
 

 

 
ผังการออกขอสอบ 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

สาระทักษะการเรียนรู   
 

วิชา ทักษะการเรียนรู  (ทร21001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 60 ขอ 

 
 
 
 



 

ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551                              

สาระ  ทักษะการเรียนรู     รายวิชา ทักษะการเรียนรู   รหัส ทร 21001     ระดับ   มธัยมศึกษาตอนตน           
เรื่อง การเรียนรูดวยตนเอง 
มาตรฐานที่ 1.1   มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดตีอการเรียนรูดวยตนเอง   
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถวิเคราะห เห็น
ความสําคัญ และ
ปฏิบัติการแสวงหา
ความรูจากการอาน ฟง
และสรุปไดถูกตองตาม
หลกัวิชาการ 

1. ความหมาย ความสําคัญ
ของการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 
 
1.1 อธิบายความหมายของการเรียนรู

ดวยตนเองได 
1.2 อธิบายความสําคัญของการเรียนรู

ดวยตนเองได 

1 
 

  
 
 
1 

ขอ 1 

    

 2. การกําหนดเปาหมายและ
วางแผนการเรียนรูดวย
ตนเอง 

 
2.1 อธิบายเปาหมายในการเรียนรูดวย

ตนเองจากสถานการณที่กําหนดได 

1       

  2.2 ระบุข้ันตอนในการวางแผนการ
เรียนรูดวยตนเองจากสถานการณที่
กําหนดได 

  1 
ขอ 2 

    

  2.3 อธิบายบทบาทของผูเรียนและครูใน
การเรียนรูดวยตนเองได 

 
 
 
 
 
 

       



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. ทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษา หาความรู 
ทักษะการแกปญหา และ
เทคนิคในการเรียนรู 
ดวยตนเอง (การอาน  
การฟง การสังเกต การจํา
และการจดบันทึก) 

3.1 อานขอความ/ขอมูล/สถานการณ 
     ตาง ๆ แลวสรุปใจความสาํคัญจาก 
     เรื่องท่ีอานได 

2  1 
ขอ 3 

    

 3.2 อธิบายลักษณะผูฟงที่ดีได        

 3.3 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหเปน 
     ผูสังเกตท่ีดีได 

       

  3.4 อธิบายเทคนิคการจําได        

  3.5 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหเปน 
     ผูจดบันทึกท่ีดีได 

       

  3.6 อธิบายขั้นตอนการคิดวิเคราะห 
     เพื่อแกปญหาจากสถานการณ 
     ที่กําหนดได 

   1 
ขอ 4 

   

  3.7 เลือกใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง 
     ที่เหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดได 

       

 4. ปจจัยที่ทําใหการเรียนรู
ดวยตนเองประสบ
ความสําเร็จ 

4.1 อธิบายปจจัยภายนอกและปจจัย 
     ภายในที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเอง 
     ประสบความสําเร็จได 

2  1 
ขอ 5 

    

  4.2 ระบุปจจัยที่ทําใหการเรียนรู 
ดวยตนเองประสบความสําเร็จจาก 
สถานการณ/กรณีตัวอยาง 
ในชีวิตประจําวันได 

 
 
 

  1 
ขอ 6 

    



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 5. การวางแผนการเรียนรู
และการประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง   

5.1 อธิบายเปาหมายในการเรียนรูดวย
ตนเองจากสถานการณที่กําหนดได 

2       

 5.2 อธิบายขั้นตอนในการวางแผนการ
เรียนรูดวยตนเอง จากสถานการณ           
ที่กําหนดได 

  1 
ขอ 7 

 

    

  5.3 อธิบายจุดประสงคของการ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองได 

  1 
ขอ 8 

    

 6. การฝกทักษะวางแผนการ
เรียนรู และการ
ประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 

6.1 เรียงลําดับขั้นตอนการจดัทําแผน 
     การเรียนรูดวยตนเองได 

3    1 
ขอ 9 

  

 6.2 สามารถวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเองได 

   1 
ขอ 10 

   

  6.3 อธิบายการประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเองได 

  1 
ขอ 11 

 

    



 

เรื่อง การใชแหลงเรียนรู 
มาตรฐานที่ 1.2    มีความรู  ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติทีด่ีตอการใชแหลงเรียนรู  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถจําแนก  
จัดลําดับความสําคัญ
และเลือกใชแหลง
เรียนรูไดอยาง
เหมาะสม 

1. ความหมาย ความสําคัญของ
การใชหองสมุดประชาชน 

1.1 อธิบายความหมายของหองสมุด
ประชาชนได 

1 
 

  
 

  
 

  

 1.2 อธิบายความสําคัญของการใช
หองสมุดประชาชนได 

  1 
   ขอ 12 

    

2. การเขาถึงสารสนเทศของ
หองสมุดประชาชน 

2.1 บอกวิธีการเขาถึงสารสนเทศของ
หองสมุดประชาชนได 

1  1 
  ขอ13 

    

 3. แหลงเรยีนรู หอสมุด
แหงชาต ิหอสมุดวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย หองสมุด
เฉพาะ หองสมุดโรงเรยีน 
พิพิธภัณฑ อุทยานแหงชาต ิ
แหลงเรียนรูสําคัญอื่นๆ ใน
ประเทศ 

3.1 บอกบทบาทหนาที่ของแหลงเรียนรู
ได 

5       

 3.2 บอกลักษณะการใหบริการของแหลง
เรียนรูได 

 1 
ขอ 14 

     

 3.3 จําแนกประเภทของแหลงเรียนรูได 
 

  1 
ขอ 15 

    

  3.4 อธิบายวิธีการปฏิบัติตนในการใช
บริการแหลงเรียนรูได 

  1 
ขอ 16 

    

  3.5 สืบคนขอมูลจากหองสมุด/หอสมุด
จากหัวเรื่องที่กําหนดใหได 

   1 
ขอ 17 

   

  3.6 จัดลําดับความสําคัญของแหลง
เรียนรูจากสถานการณที่กําหนดใหได 

 
 
 
 

   1 
ขอ 18 

   



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. การใชอินเทอรเน็ต การ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศที่
ตองการและสนใจ 

4.1 บอกชื่อโปรแกรมการใชอินเทอรเน็ต
เบื้องตนได 

4 1 
ขอ 19 

     

  4.2 อธิบายขั้นตอนการสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตได 

  1 
ขอ 20 

    

  4.3 อธิบายวิธีการปฏิบัติตนในการใช
บริการแหลงเรียนรูผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตได 

  1 
ขอ 21 

    

  4.4 เลือกใชบริการแหลงเรียนรูผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามหัวเรื่อง/
เนื้อหาที่สนใจเรียนรูได 

   1 
ขอ 22 

   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่อง  การจัดการความรู 
มาตรฐานที่ 1.3    มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถจําแนกผลที่
เกิดข้ึนจากขอบเขต
ความรู  ตัดสินคุณคา 
กําหนดแนวทางพัฒนา 

1.  ความหมาย ความสําคัญ 
หลักการ กระบวนการ
จัดการความรู  

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ 
หลักการ กระบวนการจัดการความรู 
การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู การ
พัฒนาขอบขายความรูของกลุม การ
จัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

11    
 

   

1.1 ความหมาย 
ความสําคัญของ
กระบวนการจัดการ
ความรู 

1.1 อธิบายความหมายของการจัดการ
ความรูได 

 
 

 
 

1 
ขอ 23 

    

1.2 หลักการ กระบวนการ
จัดการความรู 

1.2 อธิบายความสําคัญของการจัดการ
ความรูในระดับชุมชนได 

  1 
ขอ 24 

    

1.3 การรวมกลุมเพื่อ 
     ตอยอดความรู 

1.3 อธิบายหลักการจัดการความรูได   1 
ขอ 25 

    

1.4 การพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุม 

1.4 อธิบายวิธีการพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุมได 

  1 
ขอ 26 

    

 1.5 การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพรความรูในการ
พัฒนาตนเอง 

1.5 อธิบายวิธีการจัดทําสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแพรความรูโดยการใชสื่อที่
หลากหลายได 

 
 
 
 

  1 
ขอ 27 

    



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2.  การฝกทักษะกระบวนการ
จัดการความรูดวยตนเอง
และกระบวนการจัดการ
ความรูดวยการรวมกลุม
ปฏิบัติการ 

2. ปฏิบัติการจัดการความรูในเนื้อหาที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

       

 2.1 ทักษะ กระบวนการ
จัดการความรูดวย
ตนเอง 

2.1 ยกตัวอยางการจัดการความรูที่มีใน
ชุมชนได 

   1 
ขอ 28 

   

 2.2 การรวมกลุมปฏิบัติการ
เรียนรูดวยตนเอง 

2.2 อธิบายวิธีการจัดการความรูของ
ชุมชนดวยการรวมกลุมในประเด็น
ที่กําหนดได 

  1 
ขอ 29 

    

  2.3 ระบุหัวขอการจัดการความรูของ
ชุมชนตามประเด็นที่กําหนดได 

 1 
ขอ 30 

     

  2.4 อธิบายการประยุกตใชการจัดการ
ความรู 

  1 
ขอ 32 

    

 3. สรุปองคความรูของกลุม
จัดทําสารสนเทศองค
ความรูในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

3.1 สรุปองคความรูในชุมชนเพื่อจัดทํา
สารสนเทศได 

  1 
ขอ 32 

    

 3.2 ใชกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
หาแนวทางพัฒนาอาชีพใน
ครอบครัวได 

  1 
ขอ 33 

    

 



 

เรื่อง การคิดเปน 
มาตรฐานที่ 1.4    มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการคิดเปน  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวดั 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

ความสามารถใน
การศึกษาเลือกสรร 
จัดเก็บและการวิเคราะห 
สังเคราะห 
ขอมูลทั้งสามประการ 
และการใชเทคนิค 
ในการฝกทักษะ การคิด
เปน เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจ 
แกปญหา 

1. ความเชื่อพ้ืนฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบ 5 
ประการ โดยสรุป 

1. อธิบายความเชื่อพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/การศึกษานอก
ระบบและเชื่อมโยงมาสูกระบวนการ
คิดเปน และระบบคิด การแกปญหา
อยางคนคิดเปน 
1.1 อธิบายความเชื่อพื้นฐานทาง

การศึกษาผูใหญได 

1   
 
 
 
1 

ขอ 34 

    

2. ปรัชญาการคิดเปน 
 2.1 ความหมาย/ความสําคัญ 
 2.2 ศัพทเฉพาะ 

2. อธิบายปรัชญาคิดเปนได 
2.1 บอกความหมายของปรัชญา 
     คิดเปนได 

3  
1 

  ขอ 25 

 
 

    

 2.3 การเชื่อมโยงของ
ความเขื่อพ้ืนฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/กศน. 
สูปรัชญาคิดเปน 

2.2 อธิบายความสําคัญของการคิด
เปนที่มีตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน 

  1 
ขอ 36 

 

 
 

 

 
 

 

  

 2.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
คิดเปนกับการแกไขปญหา 

 
 
 
 
 
 
 

    1 
  ขอ 37 

  



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวดั 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. ลักษณะของขอมูล 3 ดาน
ที่จะนํามาใชประกอบการ
คิดในการตัดสินใจ คือ 
ขอมูลวิชาการ ตนเอง 
และสังคม สิ่งแวดลอม 
รวมถึงการเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นความแตกตาง
ของขอมูลทั้ง 3 ประการ 
ดังกลาว 

3. อธิบายลักษณะของขอมูลดานวิชาการ 
ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม โดย
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของ
ขอมูลทั้ง 3 ดาน 
3.1 อธิบายวิธีการวิเคราะหปญหา

ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ดวยกระบวนการคิดเปน 

5  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 ขอ 38 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 3.2 ระบุปญหาของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนได 

 1 
 ขอ 39 

     

  3.3 วิเคราะหขอมูลวิชาการขอมูล
ตนเอง และขอมูลสังคม 
สิ่งแวดลอม เพ่ือนํามาใชในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไข
ปญหาตนเอง ครอบครัว                   
และชุมชน 

    1 
 ขอ 40 

  

  3.4 เลือกแนวทางในการแกไขปญหา
ดวยกระบวนการคิดเปนไดอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม 

   1 
ขอ 41 

 

   

  3.5 วางแผนแกไขปญหาของชุมชน
ตามเหตุการณที่กําหนดให โดย
ใชกระบวนการคิดเปน 

   1 
ขอ 42 

   

   
 

       

          



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวดั 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. กระบวนการคิด 
การแกปญหาอยางคนคิด
เปนในรายละเอยีดพรอม
ตัวอยางการนําไปปฏิบัติ 
ในวิถีการดําเนินชีวิตจริง 

4. ปฏิบัติตามเทคนิคกระบวนการคิดเปน 
ประกอบการตัดสินใจไดอยางเปน
ระบบ 

2   
 

    

 4.1 ยกตัวอยางการใชเทคนิค
แกปญหาอยางคนคิดเปนได 

   1 
ขอ 43 

   

  4.2 บอกแนวทางการแกปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนา
กระบวนการคิดเปน 

  1 
ขอ 44 

    

 5. กรณีตัวอยางที่
หลากหลายเพื่อการฝก
ทักษะการปฏิบัติ 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่อง การวิจัยอยางงาย 
มาตรฐานที่ 1.5    มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการวิจัยอยางงาย  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถวิเคราะหปญหา 
ความจําเปน เห็น
ความสัมพันธของ
กระบวนการ วิจัยกับการ
นําไปใชในชีวิตและ
ดําเนินการวิจัย ทดลอง
ตามข้ันตอน 

1. ความหมาย ความสําคัญ 
ของการวิจัยอยางงาย 
กระบวนการและข้ันตอน
ของการดําเนินงาน 

 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของ
การวิจัยอยางงาย กระบวนการและ
ขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัย 

3       

1.1 อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของการวิจัยอยาง
งายได 

  1 
ขอ 45 

    

 1.2 บอกประโยชนของการวิจัย 
อยางงายได 

 1 
ขอ 46 

     

  1.3 อธิบายกระบวนการและขั้นตอน
การทําวิจัยอยางงายได 

  1 
ขอ 47 

    

 2. ฝกทักษะ สถิติงาย ๆ เพื่อ
การวิจัยเครื่องมือการวิจัย 

2. มีทักษะในการใชสถิติงาย ๆ เพื่อการ
วิจัยและจัดทําเครื่องมือการวิจัย 

4       

  2.1 อธิบายสถิติทีใชในการวิจัยอยาง
งายได 

  1 
ขอ 48 

 
 

   

  2.2 คํานวณคาสถิติงาย ๆ เพื่อการ
วิจัยอยางงายได 

  1 
ขอ 49 

    

  2.3 อธิบายประเภทของเครื่องมือ 
    การวิจัยอยางงายได 

  1 
ขอ 50 

    

  
 
 

2.4 สรุปผลการวิจัยไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย 

  1 
ขอ 51 

    



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. ฝกทักษะในการเขียน
โครงการวิจัยอยางงาย ๆ 

3. มีทักษะในการเขียนโครงการวิจัยอยาง
งาย ๆ 

4 
 

      

  3.1 กําหนดชื่อเรื่องการวิจัยได
สอดคลองกับการวิจัย 

       

  3.2 กําหนดวัตถุประสงคการวิจัยได
สอดคลองกับปญหาการวิจัย 

  1  
ขอ 52 

    

  3.3 เลือกใชเครื่องมือการวิจัยได
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
การวิจัย 

   1 
ขอ 53 

 

   

  3.4 อธิบายองคประกอบของการเขียน
โครงการวิจัยอยางงายได 

  1 
ขอ 54 

    

  3.5 สรุปผลการวิจัยไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย 

  1 
ขอ 55 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เรื่อง ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นทีใ่นการพัฒนาอาชีพ 
มาตรฐานที่ 1.6    มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอศักยภาพของพื้นท่ีในการเพ่ิมขีดความสามารถของประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพใหม  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถจําแนกและ
วิเคราะหทักษะการเรียนรู 
และศักยภาพหลักของ
พื้นท่ีในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของการ
ประกอบอาชีพ 5 กลุม
อาชีพใหม 

1. ความหมายความสําคัญ
ของทักษะการเรียนรูและ
ศักยภาพของพื้นท่ี 

1.1 อธิบายความหมายของศักยภาพหลัก
ของพืน้ที่ได 

1       

1.2 อธิบายความสําคัญของศักยภาพหลัก
ของพื้นท่ีได 

  1 
ขอ 56 

    

2. ทักษะการเรียนรูพื้นฐาน
และเทคนิควิธีการศึกษา
หาความรู 

2.1 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหมีทักษะ
การเรียนรูที่จําเปนตองมีในการพัฒนา
อาชีพใหมตามศักยภาพหลักของพ้ืนที่
ได 

1    
 

   

  2.2 เลือกใชเทคนิควิธีกาการศึกษาหา
ความรูไดสอดคลองกับการพัฒนา
อาชีพตามศักยภาพหลักของพื้นท่ี 

   1 
ขอ 57 

   

 3. การเขาถึงและการเลือกใช
ศักยภาพหลักของพื้นท่ี 

3.1 อธิบายวิธีการเขาถึงกลุมอาชีพใหมที่
สอดคลองกับศักยภาพหลักของพ้ืนที่ได 

1    
 

   

  
 
 

3.2 เลือกใชศักยภาพหลักของพื้นที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือลักษณะ
ภูมิอากาศหรือทําเลที่ตั้งของแตละพ้ืนที่ 
หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถี
ชีวิตของแตละพื้นท่ี  
หรือทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ีใช
ในการพัฒนา 

 

   1 
ขอ 58 

   



 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. ตัวอยางอาชีพใน 
กลุมอาชีพดาน 
4.1 การเกษตรกรรม 
4.2 อุตสาหกรรม 
4.3 พาณิชยกรรม 

4.1 ยกตัวอยางอาชีพในกลุมเกษตรกรรม
หรือพาณิชยกรรม หรือความคิด
สรางสรรค หรือการบริหารการจัดการ
และการบริการที่สอดคลองกับ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ 

2   1 
ขอ 59 

   

 4.4 ความคิดสรางสรรค 
4.5 บริหารจัดการ และ

การบริการที่
สอดคลองกับ
ศักยภาพหลักของ
พื้นท่ี 

4.2 ระบุทักษะการเรียนรูที่จําเปนตองมีใน
การพัฒนาอาชีพใหมดานเกษตรกรรม
หรือพาณิชยกรรม หรือความคิด
สรางสรรค หรือการบริหารการจัดการ
และการบริการได 

   1 
ขอ 60 
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