
 
 

ผังการออกข้อสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการประกอบอาชีพ 
 
 

วิชา ทักษะการขยายอาชีพ (อช31002) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ านวน 60 ข้อ 
 

 
 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระ การประกอบอาชีพ       รายวิชา  ทักษะการขยายอาชีพ    รหัส อช31002      ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานที่  3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
มาตรฐานที่  3.3 มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะใน
การขยายอาชีพเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้
ในกระบวนการผลิต กระบวนการ
ตลาดที่ใช ้นวตักรรมเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมหลากหลายทาง 
ชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาได้ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดท าแผนงานและ
โครงการเพื่อขยายอาชีพ 
เข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม
ศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่  
ศักยภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของ           
แต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พ้ืนที่และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสู่   
ความมั่นคง 

1. ทักษะการขยายอาชีพ   
1.1 ความจ าเป็นในการฝึก

ทักษะอาชีพ กระบวนการ
ผลิต กระบวนการตลาดที่
ใช้นวัตกรรม / เทคโนโลยี
เพ่ือการขยายอาชีพ 

 
1.1.1 อธิบายความจ าเป็นในการฝึกทักษะ

อาชีพได้ 

18   
1 

ข้อ 1 

 
 

 
 

  

1.1.2 ระบุกระบวนการผลิตที่ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการขยายอาชีพได้ 

   1 
ข้อ 2 

   

1.1.3 เปรียบเทียบกระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการ
ขยายอาชีพได้ 

    1 
ข้อ 3 

 

  

1.2 ความหมาย ความส าคัญ 
ของการจัดการอาชีพและ 

    ระบบการจัดการ 

1.2.1 อธิบายความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 4 

 
 

 
 

  

1.2.2 ยกตัวอย่างการวางแผนระบบการ
จัดการอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพ
โดยพัฒนาด้วยการประยุกต์ใช้               
ภูมิปัญญา 

   1 
ข้อ 5 

   

 1.2.3 บอกความแตกต่างของการใช้ระบบ
การจัดการเพ่ือการขยายอาชีพ     
โดยพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาและค านึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ 

    1 
ข้อ 6 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 1.3 แหล่งเรียนรู้และสถานที่      
ฝึกอาชีพ 

1.3.1 อธิบายลักษณะของแหล่งเรียนรู้               
ได้ถูกต้อง 

  1 
ข้อ 7 

 
 

 
 

  

 1.3.2 เลือกใช้แหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึก
ทักษะในการขยายอาชีพได้ถูกต้อง 

   1 
ข้อ 8 

   

 1.3.3 บอกความแตกต่างของแหล่งเรียนรู้
และสถานที่ฝึกทักษะในการขยาย
อาชีพได้ถูกต้อง 

    1 
ข้อ 9 

  

1.4 การวางแผนโดยการ
ก าหนดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

    -  ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก 
    - วิธีการฝึก 
    - แหล่งฝึก 
    - วัน เวลาในการฝึก 
         ฯลฯ 

1.4.1 อธิบายกระบวนการวางแผนโดย
การฝึกทักษะอาชีพได้ถูกต้อง 

  1 
ข้อ 10 

    

1.4.2 สามารถวางแผนโดยการฝึกทักษะ
อาชีพพัฒนาต่อยอดได้ถูกต้อง 

   1 
ข้อ 11 

   

1.4.3 ยกตัวอย่างการวางแผนโดยการฝึก
ทักษะอาชีพพัฒนาต่อยอดได้ 

   1 
ข้อ 12 

   

1.4.4 สามารถฝึกทักษะอาชีพโดยพัฒนา
ต่อยอดประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาได้ 

    1 
ข้อ 13 

  

 
 

1.4.5 เปรียบเทียบการวางแผนการฝึก
ทักษะอาชีพโดยพัฒนาต่อยอดจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

     1 
ข้อ 14 

 

1.5 การฝึกทักษะอาชีพ 
    - การจดบันทึก 
    - ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
    - ข้อเสนอแนะ 

1.5.1 ยกตัวอย่างการฝึกทักษะอาชีพตาม
แผนที่ก าหนดได้ 

   1 
ข้อ 15 

   

1.5.2 ยกตัวอย่างการจดบันทึกขั้นตอนการ
ฝึกได้ถูกต้อง 

   1 
ข้อ 16 

   

  1.5.3 แจกแจงขั้นตอนการแก้ปัญหาการฝึก
ทักษะอาชีพได้ถูกต้อง 

    1 
ข้อ 17 

  

  1.5.4 เปรียบเทียบข้อดี- ข้อเสียของการจด
บันทึกขั้นตอนการฝึกทักษะอาชีพได้
ตามแผนที่ก าหนดได้ 

  
 

 1 
ข้อ 18 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 2. การท าแผนธุรกิจเพื่อ                 
การขยายอาชีพ   

 
 

4   
 

 
 

 
 

  

2.1 การวิเคราะห์ชุมชน 
- จุดแข็ง 
- จุดอ่อน 
- โอกาส 
- อุปสรรค 
ตามศักยภาพทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพ
ของพ้ืนที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศและท าเลที่ตั้ง
ของแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพ
ของศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของ
แต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พ้ืนที่ แนวคิดปรัชญาของ
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 อธิบายการวิเคราะห์ชุมชนได้
ถูกต้อง 

  1 
ข้อ 19 

    

2.1.2 ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ชุมชน              
เพ่ือการขยายอาชีพได้ 

   1 
ข้อ 20 

   

2.1.3 เปรียบเทียบข้อดี- ข้อเสียของการ
จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือการขยาย
อาชีพได้ 

    1 
ข้อ 21 

  

 2.2 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการ
ก าหนดแผนขยายธุรกิจของ
ชุมชนและการวางแผน
ปฏิบัติการ 

2.2.1 สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายและกลยุทธในการก าหนด
แผนขยายธุรกิจของชุมชนได้ 

 

   1 
ข้อ 22 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 3. การจัดการความเสี่ยง  
3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ

และการจัดการความเสี่ยง
กับผลการด าเนินงาน 
- ประเภทสินค้า 
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
- ผลก าไร 
- คู่แข่งขัน 
- ส่วนครองตลาด 
- สมรรถนะของธุรกิจ 
- สภาวะแวดล้อมภายใน  
  จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สภาวะแวดล้อม 
  ภายนอกด้านโอกาส   
  และอุปสรรค   

 
3.1.1 สามารถวิเคราะห์ศักยภาพผล               

การด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

   
1 

ข้อ 23 

    

3.1.2 ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพ
และการจัดการความเสี่ยงได้ถูกต้อง 

   1 
ข้อ 24 

   

3.1.3 วิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการด าเนินการ
ในอดีตที่ผ่านมา 3-5 ปี จนถึงปจัจุบัน
ได้ถูกต้อง 

    1 
ข้อ 25 

  

 3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยง 3.2.1 สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงเพ่ือ
ความมั่นคงของอาชีพได้ 

   1 
ข้อ 26 

   

  3.2.2 เปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหา
ความเสีย่งเพ่ือความมั่นคงของอาชีพได้ 

    1 
ข้อ 27 

  

 3.3 วางแผนปฏิบัติการ 3.3.1 เขียนแผนปฏิบัติการได้    1 
ข้อ 28 

   

  3.3.2 อธิบายเหตุผลของการวางแผน
ปฏิบัติการได้ 

 
 

    
 

 
 

1 
ข้อ 29 

 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 4. การจัดการการผลิตหรือ       
การบริการ 

 
 

4   
 

    

 4.1 การจัดการเกี่ยวกับ                 
การควบคุมคุณภาพ 

4.1.1 อธิบายการจัดการเกี่ยวกับ                
การควบคุมคุณภาพได้ 

  1 
ข้อ 30 

    

 4.2 การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต 

4.2.1 สามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใน
การผลิตได้ 

   1 
ข้อ 31 

   

 4.3 การลดต้นทุนการผลิตหรือ
การบริการ 

4.3.1 สามารถใช้ขั้นตอนการลดต้นทุนการ
ผลิตหรือการบริการได้ 

   1 
ข้อ 32 

   

 4.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 4.4.1 บอกความแตกต่างของการจัดท า
แผนปฏิบัติการแต่ละระดับได้ถูกต้อง 

    1 
ข้อ 33 

  

 5. การจัดการการตลาด   3       
 5.1 การจัดการการตลาด 

- การโฆษณา 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การวิจัยตลาด 
- การส่งเสริมการขาย 
- การท าข้อมูลฐานลูกค้า 
- การกระจายสินค้า 

5.1.1 สามารถจัดการการตลาดเพ่ือน า
ผลผลิต เข้าสู่ตลาดได้ 

  1 
ข้อ 34 

    

 5.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 5.2.1 จัดท าแผนการจัดการการตลาดได้    1 
ข้อ 35 

   

  
 

5.2.2 บอกความแตกต่างความต้องการ             
ของตลาดเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

    1 
ข้อ 36 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 6. บัญชีธุรกิจ  
6.1 ความส าคัญในการท าบัญชี

ธุรกิจ 

 
6.1.1 สามารถอธิบายความส าคัญ                       

ในการท าบัญชีธุรกิจได้ 

10   
1 

ข้อ 37 

  
 

  

  6.1.2 บอกเหตุผลความส าคัญในการท า
บัญชีธุรกิจได้ 

    1 
ข้อ 38 

  

 6.2 ประเภทของบัญชีธุรกิจ 6.2.1 บอกประเภทของบัญชีประเภท                 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

  1 
ข้อ 39 

    

 - ขั้นตอนการท าบัญชี
ประเภทต่าง ๆ 

6.2.2 บอกขั้นตอนการท าบัญชีประเภท           
ต่าง ๆ ได้ 

  1 
ข้อ 40 

    

 - บัญชี รับ - จ่าย 6.2.3 สามารถท าบัญชี รับ - จ่ายได้    1 
ข้อ 41 

   

  6.2.4 บอกเหตุผลของการท าบัญชี                
รับ-จ่ายได้ 

   1 
ข้อ 42 

   

 - บัญชีหนี้สิน 6.2.5 สามารถท าบัญชีหนี้สินได้    1 
ข้อ 43 

   

  6.2.6 ยกตัวอย่างการท าบัญชีหนี้สินได้    1 
ข้อ 44 

   

 - บัญชีการเงิน 6.2.7 สามารถท าบัญชีการเงินได้    1 
ข้อ 45 

   

 - บัญชีสินทรัพย์ 6.2.5 สามารถท าบัญชีสินทรัพย์ได้    1 
ข้อ 46 

 
 
 
 
 
 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 7. การขับเคลื่อนธุรกิจ                    
เพื่อขยายอาชีพ  

 8       

 7.1 การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการในการ
ขยายธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ 
แผนปฏิบัติการในการขยายธุรกิจได้ 

  1 
ข้อ 47 

    

 7.2 แผนปฏิบัติการขยาย
ธุรกิจ 

7.2.1 อธิบายการจัดท าแผนปฏิบัติการได้   1 
ข้อ 48 

    

  7.2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการขยายธุรกิจได้    1 
ข้อ 49 

   

 7.3 ขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ขยายธุรกิจ 

7.3.1 เขียนขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขยาย                   
ธุรกิจได ้ 

   1 
ข้อ 50 

   

  7.3.2 ยกตัวอย่างการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขยาย                
ธุรกิจได้ 

   1 
ข้อ 51 

   

  7.3.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขยายธุรกิจ
ได้ 

    1 
ข้อ 52 

  

   7.4 การตรวจสอบโครงการ 7.4.1 ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง    1 
ข้อ 53 

   

  7.4.2 สามารถเปรียบเทียบข้อมูลจาก      
การตรวจสอบโครงการได้ 

 
 
 

    1 
ข้อ 54 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จ านวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 8. โครงการขยายอาชีพ   6       
 8.1 ความส าคัญของโครงการ 8.1.1 อธิบายความส าคัญของการท า

โครงการขยายอาชีพได้ 
  1 

ข้อ 55 
    

 8.2 ขัน้ตอนการเขียนโครงการ 8.2.1 เขียนโครงการได้ 
 

  1 
ข้อ 56 

    

 8.3 การเขียนแผนปฏิบัติการ 8.3.1 สามารถเขียนแผนปฏิบัติการได้    1 
ข้อ 57 

   

  8.3.2 จ าแนกรายละเอียดของแผน           
ปฏิบัติการได้ 

    1 
ข้อ 58 

  

 8.4 ตรวจสอบโครงการได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

8.4.1 ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง    1 
ข้อ 59 

   

  8.4.2 สามารถน าข้อมูลจากการตรวจสอบ
มาวางแผนการด าเนินโครงการได้ 

     1 
ข้อ 60 

 

รวม 60 - 15 27 15 3 - 

 


