
 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 

 
 

สาระการประกอบอาชีพ 

 
วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) 

          ระดับประถมศึกษา 
            จํานวน 60 ขอ 

 
 



ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระ การประกอบอาชีพ        รายวิชา    ทักษะการประกอบอาชีพ   รหัส อช11002          ระดับ  ประถมศึกษา      
มาตรฐานที่  3.2   มีความรู ความเขาใจและทักษะในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก 
มาตรฐานที่  3.3  มีความรู ความเขาใจ ในการจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรม 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

1. มีความรู ความเขาใจทักษะใน
อาชีพท่ีตัดสินใจเลือกบนพื้น
ฐานความรูกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช
นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

2. มีความรู ความเขาใจ             
และสามารถจัดทําแผนงาน
และโครงการธุรกิจเขาสู 
ตลาดการแขงขันตามศักยภาพ
ท้ัง 5 ดาน ไดแก ศักยภาพ
ของทรัพยากร ธรรมชาติใน
แตละพื้นที่ ศักยภาพของ
พื้นท่ีตามลักษณะภูมิ
ประเทศ ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและทําเลที่ต้ังของ
แตละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี          
และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยในแตละพื้นที่            

1. ทักษะการประกอบอาชีพ 
ทักษะในการเขาสูอาชีพ  
1.1 ความจําเปนในการฝก

ทักษะอาชีพกระบวน              
การผลิต กระบวนการตลาด
ท่ีใชนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 
 
1.1.1 บอกความจําเปนของการฝก

ทักษะอาชีพได 

22  

 

1 

ขอ 1 
 

 

 

 

    

 1.1.2 อธิบายประโยชนของ                  
การฝกอาชีพได 

  1 

ขอ 2 

    

 1.1.3 อธิบายกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด โดยใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีได 

  1 

ขอ 3 

    

 1.1.4 ยกตัวอยางกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด โดยใช
นวัตกรรมเทคโนโลยีได 

   1 

ขอ 4 

   

   1.2 ความหมาย ความสําคัญ  
        ของการจัดการอาชีพ 

1.2.1 บอกความหมายของการจัดการ
อาชีพได 

 1 

ขอ 5 

     

 1.2.2 อธิบายลักษณะท่ีสําคัญของ
การจัดการอาชีพได 

  1 

ขอ 6 

 

    

         



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

เพื่อการเขาสูอาชีพ และ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการมีอยู มีกิน 

 1.2.3 ยกตัวอยางลักษณะที่สําคัญ
ของการจัดการอาชีพได 

   1 

ขอ 7 

   

 1.2.4 อธิบายการจัดการอาชีพโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได 

   1 

ขอ 8 

   

  1.2.5 บอกเหตุผลความจําเปนในการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการ
อาชีพ 

    1 

ขอ 9 

  

  1.2.6 ยกตัวอยางการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในงานอาชีพ 

   1 

ขอ 10 

   

 1.3 แหลงเรียนรูและสถานท่ี           
ฝกอาชีพ 

1.3.1 บอกความหมายของแหลง
เรียนรูได 

 1 

ขอ 11 

     

  1.3.2 อธิบายความสําคัญของแหลง
เรียนรูได 

  1 

ขอ 12 

    

  1.3.3 บอกประเภทของแหลงเรียนรู
ได 

 1 

ขอ 13 

     

  1.3.4 ยกตัวอยางประโยชนของ
แหลงเรียนรูแตละประเภทได 

   1 

ขอ 14 

   

  1.3.5 บอกความแตกตางของ               
แหลงเรียนรูแตละประเภทได 

   1 

ขอ 15 

   

  1.3.6 สามารถเลือกใชแหลงเรียนรูได
อยางเหมาะสม 

 
 

   1 

ขอ 16 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

 1.4 การวางแผนโดยกําหนด    
สิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

- ความรูและทักษะที่ตองฝก 
- วิธีการฝก 
- วันเวลาในการฝก 
      ฯลฯ 

1.4.1 อธิบายความสําคัญของการ
วางแผน 

  1 

ขอ 17 

    

1.4.2 วางแผนการฝกทักษะอาชีพได    1 

ขอ 18 

   

1.4.3 เลือกวิธีการฝกอาชีพท่ี
เหมาะสมได 

  1 

ขอ 19 

    

1.4.4 บอกประโยชนท่ีไดรับจากการ
วางแผนการฝกอาชีพได 

  1 

ขอ 20 

    

 1.5 การฝกทักษะอาชีพ 
  - การจดบันทึก 
  - ปญหาและการแกปญหา 
  - ขอเสนอแนะ 

            ฯลฯ 

1.5.1 บอกประโยชนของการจด
บันทึกได 

 1 

ขอ 21 

     

1.5.2 อธิบายหลักการ/วิธีการจด
บันทึกได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 

ขอ 22 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

 2. การทําแผนธุรกิจเพื่อ                       
การเขาสูอาชีพ  
2.1 การวิเคราะหชุมชน 

- จุดแข็ง 
- จุดออน 
- โอกาส  
- อุปสรรค 

ตามศักยภาพทั้ง 5 ดาน 
ไดแก ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละ
พื้นที่ ศักยภาพของพื้นท่ีตาม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมิประเทศและ 
ทําเลท่ีต้ังของแตละพื้นที่ 
ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต
ละพื้นท่ี ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นที่ เพื่อการเขาสูอาชีพ 

 
 
2.1.1 บอกประโยชนของการ

วิเคราะหชุมชนได 

8  
 

 
 

 

 

 

 

1 

ขอ 23 

     

2.1.2 อธิบายเหตุผลความจําเปนใน
การวิเคราะหชุมชน 
ตามศักยภาพ 5 ดานได 

  1 

ขอ 24 

    

2.1.3 บอกความหมายของSWOT ได  1 

ขอ 25 

     

2.1.4 วิเคราะหขอมูลสภาพชุมชนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 

ขอ 26 

    

 2.2 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
รายได คานิยม เปาหมาย
และกลยุทธ ในการกําหนด
แผนธุรกิจของชุมชน                   
การวางแผนปฏิบัติการ 

 

2.2.1 กําหนดวิสัยทัศนในการจัดทํา
แผนธุรกิจไดเหมาะสม 

 

   1 

ขอ 27 

   

2.2.2 อธิบายความหมายของกลยุทธได 
 

  1 

ขอ 28 

    

2.2.3 อธิบายความสําคัญของการ
วางแผนปฏิบัติการได 

  1 

ขอ 29 

    



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

  2.2.4 สามารถวางแผนปฏิบัติการได    1 

ขอ 30 

   

 3. การจัดการการผลิตหรือ 
 การบริการ  

 11       

 3.1 การจัดการเก่ียวกับ               
     การควบคุมคุณภาพ 

3.1.1 อธิบายความสําคัญหรือ       
ประโยชนของเครื่องหมาย
มาตรฐานได 

  1 

ขอ 31 

    

  3.1.2 บอกวิธีการจัดการเกี่ยวกับ         
การควบคุมคุณภาพไดอยาง
เหมาะสม 

   1 

ขอ 32 

   

 3.2 การใชนวัตกรรม 
     เทคโนโลยีในการผลิต 

3.2.1 อธิบายความหมายของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีได 

  1 

ขอ 33 

    

  3.2.2 บอกประโยชนของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิตได 

  1 

ขอ 34 

    

  3.2.3 สามารถเลือกนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการผลิตได
อยางเหมาะสมกับชีวิต 

   1 

ขอ 35 

   

  3.2.4 ผลกระทบของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลิตได 

   1 

ขอ 36 

   

 3.3 การลดตนทุนการผลิต 
     หรือการบริการ 

3.3.1 อธิบายวิธีการลดตนทุนการ
ผลิตได 

  1 

ขอ 37 

    

  3.3.2 สามารถเลือกวิธีลดตนทุนการ
ผลิตไดอยางเหมาะสม 

 
 
 

   1 

ขอ 38 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

 3.4 การจัดทําแผนการจัดการ  
     การผลิตหรือการบริการ 

3.4.1 อธิบายวิธีการจัดทําแผนการ
จัดการผลิตหรือการบริการได 

  1 

ขอ 39 

    

  3.4.2 บอกความหมายของเงินทุนได  1 

ขอ 40 

     

  3.4.3 อธิบายความหมายของทุน                 
แตละประเภทได 

  1 

ขอ 41 

    

 4. การจัดการการตลาด  7       

 4.1 การจัดการตลาด 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพันธ 
- การวิจัยตลาด 
- การสงเสริมการขาย 
- การทําขอมูลฐานลูกคา 

         - การกระจายสินคา 

4.1.1 อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของการตลาดได 

  1 

ขอ 42 

    

 4.1.2 บอกความหมายของ               
การโฆษณาได 

 1 

ขอ 43 

     

 4.1.3 สามารถกําหนดหัวขอการวิจัย
การตลาดได 

   1 

ขอ 44 

   

 4.1.4 บอกวิธีการสงเสริมการขายได   1 

ขอ 45 

    

 4.1.5 อธิบายประโยชนของการ
จัดทําฐานขอมูลลูกคาได 

  1 

ขอ 46 

    

 4.2 การจัดทําแผน 
การจัดการการตลาด 

4.2.1 อธิบายความหมายของตลาด
แตละชนิดได 

  1 

ขอ 47 

    

  
 

 
 
 

4.2.2 จัดทําแผนการตลาดได 
 
 
 
 
 

   1 

ขอ 48 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

 5. การขับเคล่ือนสรางธุรกิจเพื่อ  
   เขาสูอาชีพ 

 
 

7       

 5.1 การวิเคราะหความเปนไป   
     ไดของแผนปฏิบัติการ 

5.1.1 บอกจุดประสงคของการ
วิเคราะหแผนการตลาดได 

 1 

ขอ 49 

     

  5.1.2 อธิบายวิธีวิเคราะหแผน         
การตลาดได 

  1 

ขอ 50 

    

 5.2 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 5.2.1 อธิบายความหมายของการ
พัฒนาแผนปฏิบัติการได 

  1 

ขอ 51 

    

  5.2.2 ยกตัวอยางการพัฒนา
แผนปฏิบัติการได 

   1 

ขอ 52 

   

 5.3 อธิบายการขับเคล่ือน       
        สรางธุรกิจ 

5.3.1 อธิบายขั้นตอนการขับเคล่ือน
การสรางธุรกิจได 

  1 

ขอ 53 

    

  5.3.2 ยกตัวอยางการขับเคลื่อน                 
การสรางธุรกิจได  

   1 

ขอ 54 

   

 5.4 ปญหา อุปสรรค และ  
แนวทางแกไขที่เกิดจาก     
การขับเคลื่อนธุรกิจ 

5.4.1 หาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิด
จากการขับเคลื่อนธุรกิจไดอยาง
เหมาะสม 

   1 

ขอ 55 

   

 6. โครงการเขาสูอาชีพ   5       

 6.1 ความสําคัญของการทํา 
โครงการประกอบอาชีพ 

6.1.1 อธิบายความสําคัญของ
โครงการประกอบอาชีพได 

  1 

ขอ 56 

    

  6.1.2 บอกปจจัยในการทําโครงการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 

  1 

ขอ 57 

    

 6.2 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 
 

6.2.1 เขียนโครงการได    1 

ขอ 58 

   



มาตรฐานการเรียนรูระดับ สาระตามหลักสูตร ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ปะเมินคา 

 6.3 การเขียนแผนปฏิบัติการ 6.3.1 เขียนแผนปฏิบัติการได    1 

ขอ 59 

   

 6.4 การตรวจสอบโครงการ 6.4.1 บอกวิธีการตรวจสอบโครงการ
ไดอยางเหมาะสม 

  1 

ขอ 60 

    

          

รวม 60 10 28 21 1 - - 
 


