
 

 

 

 

 
ผังการออกขอสอบ 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

สาระทักษะการเรียนรู   
 

วิชา ทักษะการเรียนรู (ทร31001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 60 ขอ 

 
 
 
 



 

 

 

ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

สาระ  ทักษะการเรียนรู    รายวิชา ทักษะการเรียนรู   รหัส ทร 31001   ระดับ   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง การเรียนรูดวยตนเอง 
มาตรฐานที่ 1.1    มีความรู   ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติท่ีมีตอการเรียนรูดวยตนเอง  (11 ขอ) 
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถประมวล
ความรู ทํางานบน
ฐานขอมูล และมี
ความชํานาญใน   
การอาน การฟง        
จดบันทึกเปนการ
สารสนเทศอยาง
คลองแคลว รวดเร็ว 

1. ความหมาย ความสําคัญและ
กระบวนการจัดการความรู
ดวยตนเอง 

1.1 อธิบายความหมายของการเรียนรู 
     ดวยตนเองได 

1 
 

 
 

  
 

   

1.2 อธิบายความสําคัญของการเรียนรู 
     ดวยตนเองได 

       

 1.3 อธิบายกระบวนการของการเรียนรู 
     ดวยตนเองได 

  1 
ขอ 1 

    

2. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู ทักษะการ
แกปญหา และเทคนิคในการ
เรียนรูดวยตนเองรวมทั้งการ
วางแผนการเรียนรู และการ
ประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 

2.1 อานบทความ / ขอมูล / สถานการณ 
     ตาง ๆ แลวประมวลความรูจากเรื่อง 
     ที่อานได 

5  1 
ขอ 2 

    

2.2 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหเปน 
     นักอานที่มีประสิทธิภาพได 

    
 

   

 2.3 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหเปน 
     ผูจดบันทึกท่ีมีประสิทธิภาพได 

       

  2.4 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหเปน 
     ผูใฝเรียนรูดวยตนเองได 

       

  2.5 เรียงลําดับขัน้ตอนการคิดวิเคราะห 
     เพื่อแกไขปญหาจากสถานการณที ่ 
     กําหนดได 

    1 
ขอ 3 

  



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  2.6 เลือกใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง 
     ที่เหมาะสมกับสถานการณที่ 
     กําหนดให 

   1 
ขอ 4 

   

  2.7 เลือกเปาหมายในการเรียนรูได 
     สอดคลองกับเรื่องที่กําหนด 

       

  2.8 เลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเองได 
     เหมาะสมกับความสามารถของ 
     ตนเองหรือเนื้อหาที่จะเรียนรู 

  1  
ขอ 5 

    

  2.9 เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
     ดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

  1 
ขอ 6 

 
 

 
 

  

 3. ทักษะการพูดและการทํา
แผนผังความคิด 

3.1 อธิบายวิธีการฝกฝนตนเองใหเปน 
     นักพูดที่มีประสิทธิภาพได 

5  1 
ขอ 7 

    

  3.2 อธิบายขอดีของการทําแผนผัง 
     ความคิดได 

       

  3.3 เขียนแผนผังความคิดจากขอมูลที่ 
     กําหนดใหได 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 
ขอ 8 

   



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวย
ตนเองประสบความสําเร็จ 

4.1 อธิบายวิธีการนํากระบวนการของ 
     การเรียนรูดวยตนเองไปใชใน 
     การแกปญหาที่เกิดข้ึนได 

  1 
ขอ 9 

    

  4.2 จําแนกไดวาการเรียนรูดวยตนเอง 
     ที่ประสบความสําเร็จจากกรณี 
     ตัวอยางเกิดจากปจจัยภายในหรือ 
     ปจจัยภายนอก 

    1 
ขอ 10 

  

  4.3 ระบุปจจัยที่ทําใหเกิดการเรียนรู 
     ดวยตนเองประสบความสําเร็จจาก 
     สถานการณ / กรณีตัวอยางใน 
     การดําเนินชีวิตและการประกอบ 
     อาชีพได 

  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 

สามารถวางแผนและ
ใชแหลงเรียนรูได
อยางคลองแคลว จน
เปนลักษณะนิสัย 

1. ความหมาย ความสําคัญ
ประเภทแหลงเรียนรู เขาถึง
สารสนเทศแหลงเรียนรู     
อื่น ๆ ที่สําคัญรวมทั้งการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
ของตนเอง   

 

1.1 อธิบายความหมายของแหลงเรียนรู 
ได 

4 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1.2 อธิบายความสําคัญของแหลงเรียนรู
ได 

  1 
ขอ 12 

    

 1.3 จําแนกประเภทของแหลงเรียนรูได   
 

1 
ขอ 13 

    

  1.4 บอกวิธีการเขาถึงแหลงเรียนรูตาม 
     ความตองการหรือความจําเปนของ

ตนเองได 

  1 
ขอ 14 

    

  1.5 บอกลักษณะการใหบริการแหลง
เรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 1 
ขอ 15 

     

 2. ขอควรคํานึงในการศึกษา
เรียนรูกับแหลงเรียนรู กับ
แหลงขอมูลตางๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2.1 อธิบายการใชหองสมุดได    
 

7       

 2.2 อธิบายขั้นตอนการใชแหลงเรียนรู
อื่น ๆ ที่สําคัญได 

  1 
ขอ 16 

    

  2.3 เปรียบเทียบขอดีขอเสียของ 
     แหลงเรียนรูแตละประเภทได 

    1 
ขอ 17 

  

  2.4 บอกขอควรคํานึงในการใชแหลง
เรียนรูจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได 

 

   1 
ขอ 18 

   



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  2.5 เลือกใชแหลงเรียนรูตามที่ตนเอง
สนใจและตองการไดอยางเหมาะสม 

   
 

1 
ขอ 19 

   

  2.6 บอกวิธีการปฏิบัติการเรียนรูกับ
แหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

  1 
ขอ 20 

    

 
 

 2.7 สืบคนขอมูล เพื่อการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูตามความตองการ 
จําเปนของ แตละบุคคลได 

   1 
ขอ 21 

 

   

  2.8 ปฏิบัติตนในการเรียนรูกับภูมิ
ปญญาปราชญ ผูรูได 

   1 
ขอ 22 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เรื่อง  การจัดการความรู 
มาตรฐานที่ 1.3   มีความรู  ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการจัดการความรู  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถสรุปองค
ความรูใหมนําไป
สรางสรรคสังคม 
อุดมปญญา 

1. ความหมาย ความสําคัญ
หลักการกระบวนการจัดการ
ความรู 

 
 

1. อธิบายความหมายความสําคัญ
หลักการ กระบวนการจัดการความรู 
การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู  
การพัฒนาขอบขายความรูของกลุม  
การจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

5 
 

 
 

  
 

   

1.1 ความหมายความสําคัญ
ของกระบวนการจัดการ
ความรู 

1.1 อธิบายความหมายของการจัดการ 
     ความรูได 

  1 
ขอ 23 

    

1.2 หลักการ กระบวนการ
จัดการความรู 

1.2 อธิบายความสําคัญของการ
จัดการความรูได 

  1 
ขอ 24 

    

1.3 การรวมกลุมเพื่อตอยอด
ความรู 

1.3 อธิบายหลักการจัดการความรูได   1 
ขอ 25 

    

 1.4 การพัฒนาขอบขาย
ความรูของกลุม 

1.4 อธิบายวิธีพัฒนาขอบขายความรู 
     ของกลุมได 

  1 
ขอ 26 

    

 1.5 การจัดทําสารสนเทศ
เผยแพรความรูในการ
พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 

1.5 อธิบายวิธีการจัดทําสารสนเทศ 
     เผยแพรความรูในการพัฒนา

ตนเอง 

  1 
ขอ 27 

    



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 2. ทักษะกระบวนการจัดการ
ความรูดวยตนเองและดวย
การรวมกลุมปฏิบัติการ 

2. ปฏิบัติการดานทักษะกระบวนการ 
    จัดการความรูดวยตนเอง 
    และดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

4       

 2.1 ทักษะกระบวนการการ
จัดการความรูดวยตนเอง 

2.1 อธิบายวิธีการหาความรูดวย
วิธีการจัดการความรูโดยการ
รวมกลุมนักปฏิบัติได 

  
 

1 
ขอ 28 

 

 
 

 
 

  

 2.2 การรวมกลุมปฏิบัติการ
เรียนรูดวยตนเอง 

2.2 ยกตัวอยางองคความรูที่ไดจาก 
     ปฏิบัติหรือทดลองใหเปนสูตรหรือ 
     รูปแบบหรือชิ้นงานได 

   1 
ขอ 29 

   

  2.3 ยกตัวอยางพฤติกรรมบุคคลแหง 
     การเรียนรูได 

   1 
ขอ 30 

   

  2.4 บอกวิธีการเรียนรูหลากหลายได    1 
ขอ 31 

   

 3. สรุปองคประกอบความรูของ
กลุมจัดทําสารสนเทศ 
องคความรูในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว 

3. สรุปองคประกอบความรูของกลุม
จัดทําสารสนเทศองคความรูในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว 

2       

 3.1 อธิบายวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อให 
     แสวงหาความรูไดหลากหลาย 

  1 
ขอ 32 

    

  3.2 นําผลการจัดการความรูมาจัดทํา 
     สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ได 

   1 
ขอ 33 

   

 
 
 
 



 

 

 

เรื่อง  การคิดเปน 
มาตรฐานที่ 1.4    มีความรู  ความเขาใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการคิดเปน  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

ความสามารถ       
ในการฝกทักษะ 
การคิดเปนที่ซับซอน
เชื่อมโยงกับคุณธรรม 
จริยธรรมที่เกี่ยวของ
กับปรัชญาคิดเปน
และสามารถระบุถึง
ปญหาอุปสรรค   
การพัฒนา
กระบวนการคิดเปน
และการแกไข 

1. ความเชื่อพ้ืนฐานทาง
การศึกษาผูใหญ/การศึกษา
นอกระบบ ที่เชื่อมโยงมาสู
ปรัชญาคิดเปน 

1. อธิบายความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
ผูใหญและทบทวนปรัชญาคิดเปน 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

1.1 อธิบายความสัมพันธระหวางความ
เชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/
การศึกษานอกระบบกับปรัชญา 

     คิดเปน 

1 
 
 

 

 1 
ขอ 34 

    

2. ความหมาย ความสําคัญของ
การคิดเปน 

 

2. อธิบายความหมาย ความสําคัญของ 
    การคิดเปน ฝกทักษะการคิดเปน 
    ที่ซับซอน 

4       

 2.1 อธิบายปญหาของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ดวย
กระบวนการคิดเปนที่เกี่ยวของ
กบัคุณธรรม จริยธรรมได 

  1 
ขอ 35 

    

  2.2 วิเคราะหทางเลือกในการแกไข
ปญหาดวยกระบวนการคิดเปน
โดยใชขอมูลดานตนเอง ดาน
วิชาการ และดานสังคม  

      สิ่งแวดลอมได 
 
 
 

    1 
ขอ 36 

  



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

  2.3 อธิบายวิธีการนําขอมูลตนเอง 
ขอมูลวิชาการ และขอมูลสังคม 
สิ่งแวดลอมมาตัดสินใจเลือก 

      แนวทางการแกไขปญหาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน อยางมี
คุณธรรม จริยธรรม 

  1 
ขอ 37 

 

    

  2.4 เลือกแนวทางในการแกไขปญหา
ดวยกระบวนการคิดเปนอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม 

   
 

1 
ขอ 38 

   

 3. การรวบรวมและวิเคราะห
สภาพปญหาของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และ 

    คิดวิเคราะหโดยใชขอมูลดาน
ตนเอง ดานวิชาการและดาน
สิ่งแวดลอม 

3. วิเคราะหและจําแนกลักษณะของ
ขอมูลจากสภาพปญหาของตนเอง 
ของครอบครัว ชุมชน 

1 
 

      

 3.1 วิเคราะหและจําแนกลักษณะของ
ขอมูลดานตนเอง ดานวิชาการ 
และดานสังคม สิ่งแวดลอมได 

    1 
ขอ 39 

  

 4. กระบวนการและเทคนิคการ
เก็บขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลทั้ง 3 
ประการของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  

   เพื่อประกอบการคิด  
   การตัดสินใจ 
 
 

4. เชื่อมโยงปรัชญาคิดเปน กระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกระบบ 

1       

 4.1 ยกตัวอยางกระบวนการเรียนรู
การศกึษานอกระบบท่ีสงเสริม
ปรัชญาคิดเปน เชน การทํา
โครงงาน กพช. 

 
 

  1 
ขอ 40 

   



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 5. การกําหนดแนวทางทางเลือก
ที่หลากหลายในการ
แกปญหาอยางมีเหตุผล  

    มีคุณธรรม จริยธรรมและ     
มีความสุขอยางยั่งยืน       
การประยุกตใชอยางมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน/สังคม 

5. บอกลักษณะของคน “คิดเปน”              
ไดอยางนอย 8 ประการ 

4       

 5.1 บอกลักษณะของคน 
“คิดเปน” ได 

 1 
ขอ 41 

     

 5.2 ยกตัวอยางบุคคลที่มีคุณลักษณะ 
“คิดเปน”ได 

  1 
ขอ 42 

    

 5.3 ยกตัวอยางแนวทางเลือกในการ
แกไขปญหาอยางมีเหตุผล      
มีคุณธรรม จริยธรรม และ       
มีความสุขอยางยั่งยืน 

  1 
ขอ 43 

    

  5.4 นํากระบวนการคิดเปนมา
ประยุกตใชอยางมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน/สังคม 

  1 
ขอ 44 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เรื่อง การวิจัยอยางงาย 
มาตรฐานที่ 1.5    มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอการวิจัยอยางงาย  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถวางแผน 
การวิจัย ดําเนินการ
ตามแบบแผนอยาง
ถูกตอง 

1. ความหมาย ความสําคัญของ
การวิจัย กระบวนการและ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน 

1. อธิบายความรูเบื้องตนของการวิจัย
และออกแบบการวิจัย 

3       

1.1 อธิบายความหมายของการวิจัย    1 
ขอ 45 

    

 1.2 อธิบายความสําคัญของการวิจัย   1 
ขอ 46 

    

  1.3 อธิบายกระบวนการและขั้นตอน        
การทําวิจัยได 

  1 
ขอ 47 

    

 2. สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 2. อธิบายและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติ 
   งาย ๆ เพื่อการวิจัย 

2       

  2.1 อธิบายสถิติเบื้องตนในการวิจัย   1 
ขอ 48 

    

  2.2 เลือกใชสถิติเบื้องตนไดสอดคลอง
กับหัวขอการวิจัย 

  1 
ขอ 49 

    

 3. การสรางเครื่องมือการวิจัย 3. สรางเครื่องมือการวิจัยอยางงาย ๆ 2       
  3.1 อธิบายลักษณะและประเภทของ

เครื่องมือการวิจัยได 
  1 

ขอ 50 
    

  3.2 เลือกใชเครื่องมือการวิจัยได
สอดคลองกับขอมูลที่ตองการ 

   1 
ขอ 51 

 
 
 

   



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 4. การเขียนโครงการวิจัยอยาง 
   งาย ๆ 

4. ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 2       

      4.1 เขียนโครงการวิจัยตาม
องคประกอบของโครงการวิจัยได 

   1 
ขอ 52 

   

      4.2 เขียนแผนการวิจัยได    1 
ขอ 53 

   

 5. ทักษะการวิจัยในอาชีพการ 
   เขียนรายงานการวิจัย  
   การนําเสนอ และการเผยแพร 
   งานวิจัย 

5. ใชกระบวนการวิจัยอยางงายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพการ
เขียนรายงานการวิจัย และการ
นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัย 

2       

     5.1 ยกตัวอยางการทําวิจัยในงาน 
        อาชีพที่สอดคลองกับผลการ 
        วิเคราะหศักยภาพที่กําหนด 

   1 
ขอ 54 

   

     5.2 เขียนรายงานการวิจัยอยางงาย 
        ในงานอาชีพไดตามองคประกอบ 
        ที่กําหนด 

   1 
ขอ 55 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เรื่อง ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 
มาตรฐานที่ 1.6    มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีตอศักยภาพของพื้นท่ีในการเพ่ิมขีดความสามารถของประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพใหม  
 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

สามารถวางแผน
ประยุกตใชทักษะการ
เรียนรู และศักยภาพ
หลักการของพื้นทีเ่ปน
เครื่องมือในการเพิ่ม
ศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการ
แขงขันใน 5 กลุม
อาชีพใหม 

1. ความหมาย ความสําคัญของ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการ
พัฒนาอาชีพ 

1.1 อธิบายความหมายของศักยภาพ
ของพื้นท่ีได 

1  
 

 
 

    

1.2 อธิบายความสําคัญของศักยภาพ
หลักของพื้นที่ได 

  1 
ขอ 56 

    

2. การวิเคราะหดวยภาพหลัก
ของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 
2.1 ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในแตละพื้นท่ี 

 
 
2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของ 

ศักยภาพหลักของพื้นที่ได 
 

1   
 
1 

ขอ 57 

 
 

   

 2.2 ศักยภาพของพื้นท่ีตาม
ลักษณะภูมิประเทศ 

        

 2.3 ศักยภาพของภูมิประเทศ 
และทําเลที่ตั้งของแตละ
พื้นท่ี 

        

 2.4 ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี 

        

 2.5 ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยในแตละพ้ืนที่ 

 
 

 
 

       



 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3. ตัวอยางอาชีพทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพหลักของพื้นทีค่ือ 
3.1 กลุมอาชีพดานการ

เกษตรกรรม 
3.2 กลุมอาชีพดาน

อุตสาหกรรม 
3.3 กลุมอาชีพดาน 

พาณิชยกรรม 
3.4 กลุมอาชีพดานความคิด

สรางสรรค 
3.5 กลุมอาชีพดานบริหาร

จัดการ และการบริการ 

3.1 เลือกใชศักยภาพหลักของพื้นที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ลักษณะภูมิอากาศหรือทําเลที่ตั้ง
ของแตละพื้นท่ี หรือ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
และวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี  
หรือทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นท่ีใชในการพัฒนา 

3  1 
ขอ 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 3.2 ยกตัวอยางอาชีพในกลุม
เกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรม 
หรือความคิดสรางสรรค หรือ
การบริหารการจัดการและการ
บริการที่สอดคลองกับศักยภาพ
หลกัของพื้นที่ 

    1 
ขอ 59 

  

  3.3 ใชกระบวนการคิดเปนในการเพ่ิม
ศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการแขงขันใน 5 กลุมอาชีพ
ใหม 

   1 
ขอ 60 
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