
 

 

 
ผังการออกขอสอบ 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

สาระทักษะการเรียนรู   
 

วิชา ทักษะการเรียนรู  (ทร11001) 
ระดับประถมศึกษา 

จํานวน 60 ขอ 



 

ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

สาระ  ทักษะการเรียนรู     รายวิชา  ทักษะการเรียนรู    รหัส  ทร 11001      ระดับ ประถมศึกษา      
เรื่อง การเรียนรูดวยตนเอง 
มาตรฐานที่ 1.1    มีความรู  ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติท่ีมีตอการเรียนรูดวยตนเอง  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

1. ความสามารถใน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

1. ความหมาย  ความสําคัญ 
ของการเรียนรูดวยตนเอง 

1.1 บอกความหมายของการเรียนรู 
     ดวยตนเองได 

1 
  

      

 1.2 อธิบายความสําคัญของการเรียนรู  
     ดวยตนเองได 

  1 
ขอ 1 

    

 2. การกําหนดเปาหมายและ
การวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเอง 

2.1 อธิบายเปาหมายในการเรียนรู 
     ดวยตนเองจากเรื่องที่กําหนดได 

2 
 

 1 
ขอ 2 

    

 2.2 อธิบายขั้นตอนในการวาง
แผนการเรียนรูดวยตนเองได 

  1 
ขอ 3 

    

 3. ทักษะพื้นฐานทางการ    
   ศึกษาหาความรู ทักษะ 
   การแกปญหาและเทคนิค       
   ในการเรียนรูดวยตนเอง  
   (การอาน การฟง การสังเกต  
   การจํา และการจดบันทึก)  

3.1 อานขอความสั้น ๆ จากเรื่องที่
กําหนด และสรุปใจความสําคัญ
จากเรื่องที่อานได 

6  1 
ขอ 4 

    

 3.2 อธิบายวิธีฝกฝนตนเองใหเปน
ผูฟงที่ดีได 

  1 
ขอ 5 

    

 3.3 บอกลักษณะของขอมูลที่ได 
จากการจดบันทึกได 

 1 
ขอ 6 

     

  3.4 อธิบายขั้นตอนการจําได    
 

   

  3.5 บอกหลักสําคัญในการจด 
บันทึกท่ีดีได 

 1 
ขอ 7 

     



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  3.6 เรียงลําดับขั้นตอนทักษะการคิด
วิเคราะหเพื่อแกปญหาได 

  1 
ขอ 8 

    

  3.7 ระบุเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง
ที่เหมาะสมกับบุคคลได 

   1 
ขอ 9 

   

 4. เจตคติ/ปจจัยท่ีทําให 
    การเรียนรูดวยตนเอง

ประสบความสําเร็จ      
(การเปดรับโอกาสการ
เรียนรู การคิดริเริ่มและ
เรียนรูดวยตนเอง การสราง
แรงจูงใจ การสรางวินัยใน 

   ตนเอง การคิดเชิงบวก 
ความคิดสรางสรรค ความรัก
ในการเรียน การใฝรู ใฝ
เรียน และความรับผิดชอบ) 

 

4.1 บอกปจจัยหลักที่ทําใหการเรียนรูดวย
ตนเองประสบความสําเร็จได 

2 1 
ขอ 10 

 
 

    

4.2  อธิบายปจจัยที่ทาํใหการเรียนรูดวย
ตนเองประสบความสาํเร็จจาก
สถานการณที่กาํหนดใหได 

  1 
ขอ 11 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่อง การใชแหลงเรียนรู 
มาตรฐานที่ 1.2    มีความรู  ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติท่ีมีตอการใชแหลงเรียนรู  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

รูจัก เห็นคุณคาและใช
แหลงเรียนรูไดถูกตอง 

1. ความหมาย  ความสําคัญ   
ของแหลงเรียนรูโดยทั่วไป 
(กลุมบริการขอมูล  กลุม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
กลุมขอมูลทองถิน่ กลุมสื่อ 
กลุมสันทนาการ) 

1.1 บอกความหมายแหลงเรียนรูได
(กลุมบริการขอมูล กลุม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
กลุมขอมูลทองถิ่น กลุมสื่อ กลุม
สันทนาการ) 

1 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  

 1.2 อธิบายถึงความสําคัญของ 
     แหลงเรียนรูได 

  1 
ขอ 12 

    

 2. การเขาถึงและเลือกใช
แหลงเรียนรู (หองสมุด
ประชาชนอําเภอของ
สถานศึกษา และ ศรช.) 

2.1 บอกวิธีการเขาถึงแหลงเรียนรูได 3   1 
ขอ 13 

   

 2.2 เลือกใชแหลงเรียนรูไดเหมาะสมกับ
ความตองการในการเรียนรู 

   1 
ขอ 14 

   

  2.3 เลือกใชแหลงเรียนรูไดเหมาะสมกับ
ขอจํากัดหรือความพรอมของ
ตนเอง 

   1 
ขอ 15 

   

 3. บทบาทหนาที่และการ
บริการของแหลงเรียนรู 
ดานตางๆ   

 
 

3.1 จบัคูชื่อแหลงเรยีนรูกับบทบาทหนาที่
ได 

2 1 
ขอ 16 

     

3.2 บอกลักษณะการใหบริการของแหลง
เรียนรูดานตาง ๆได 

 
 
 
 

  1 
ขอ 17 

    



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. กฎ กติกา เงื่อนไขตางๆใน
การ ไปขอใชบริการแหลง
เรียนรู 

4.1 บอก กฎ กติกาการใชหองสมุด
ประชาชนและแหลงเรียนรูอื่นได 

1       

 4.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาการใชหองสมุด
ประชาชนและแหลงเรียนรูอื่นได 

   1 
ขอ 18 

   

 5.  ทักษะการใชขอมูล
สารสนเทศจากหองสมุด
ประชาชนที่สอดคลองกับ
ความตองการ ความจําเปน
เพื่อนําไปใชในการเรียนรูของ
ตนเอง 

5.1 อธบิายวิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
จากหองสมุดประชาชนได 

4  1 
ขอ 19 

    

5.2 สืบคนขอมูลและสารสนเทศใน
หองสมุดประชาชนได 

   1 
ขอ 20 

   

5.3 อธบิายการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
จากระบบอินเทอรเน็ตได 

  1 
ขอ 21 

    

  5.4 สืบคนขอมูลสารสนเทศจากเครือขาย
อินเทอรเน็ตจากหัวเรื่องที่กําหนดได 

   1 
ขอ 22 

   

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่อง  การจัดการความรู 
มาตรฐานที่ 1.3   มีความรู   ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการจัดการความรู  
 

มาตรฐานการเรียนรู หวัเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

เขาใจความหมาย 
กระบวนการชุมชน
และศักยภาพของ
ชุมชนในการ 
ปฏิบัติการและทําตาม
กระบวนการจัดการ
ความรูชุมชนดาน
อาชีพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ 
ในการแขงขันที่
สามารถสรางรายไดที่
มั่งค่ังและม่ันคง 

1. ความหมาย  ความสําคัญ และ
หลักการของการจัดการความรู  

 

1. อธิบายความหมายความสําคัญ
ประโยชนหลักการของการจัดการ
ความรู 

3 
 
 

      

 1.1 อธิบายความหมายการจัดการ
ความรูได 

  1 
ขอ 23 

    

 1.2 บอกหลักการของการจัดการ
ความรูได 

 1 
ขอ 24 

     

 1.3 บอกความสําคัญของการจัดการ
ความรูได 

 1 
ขอ 25 

     

2. กระบวนการจัดการความรู
(กําหนดเปาหมายการเรียนรู/ระบุ
ความรู/กําหนดความรูที่ตองการใช/
การแสวงหาความรู/สรุปองค
ความรู ปรับปรุง ดัดแปลง         
ใหเหมาะสมตอการใชงาน/
ประยุกตใชความรูในกิจการงาน
ของตน/แลกเปลี่ยนความรู/
รวมกลุมปฏิบัติการตอยอดความรู 
พัฒนาขอบขายความรูของกลุม/
สรุปองคความรูของกลุม/จัดทํา
สารสนเทศ เผยแพรความรู) 

 
 

2. รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
สรุปผลการเรียนรูที่บงชี้ถึงคุณคา
ของกระบวนการจัดการความรู 

3       

2.1 อธิบายรูปแบบการจัดการความรู
ที่เหมาะสมกับบุคคลหรือชุมชนได 

 1 
ขอ 26 

     

 2.2 บอกวิธีการจัดทําสารสนเทศ 
องคความรูในการพัฒนาตนเองได 

 1 
ขอ 27 

     

 2.3 อธิบายวิธีการเผยแพรความรูจาก
การจัดการความรูได 

  1 
ขอ 28 

    

         



 

มาตรฐานการเรียนรู หวัเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. กระบวนการจัดการความรูดวย
ตนเอง (ระดับปจเจก) 

  3.1 กําหนดความรูหลักท่ีจําเปน 
หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรม 

  3.2 เสาะแสวงหาความรู 
  3.3 ประยุกตใชความรู 
  3.4 แลกเปลี่ยนความรู 
  3.5 พัฒนาความรู/ยกระดับ  
        ความรู/ตอยอดความรู 
  3.6 สรุปองคความรู 
  3.7 จัดทําสารสนเทศองคความรู 
        ในการพัฒนาตนเอง 

3.  สามารถสังเกตและทําตาม
กระบวนการการจัดการความรู
ชุมชน 

3       

 3.1 อธิบาย Cops ในการจัดการ
ความรูได 

 1 
ขอ 29 

     

 3.2 ยกตัวอยางวิธีสราง พัฒนาความรู
ของตนเองได  

  1 
ขอ 30 

    

 3.3 บอกชองทางในการเผยแพร
ความรูของชุมชนได 

       

 3.4 ยกตัวอยางวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practice) ได 

  1 
ขอ 31 

    
 
 
 4. กระบวนการจัดการความรูดวย

การปฏิบัติการกลุม                   
(ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหง
การเรียนรู: Cops) 
4.1 รูปแบบของ Cops ที่ใชใน

การจัดการความรู 
 

4. สามารถนํากระบวนการจัดการ
ความรูของชุมชนไปเลือก
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเองได 

2       

 4.1 นํากระบวนการจัดการความรูของ
ชุมชนไปใชในการประกอบอาชีพ
ของตนเองได 

   1 
ขอ 32 

 

   

  4.2 การทํา Cops เพื่อจัดการความรู 
  4.2.1 บันทึกการเลาเรื่อง 
  4.2.2 บันทึกขุมความรู 
  4.2.3 บันทึกแกนความรู 

   4.3 บันทึกจัดเก็บเปนองคความรู
ของกลุมเพ่ือใชประโยชนให
ผูอื่นไดเรียนรูตอไป 

        

         



 

มาตรฐานการเรียนรู หวัเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  4.2 วิเคราะหกระบวนการจัดการ
ความรูของชุมชนที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพของ
ตนเองได 

    1 
ขอ 33 

  

 5. การสรางองคความรู พัฒนา           
ตอยอดยกระดับความรู 
5.1 การใชความรูและ

ประสบการณในตัวบุคคล      
ใหเกิดประโยชนตอกลุม/ 
หนวยงาน/ชุมชน 

5.2 การทํางานแบบตอยอด
ความรู 

5.3 วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  
(Best Practice) 

        
         
         

 6. การจัดทําสารสนเทศเผยแพร
องคความรู 
6.1 การถายทอดความรู รูปแบบ 

วิธีการ  
6.2 การประสานความรู 
6.3 การถอดองคความรู 
6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6.5 การจัดเก็บความรูของกลุม/    
     องคกร การสรางคลังความรู  
     การประยุกตใช ICT 

        

 
 



 

เรื่อง การคิดเปน 
มาตรฐานที่ 1.4   มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการคิดเปน 
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

ความสามารถในการ
อธิบายกระบวนการ     
คิดเปนและทักษะใน
การใชกระบวนการคิด
เปนในการแกปญหา
การเรียนรูและการ
ประกอบอาชีพไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

1. ความเชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษา
ผูใหญ/การศึกษานอกระบบ  
5 ประการ  โดยสรุปคือ 

   1.1 คนทุกคนมีความแตกตางกัน 
แตทุกคนตองการความสุข 

   1.2 ความสุขของคนจะเกิดขึ้นก็
ตอเม่ือมีการปรับตัวเองและ
สิ่งแวดลอม 

   1.3 สภาวะแวดลอมในสังคม
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

   1.4 เมื่อเกิดปญหาหรือเกิดทุกขก็
ตองหาวิธีแกปญหา ที่มีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจอยางนอย 
3 ประการ คือ ขอมูลดาน
วิชาการ ขอมูลดานตนเอง และ
ขอมูลดานสังคม สิ่งแวดลอม 

   1.5 เมื่อไดใชวิธีแกปญหาดวยการ
วิเคราะหขอมูลและไตรตรอง
ขอมูลอยางรอบคอบทั้ง         
3 ดาน จนมีความพอใจแลวก็
พรอมที่จะรับผิดชอบการ
ตัดสินใจ 

 

1. อธิบายและเชื่อมโยงความเชื่อ
พื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบสูปรัชญา 
คิดเปน  

3 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

1.1 บอกเปาหมายของ “คิดเปน” 
ได 

 1 
ขอ 34 

 
 

    

1.2 อธิบายกระบวนการและ 
     ขั้นตอนในการแกปญหาตาม

แนวทางปรัชญาคิดเปนได 

  1 
ขอ 35 

 

    

 1.3 บอกวิธีการนําปรัชญาคิดเปน 
ไปใชในชีวิตประจําวันได 

 1 
ขอ 36 

     

 2. เขาใจความหมายและความสําคัญ
ของปรัชญาคิดเปน สามารถ
อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการ
แกปญหาของคนคิดเปน 

4 
 

      

     2.1 อธิบายลักษณะเฉพาะของขอมูล 
ดานวิชาการ ขอมูลตนเอง  
ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอมได 

  1 
ขอ 37 

 

    

     2.2 เปรียบเทียบความ แตกตางของ 
ขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเองและ
ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอมได   

  2 
ขอ38-39 

    



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2. ปรัชญาการคิดเปน 
     2.1 ความหมาย 
   2.2 ความสําคัญ 
   2.3 คําที่เก่ียวของ 
   2.4 การเชื่อมโยงความเชื่อพื้นฐาน

ทางการศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ         
กับปรัชญาคิดเปน 

3. กระบวนการและขั้นตอนการ
แกปญหาอยางคนคิดเปน 

   3.1 ทุกข/ปญหาที่ปรากฏ 
   3.2 ศึกษาสาเหตุของทุกข ปญหา 

โดยการวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของ ทั้งขอมูลวิชาการ 
ขอมูลตนเอง สิ่งแวดลอมใหรู
ลักษณะเบื้องตนของขอมูลทั้ง 
3 ประการ และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของขอมูลตาง ๆ 
อยางงาย ๆ ได 

   3.3 กําหนดทางเลือกในการดับ
ทุกข/ปญหา และเลือก
แนวทางที่เหมาะสม 

   3.4 ดําเนินการแกปญหาเพื่อการ
ดับทุกข 

 
 

   2.3 วิเคราะห ตรวจสอบขอมูล 
วิชาการ ขอมูลตนเอง และ
ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม 
เพื่อตัดสินใจกําหนดแนวทาง 
การแกไขปญหาได  

   1 
ขอ 40 

 

   

 3. เขาใจลักษณะของขอมูลดาน
วิชาการ ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดลอม และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกตางของ
ขอมูลทั้งสามดาน     

2       

 3.1 ใชขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเอง  
         และขอมูลทางสังคม 
         สิ่งแวดลอม ในการกําหนด 
         ทางเลือกแนวทางปญหาจาก 
         สถานการณที่กําหนดใหได     

   1 
ขอ 41 

   

 3.2  เขียนผังกระบวนการคิดแกปญหา
ตามแนวทางของคนคิดเปนได 

   1 
ขอ 42 

 

   



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

   3.5 ประเมินผลการดําเนินงาน 
หากมีผลเปนที่พอใจก็จะเกิด
สันติสุข ถายังไมพอใจก็จะ
ยอนกลับไปพิจารณาสาเหตุ
ทุกขหรือปญหาใหมและ
แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมอยาง
พอเพียงจนพอใจกับการ
ตัดสินใจของตนเอง 

4. กรณีตัวอยางที่หลากหลายเพื่อฝก
ทักษะการคิดเปนดวยกระบวนการ
แกปญหาอยางคนคิดเปน 

4. อธิบายเสนอแนวทางการ
แกปญหาตามกระบวนการคิดเปน
จากกรณีตัวอยางท่ีกําหนดได  

 

2   
 
 
 

    

         
 4.1 เสนอแนวทางการแกปญหาตาม

กระบวนการคิดเปนจากกรณี
ตัวอยางที่กําหนดใหได 

  2 
ขอ 43-44 

    

 



 

เรื่อง การวิจัยอยางงาย 
มาตรฐานที่ 1.5    มีความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคตทิี่ดีตอการวิจัยอยางงาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

เขาใจความหมาย  
เห็นความสําคัญและ
ปฏิบัติการรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห
ขอมูลและสรุปผล
การหาความรู  
ความจริงในการ
เรียนรูและการ
ประกอบอาชีพ 

1. วิจัยคืออะไร ทําไมตองรูเรื่อง
การวิจัย (ความหมายและ
ความสําคัญของการวิจัย) 

  1.1 ความหมายของการวิจัย 
  1.2 ความสําคัญและประโยชน  
       ของการวิจัย 

 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ
และขั้นตอนในการทําวิจัยอยางงาย 
คนหาความรู ความจริง 

3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

1.1 บอกความหมายของการวิจัย 
อยางงายได 

 1 
ขอ 45 

     

1.2 บอกความสําคัญของการวิจัย 
อยางงายได 

 1 
ขอ 46 

     

 1.3 บอกประโยชนของการวิจัย 
        อยางงายได 

 1 
ขอ 47 

     

 2. ทําวิจัยอยางไร (กระบวนการ
และข้ันตอนการวิจัย) 

    2.1 คําถามที่ตองการคําตอบ คือ 
อะไร ปญหาที่ตองการทราบ
จากการวิจัยคืออะไร      
(การระบุปญหาการวิจัย) 

    2.2 คาดเดาคําตอบวาอยางไร 
กําหนดแนวคําตอบเบื้องตน 
(สมมุติฐาน) 

2. กําหนดปญหาหรือสิ่งท่ีตองการ
ทราบคําตอบ 

2       

 2.1 กําหนดชื่อเรื่องการวิจัยได
สอดคลองกับสภาพปญหา 

   1 
ขอ 48 

   

 2.2 กําหนดวัตถุประสงคของการ 
วิจัยไดสอดคลองกับสภาพ
ปญหา 

 

   
 
 
 

1 
ขอ 49 

 

   

    2.3 วิธีหาคําตอบที่ตองการรู/
แหลงคําตอบ/การรวบรวม
คําตอบ (การเก็บรวบรวม
ขอมูล/เครื่องมือการวิจัย) 

    

        



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2.4 ตอบคําถามที่สงสัยวาอยางไร  
     (การวิเคราะหขอมูล/สรุป 
    ผลการวิจัย) 

        

 3. เขียนอยางไรใหคนอานเขาใจ 
(การเขียนรายงานการวิจัย     
อยางงาย) 

 3.1 ความเปนมา/ความสําคัญของ
เรื่องท่ีทําวิจัย 

3.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
3.3 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
3.4 เอกสารที่เกี่ยวของ 
3.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
3.7 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

   3.8 เอกสารอางอิง 

3. อธิบายกระบวนการและขั้นตอน
การวิจัย วิเคราะหขอมูลและสรุป
ขอมูลและเขียนกระบวนการวิจัย
อยางงาย  

6 
 

      

     3.1 อธิบายขั้นตอนการวิจัย           
         อยางงายได 

 1 
ขอ 50 

     

 3.2 บอกแหลงการเก็บขอมูล       
ที่เหมาะสมได 

 1 
ขอ 51 

     

 3.3 บอกวิธีการวิเคราะห 
ขอมูลได  

  1 
ขอ 52 

    

 3.4 เลือกเครื่องมือท่ีใชใน 
การเก็บรวบรวมขอมูลได 
เหมาะสมกับชื่อเรื่องการวิจัย 

   1 
ขอ 53 

 

   

 3.5 กําหนดหัวขอการเขียนรายงาน
การวิจัยอยางงายได 

   1 
ขอ 54 

   

     3.6 เขียนผลการวิจัยไดสอดคลอง    
        กับวัตถุประสงคของการวิจัย 

   1 
ขอ 55 

   

 

 
 
 
 
 



 

เรื่อง ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 
มาตรฐานที่ 1.6    มีความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีตอศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการเพ่ิมขีดความสามารถของการประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพใหม  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

เขาใจความหมายและ
เห็นความสําคัญของ
ศักยภาพหลักของ
พื้นท่ึในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของการ
ประกอบอาชีพ 5 
กลุม 
อาชีพใหม 

1. ความหมาย ความสําคัญของ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน
การพัฒนาอาชีพ 

1.1 บอกความหมายของศักยภาพหลัก
ของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพได 

1 
  

      

1.2 อธิบายความสําคัญของศักยภาพ
หลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
ได 

  1 
ขอ 56 

    

2. การวิเคราะหดวยภาพหลัก
ของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
2.1 ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ในแตละพ้ืนที่ 
2.2 ศักยภาพของพื้นท่ีตาม

ลักษณะภูมิประเทศ 
2.3 ศักยภาพของภูมิ

ประเทศและทําเลที่ตั้ง
ของแตละพื้นท่ี 

2.4 ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแตละพื้นท่ี 

2.5 ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยในแตละพ้ืนที่ 

2.1 บอกความแตกตาง หรือความ
คลายคลึงของศักยภาพหลักในแต
ละพ้ืนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือลักษณะ
ภูมิอากาศ หรือภูมิประเทศ หรือ
ทําเลที่ตั้ง หรือศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากร
มนุษยได 

1 
 

    1 
ขอ 57 

 

         
         
         
         
  

 
 
 
 
 

       



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. ตัวอยางอาชีพที่สอดคลอง
กับศักยภาพหลักของพื้นที่คือ 

 3       

 3.1 กลุมอาชีพดานการ
เกษตรกรรม 

3.2 กลุมอาชีพดาน
อุตสาหกรรม 

3.3 กลุมอาชีพดาน 
พาณิชยกรรม 

3.4 กลุมอาชีพดานความคิด
สรางสรรค 

3.5 กลุมอาชีพดานบริหาร
จัดการ และการบริการ 

3.1 ยกตัวอยางอาชีพในกลุม
เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม 
หรือความคิดสรางสรรค หรือ
บริหารจัดการและการบริการที่
สอดคลองกับศักยภาพหลักของ
พื้นท่ีที่ตนเองอาศัยอยูได 

   
 
 
 
 
 

1 
ขอ 58 

 

   

 3.2 ระบุชื่ออาชีพใหมที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณที่กําหนดใหได 

  1 
ขอ 59 

    

 3.3 ระบุทักษะการเรียนรูที่จําเปนตอง
มีในการประกอบอาชีพใหมดาน
เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม 
หรือความคิดสรางสรรค หรือ
บริหารจัดการและการบริการได 

  1 
ขอ 60 

    

รวม 60 16 25 17 1 1 - 

 


