปฏิบติังานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 
 2.1 กกลูกไก่ 
 2.2 ผสมอาหารสัตว ์
 2.3 การคดัทิ้งพนัธ์ุสัตว ์
3. ปฏิบติังานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า (2 ชัว่โมง) 

3.1 การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 
   3.2 การคดัเลือกลูกปลาเพื่อน าไปเล้ียง 
   3.3 การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 
    โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการปลูกพืช 
2. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเล้ียงสัตว ์ 
3. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพื้นท่ีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  
4. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตรโดยค านึงถึงความปลอดภยัและ 
     ส่ิงแวดลอ้ม 
5. ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

แบบประเมนิสมรรถนะงาน (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์  

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม                               เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
 

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

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช (29 คะแนน) 
1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปลูกพืช 

1.2 ขั้นด าเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร

โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 
     3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(14) 

(2) 

2 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 

3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1) การเพาะเมลด็ 

2) การผสมดินปลูก 
     3) การยา้ยปลูกตน้กลา้ลงภาชนะ 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 
2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

3.  กจินิสัยในการปฏิบัตงิาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 
1 
1 
1 

  

การเลีย้งสัตว์ (29 คะแนน) 

1 

 

 

ด้านกระบวนการ 
1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 
1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการเล้ียงสตัว ์
1.2 ขั้นด าเนนิการ 
1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร
โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก่ 
2) ผสมอาหารสตัว ์
3) การคดัท้ิงพนัธ์ุสตัว ์ 

2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) กกลูกไก่ 
2) ผสมอาหารสตัว ์

     3) การคดัท้ิงพนัธ์ุสตัว ์ 

(14) 
(2) 
2 

(12) 
 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสตัว ์

3) การคดัท้ิงพนัธ์ุสตัว ์ 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการ

และกระบวนการ 

1) กกลูกไก่ 

2) ผสมอาหารสตัว ์

3) การคดัท้ิงพนัธ์ุสตัว ์

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
3.  กจินิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 
1 
1 
1 

  

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ (29 คะแนน) 
1 

 

 

ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการ

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

1.2 ขั้นด าเนนิการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการผลิตทางการเกษตร

โดยค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2.2 ปฏิบติัการผลิตและดูแลรักษา โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

1) การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(14) 

(2) 

2 

 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการผลิตทาง

การเกษตรไดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้น 

1) การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

      3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

2.2 งานผลิตทางการเกษตรไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัการและ

กระบวนการ 

1) การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุปลาส าหรับการขยายพนัธ์ุ 

2) การคดัเลือกลูกปลาเพ่ือน าไปเล้ียง 

3) การบรรจุปลาลงถุงพลาสติก 

(12) 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 
2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
3.  กจินิสัยในการปฏิบัตงิาน 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 
1 
1 
1 

  

 รวม 87   

 
 

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                       สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                    สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่1    งานพืน้ฐานอาชีพเกษตรกรรม       เวลา 6 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (87) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                                (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
                                                 วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์              เวลา 1 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 18 คะแนน 
                                ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี 
 
 

1. จงอธิบายวธีิการเตรียมบวัรดน ้า (3 คะแนน) 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จงอธิบายวธีิการเตรียมโรงเรือนก่อนการเล้ียงสัตว ์(3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  จงอธิบายวธีิการเตรียมบ่อซีเมนตเ์พาะพนัธ์ุสัตวน์ ้า (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

4.  จงอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาจอบหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. จงอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาฝาชีกกลูกไก่หลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. จงอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองใหอ้ากาศขณะใชง้านและหลงัจากการใชง้าน (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                     สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                      สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์              เวลา 1 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 18 คะแนน 
                                ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (18) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                               (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ..............  
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์            เวลา  6 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 45  คะแนน 
                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ......................................................................... 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานอาชีพเกษตรกรรม ดงัน้ี 
1. ปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานการปลูกพืช (2 ชัว่โมง) 
2. ปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเล้ียงสัตว ์(2 ชัว่โมง) 
3. ปฏิบติังานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ในงานเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (2 ชัว่โมง) 

โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

2. ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 
3. บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมตามลกัษณะงาน  

(ชนิดของเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

แบบประเมนิสมรรถนะงาน (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์            เวลา  6 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 45  คะแนน 
                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

 

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

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การปลูกพืช (15 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นด าเนนิการ 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม
ตามลกัษณะงาน 
     1.2.2 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

 

2 
 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 
2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

บ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 
 
2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัตงิาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 

1 

1 
1 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

การเลีย้งสัตว์ (15 คะแนน) 

1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นด าเนนิการ 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม
ตามลกัษณะงาน 
      1.2.2  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 
2 
2 
 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 

2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 
2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

บ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

(6) 

2 

 

2 
 
2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัตงิาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 

1 

1 
1 

  

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ (15 คะแนน) 
1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม

ตามลกัษณะงาน 

1.2 ขั้นด าเนนิการ 

1.2.1  ใชเ้คร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม
ตามลกัษณะงาน 
       1.2.2  บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ
เกษตรกรรมตามลกัษณะงาน 

(6) 

 

2 

 

 

2 
 
2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

2 ด้านผลงาน 
2.1 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

เตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามลกัษณะงาน 
2.2 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมไดใ้ช้

ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 
2.3 เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรมได้

บ ารุงรักษาถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

(6) 
2 
 
 
2 
 
2 

  

3.  กจินิสัยในการปฏิบัตงิาน 
3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

3.3 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 

(3) 

1 

1 
1 

  

 รวม 45   

 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                                (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                      สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                     สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่2   งานใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์            เวลา  6 ช่ัวโมง คะแนนเต็ม 45  คะแนน 
                                 ในงานอาชีพเกษตรกรรม 

 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (45) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                                (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์ เวลา  2  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี 
 
 

1. น ้ามนัร าขา้ว กากน ้าตาล และพรีมิกซ์ มีวธีิการเตรียมอยา่งไร (3 คะแนน) 
 

น า้มันร าข้าว 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
กากน า้ตาล 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
พรีมิกซ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จงอธิบายวธีิการเตรียมเคร่ืองชัง่ และเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ในการผสมอาหารสัตว ์(2 คะแนน) 
 

เคร่ืองช่ัง 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
เคร่ืองผสมอาหารสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

3. การผสมอาหารสัตวด์ว้ยมือ (ปริมาณ 100 กิโลกรัม) มีวิธีการอยา่งไร (7 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. จงอธิบายวธีิดูแลรักษาความปลอดภยัในการปฏิบติังานผลิตอาหารสัตว ์ตอบมา 3 ขอ้ (3 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

5. จงอธิบายวธีิการจดัการอาหารสัตวห์ลงัจากผสมอาหารสัตว ์(5 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                        สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์         เวลา  2  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (20) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                               (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์                                      เวลา  2  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ......................................................................... 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานผสมอาหารสัตวต์ามสูตรและปริมาณท่ีสถานศึกษาก าหนด  
          โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการท่ีก าหนด 

3. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการผสมอาหารสัตว ์โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

4. ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

5. ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 

6. บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์

7. บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 

8. เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ีก าหนด 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

แบบบันทึกข้อมูลการให้ผลผลิตสัตว์ (สุกร โคเนื้อ โคนม) บัตรหมายเลข............................................ 
พันธุ์..................................................................            วันเป็นสัดครั้งแรก..................................... 
จ านวนเต้านมดี................................................. วันเกิด...................................................................     วันเข้าทดแทน.......................................... 
พ่อ...........................  แม่.................................. สถานที่เกิด....................................................................     หมายเลขประจ าตัว................................. 

ล า
ดับ

คร
อก

/ล
ูก 

การผสมพันธุ์ การคลอด การหย่านม 

หม
าย

เห
ตุ 

กา
รฝ

าก
 

เป็นสัด ครั้งที่ 
1 

เป็นสัด ครั้งที่ 
2 

วัน
คล

อด
จร

ิง 

ก า
หน

ดค
ลอ

ด จ านวนที่คลอด 
น้ าหนัก กก. 

วัน
 เด

ือน
 ป

 ี

จ านวนหย่านม น้ าหนัก กก. ตาย มีชีวิตรอด 

วัน
ที่ผ

สม
 

เบ
อร

์พ่อ
 

วัน
ที่ผ

สม
 

เบ
อร

์พ่อ
 

ใน
ท้อ

ง 

ขณ
ะค

ลอ
ด 

พิก
าร

 ปกติ 

รว
ม 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

ตัวผู้ ตัวเมีย รวม รวม เฉลี่ย ตัวผู้ ตัวเมีย 
1                                           
2                                           
3                                           
4                                           
5                                           
6                                           
7                                           

            ลงชื่อหรือลายมือชื่อ  

        

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

      ผู้บันทึกข้อมูล   

 



94 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

แบบบันทึกผลผลิต ฟาร์มไก่ไข่  
ชื่อ-สกุล………………………………………………………..  วิทยาลัย........................................................ 

วัน/เดือน/ปี 
 ผลผลิตไข่ (ฟอง)  รายรับ 

 รวม  
หมายเหตุ 

 ไข่ดี  
 บุบ/แตก/นิ่ม/เปื้อน  

 รวม  
 รายการ (แผง)  

 ใช้ได ้   ไม่ได ้ 0 1 2 3 4 5 6  เปื้อน  แตก  (แผง)  
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                
                
                

รวม                               
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

แบบประเมนิสมรรถนะงาน (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562     ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์   

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์                                          เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
 

ช่ือ-สุกล.................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. ................. 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
      1.1.1 เตรียมวตัถุดิบอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 
      1.1.2 เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์าม

วธีิการท่ีก าหนด 
1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวต์ามวธีิการ
ผสมอาหารสัตว ์โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

1.2.2 ผสมอาหารสัตวต์ามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม    
โดยค านึงถึงความปลอดภยั 

1.2.3 ผสมอาหารสัตวต์ามสูตรอาหารสัตวท่ี์ก าหนด 
1.2.4 บนัทึกขอ้มูลการผลิตอาหารสัตว ์
1.2.5 บรรจุอาหารสัตวใ์นภาชนะบรรจุท่ีก าหนด 
1.2.6 เก็บรักษาอาหารสัตวท่ี์บรรจุแลว้ในสถานท่ีท่ีก าหนด 

(16) 
 
2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 วตัถุดิบอาหารสัตวไ์ดจ้ดัเตรียมถูกตอ้งครบถว้นตามสูตรอาหาร

สัตวท่ี์ก าหนด 

2.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการผสมอาหารสัตว ์ไดจ้ดัเตรียมครบถว้น

พร้อมใชง้าน  

2.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผสมอาหารสัตวไ์ดใ้ชถู้กตอ้ง

เหมาะสมกบัวธีิการผสมอาหารสัตว ์

2.4 อาหารสัตวไ์ดผ้สมถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนของวธีิการผสม 

2.5 อาหารสัตวไ์ดรั้บการผสมถูกตอ้งตามสูตรอาหารสัตวท่ี์

ก าหนด 

2.6 ผลผลิตอาหารสัตวไ์ดรั้บการจดัการหลงัการผลิตตาม

หลกัการ 

(12) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 
2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ท าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
3.4 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
3.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 33   

 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                                (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                     สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                      สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่3    งานผลิตอาหารสัตว์                                        เวลา 2 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (33) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                               (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
                                                 วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่4  งานผลติสัตว์เศรษฐกจิ                                        เวลา  2  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม   35  คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินตอบค าถามลงกระดาษค าถามต่อไปน้ี 
 
 

1. จงอธิบายหลกัการเขียน หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และค านวณตน้ทุนของ
แผนการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ ตามมาตรฐานฟาร์ม (5 คะแนน) 

 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จงอธิบายหลกัการคดัเลือกพนัธ์ุไก่ไข่ หรือสุกรพนัธ์ุ หรือโคเน้ือ หรือโคนม เพียง 1 ชนิด ตามรายการ (5 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

3. จงอธิบายวธีิการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงไก่เน้ือ จ านวน 100 ตวั (10 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. จงอธิบายวธีิการเล้ียงไก่เน้ือ เร่ิมจากลูกไก่ถึงโรงเรือน ตามล าดบัขั้นตอน (10 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

5. จงอธิบายวธีิการจบัไก่เน้ือจ าหน่าย (5 คะแนน) 
ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

ผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                   สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                        สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่4  งานผลติสัตว์เศรษฐกจิ   เวลา  2  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม   35  คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (35) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                               (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่4    งานผลิตสัตว์เศรษฐกจิ                                          เวลา  4  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ......................................................................... 
ช้ัน ปวช. ...............    วนัทีเ่ข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 
ค าส่ัง  ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินปฏิบติังานเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด 

2. เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
3. เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์ตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
4. ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์ 
5. บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 
6. บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 
7. จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

แบบฟอร์มแผนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
.................................................................................................................... 

 
ผู้ด าเนินงาน                    ...................................................………………….……................................................ 
ที่ปรึกษาโครงการ              ...................................................………………….……................................................
สถานที่ด าเนินโครงการ        ...................................................………………….……............................................... 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    ...................................................………………….……................................................ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
.…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
2.วัตถุประสงค์ 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
.……………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
…………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 
3.เป้าหมาย 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
.…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………….. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

4.การด าเนินงาน 
 4.1 วิธีด าเนินการ 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
.…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………….. 
 4.2 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

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

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
5.งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์  และค่าใช้สอย ) 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 
   บาท สต. บาท สต. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น      
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
.…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
7. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
.…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
8.การติดตามประเมินผล 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
.………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
.…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
    ลงชื่อ……………...........….……………………ผู้ด าเนินงาน 
            (……..………………..........…………) 
    วันที่ …….เดือน……..............………..พ.ศ……… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

แบบฟอร์มบันทึกรายรับ - รายจ่าย 
 รายจ่าย 

ที ่ รายการวัสดุ / ครุภัณฑ์ จ านวน  ราคา /หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวม     

 
 รายรับ 

ที ่ รายการ จ านวน  ราคา /หน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวม     

 
สรุปรายรับ – รายจ่าย  

  รายจ่ายทั้งหมด   ........................................... บาท 
  รายรับทั้งหมด   ........................................... บาท  
  ก าไร/ขาดทุน    ......................................... บาท 
 
หมายเหตุ  รายรับให้รวมทรัพย์สินที่คงเหลือด้วย ซึ่งพิจารณาว่าทรัพย์สินปลายปีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จ านวนเท่าใด     
              (จะเกิดขึ้นกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

แบบประเมนิสมรรถนะงาน (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวชิาเกษตรกรรม                           
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขางานการผลติสัตว์  

สมรรถนะงานที ่4    งานผลิตสัตว์เศรษฐกจิ                                          เวลา  4  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

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

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1 ด้านกระบวนการ 

1.1 ขั้นเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

      1.1.1 เขียนแผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจตามองคป์ระกอบท่ี

ก าหนด 

      1.1.2 เตรียมพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

      1.1.3 เตรียมโรงเรือนเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว ์

ตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง   

1.2 ขั้นด าเนินการ 

1.2.1 ปฏิบติังานเล้ียงสัตวต์ามขั้นตอนการเล้ียงสัตว ์ 

1.2.2 บนัทึกขอ้มูลการเล้ียงสัตวต์ามท่ีก าหนด 

1.2.3 บนัทึกขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย 

1.2.4 จดัการผลผลิตสัตวห์ลงัเล้ียงตามชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

(14) 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

  

2 ด้านผลงาน 

2.1 แผนการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจไดจ้ดัท าถูกตอ้งครบถว้นตาม

องคป์ระกอบท่ีก าหนด  

2.2 โรงเรือน เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ไดเ้ตรียมถูกตอ้งครบถว้นตาม

ลกัษณะงาน   

2.3 พนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีตอ้งการเล้ียงไดจ้ดัเตรียมตามชนิดของ

สัตวเ์ศรษฐกิจ  

2.4 สัตวเ์ศรษฐกิจไดเ้ล้ียงถูกตอ้งตามวธีิการเล้ียง 

2.5 ขอ้มูลการเล้ียงสัตวไ์ดจ้ดบนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

2.6 ขอ้มูลรายรับ-รายจ่ายไดจ้ดบนัทึกถูกตอ้งครบถว้น 

2.7 ผลผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจไดรั้บการจดัการหลงัการเล้ียงตามหลกั
ชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

(14) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

ที่ รายการประเมนิและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน 

3.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 การท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
3.3 ท าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
3.4 ปฏิบติังานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
3.5 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 33   

 

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

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

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

สรุปผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบิัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                        สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                   สาขางานการผลติสัตว์ 

สมรรถนะงานที ่4    งานผลิตสัตว์เศรษฐกจิ                                          เวลา  4  ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม  33  คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วนัที ่.... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกลุ 

คะแนนเตม็ (33) ผลการประเมนิ 

หมายเหตุ คะแนน 
ทีไ่ด้ 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                               (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
                                                              วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

แบบรายงานผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม                        สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                   สาขางานการผลติสัตว์ 

 

สถานศึกษา..........................................................................  จังหวดั............................................................     

รหัสประจ าตวั ช่ือ-สกลุ 
ผลการประเมนิสมรรถนะงาน สรุปผล 

1 2 3 4 ผ่าน ไม่ผ่าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

หมายเหต ุ  กรณีผา่น ใหท้ าเคร่ืองหมาย    กรณีไม่ผา่น ใหท้ าเคร่ืองหมาย  

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                                (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนนกัเรียนทั้งหมด .............. คน 

ลงทะเบียนเขา้รับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ .............. คน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 

 

สมรรถนะงานทีป่ระเมิน 

สมรรถนะงานท่ี 1 งานพื้นฐานอาชีพเกษตรกรรม 

สมรรถนะงานท่ี 2 งานใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพเกษตรกรรม  

สมรรถนะงานท่ี 3 งานผลิตอาหารสัตว ์

สมรรถนะงานท่ี 4 งานผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ 

 

 

 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) (..............................................................) 
 ผูร้ายงาน หวัหนา้แผนกวิชา 

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

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) (..............................................................) 
 หวัหนา้งานวดัผล รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) 
 ผูอ้  านวยการวิทยาลยั........................................ 
 ........../...................................../............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

  



127 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานการผลติสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


