
ผังการออกข้อสอบ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

สาระทักษะการเรียนรู้  

วิชา ทักษะการเรียนรู้  (ทร11001)
ระดับประถมศึกษา

จำนวน 60 ข้อ



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

สาระทักษะการเรียนรู้  รายวิชา ทักษะการเรียนรู้  รหัส ทร11001 ระดับ ประถมศึกษา
เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

1. ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง

1. ความหมาย  ความสำคัญ 
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.1 บอกความหมายของการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้

1    

1.2 อธิบายความสำคัญของการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้

1
ข้อ 1

   

2. การกำหนดเป้าหมายและ
การวางแผนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

2.1 อธิบายเป้าหมายในการเรียนรู้
ด้วยตนเองจากเรื่องที่กำหนดได้

2 1
ข้อ 2

   

2.2 อธิบายขั้นตอนในการวาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

1
ข้อ 3

   

3. ทักษะพื้นฐานทางการ
ศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหาและเทคนิค
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(การอ่าน การฟัง การสังเกต 
การจำ และการจดบันทึก)

3.1 อ่านข้อความสั้น ๆ จากเรื่องที่
กำหนด และสรุปใจความสำคัญ
จากเรื่องที่อ่านได้

6  1
ข้อ4

   

3.2 อธิบายวิธีฝึกฝนตนเอง
ให้เป็นผู้ฟังที่ดีได้

 1
ข้อ5

   

3.3 บอกลักษณะของข้อมูลที่ได้
จากการจดบันทึกได้

1
ข้อ6 

   

3.4 อธิบายขั้นตอนการจำได้     

3.5 บอกหลักสำคัญในการจดบันทึก
ที่ดีได้

1
ข้อ7 

   



มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

3.6 เรียงลำดับขั้นตอนทักษะการคิด
วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้

 1
ข้อ8

   

3.7 ระบุเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ที่เหมาะสมกับบุคคลได้

 1
ข้อ9

   

4. เจตคติ/ปัจจัยท่ีทำให้
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความสำเร็จ
(การเปิดรับโอกาสการ
เรียนรู้ การคิดริเริ่มและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้าง
แรงจูงใจ การสร้างวินัย
ในตนเอง การคิดเชิงบวก 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ความรักในการเรียน 
การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
ความรับผิดชอบ)

4.1 บอกปัจจัยหลักที่ทำให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความสำเร็จได้

2 1
ข้อ10 

   

4.2 อธิบายปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ
จากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้

1
ข้อ11

   



เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

2. รู้จัก เห็นคุณค่าและใช้
แหล่งเรียนรู้ถูกต้อง

1. ความหมาย  ความสำคัญ
ของแหล่งเรียนรูโ้ดยทั่วไป
(กลุ่มบริการข้อมูล 
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ กลุ่มขอ้มูล
ท้องถิ่น กลุ่มสื่อ
กลุ่มสันทนาการ)

1.1 บอกความหมายแหล่งเรียนรู้ได้
(กลุ่มบริการข้อมูล กลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสื่อ 
กลุ่มสันทนาการ)

1

1.2 อธิบายถึงความสำคัญของ
แหล่งเรียนรู้ได้

1
ข้อ12

2. การเข้าถึงและเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด
ประชาชนอำเภอของ
สถานศึกษา และ ศรช.)

2.1 บอกวิธีการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ได้ 3 1
ข้อ13

2.2 เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับความต้องการในการเรียนรู้

1
ข้อ14

2.3 เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับข้อจำกัดหรือความพร้อม
ของตนเอง

1
ข้อ15

3. บทบาทหน้าที่และการ
บริการของแหล่งเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ  

3.1 จบัคู่ชื่อแหล่งเรยีนรู้กับบทบาทหน้าที่
ได้

2 1
ข้อ16

3.2 บอกลักษณะการให้บริการ
ของแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้

1
ข้อ17



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

4. กฎ กติกา เงื่อนไขต่าง ๆ
ในการไปขอใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้

4.1 บอก กฎ กติกาการใชห้้องสมุด
ประชาชนและแหล่งเรียนรู้อื่นได้

1

4.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาการใชห้้องสมุด
ประชาชนและแหล่งเรียนรู้อื่นได้

1
ข้อ18

5.  ทักษะการใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากห้องสมุด
ประชาชนทีส่อดคล้องกับ
ความต้องการ ความจำเป็น
เพ่ือนำไปใช้ในการเรียนรู้
ของตนเอง

5.1 อธบิายวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากห้องสมุดประชาชนได้

4 1
ข้อ19

5.2 สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ
ในห้องสมุดประชาชนได้

1
ข้อ20

5.3 อธบิายการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากระบบอินเทอร์เน็ตได้

1
ข้อ21

5.4 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากหัวเรื่องที่กำหนดได้

1
ข้อ22



เรื่อง  การจัดการความรู้
มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู้   ความเข้าใจ  ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการจัดการความรู้  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

3. เข้าใจความหมาย
กระบวนการชุมชนและ
ศักยภาพของชุมชน
ในการ ปฏิบัติการและ
ทำตามกระบวนการ
จัดการความรู้ชุมชน
ด้านอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ที่สามารถสร้างรายได้
ที่มั่งคั่งและม่ันคง

1. ความหมาย  ความสำคัญ และ
หลักการของการจัดการความรู้

1. อธิบายความหมายความสำคัญ
ประโยชน์หลักการของการจัดการ
ความรู้

3
 
 

1.1 อธิบายความหมายการจัดการ
ความรูไ้ด้

1
ข้อ 23

1.2 บอกหลักการของการจัดการ
ความรู้ได้

1
ข้อ 24

1.3 บอกความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ได้ 

1
ข้อ 25

2. กระบวนการจัดการ
ความรู้(กำหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้/ระบุความรู้/กำหนดความรู้
ที่ต้องการใช้/การแสวงหาความรู้/
สรุปองค์ความรู้ ปรับปรุง ดัดแปลง 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน/
ประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงาน
ของตน/แลกเปลี่ยนความรู้/
รวมกลุ่มปฏิบัติการต่อยอดความรู้ 
พัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม/
สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม/จัดทำ
สารสนเทศ เผยแพร่ความรู้)

2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ที่บ่งชี้ถึงคุณค่า
ของกระบวนการจัดการความรู้ 

3

2.1 อธิบายรูปแบบการจัดการความรู้
ที่เหมาะสมกับบุคคลหรือชุมชนได้

1
ข้อ 26

2.2 บอกวิธีการจัดทำสารสนเทศ
องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองได้

1
ข้อ 27

2.3 อธิบายวิธีการเผยแพร่ความรู้
จากการจัดการความรู้ได้

1
ข้อ 28

 



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

3. กระบวนการจัดการความรู้
ด้วยตนเอง (ระดับปัจเจก)

3.1 กำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็น 
หรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรม

3.2 เสาะแสวงหาความรู้
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้
3.4 แลกเปลี่ยนความรู้
3.5 พัฒนาความรู้/ยกระดับ

ความรู้/ต่อยอดความรู้
3.6 สรุปองค์ความรู้
3.7 จัดทำสารสนเทศองค์ความรู้

ในการพัฒนาตนเอง

3. สามารถสังเกตและทำตาม
กระบวนการการจัดการความรู้
ชุมชน

3

3.1 อธิบาย Cops ในการจัดการ
ความรู้ได้

1
ข้อ 29

3.2 ยกตัวอย่างวิธีสร้าง พัฒนาความรู้
ของตนเองได้ 

1
ข้อ 30

3.3 บอกช่องทางในการเผยแพร่
ความรู้ของชุมชนได้

3.4 ยกตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ได้

1
ข้อ31

4. กระบวนการจัดการความรู้
ด้วยการปฏิบัติการกลุ่ม
(ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชน
แห่งการเรียนรู้: Cops)
4.1 รูปแบบของ Cops ที่ใช้ใน

การจัดการความรู้
4.2 การทำ Cops เพ่ือจัดการความรู้

4.2.1 บันทึกการเล่าเรื่อง
4.2.2 บันทึกขุมความรู้
4.2.3 บันทึกแก่นความรู้

4.3 บันทึกจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
ของกลุ่มเพ่ือใช้ประโยชน์
ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไป

4. สามารถนำกระบวนการจัดการ
ความรู้ของชุมชนไปเลือก
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเองได้

2

4.1 นำกระบวนการจัดการความรู้ของ
ชุมชนไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้

1
ข้อ32



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

4.2 วิเคราะห์กระบวนการจัดการ
ความรู้ของชุมชนที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้

1
ข้อ33

5. การสร้างองค์ความรู้ พัฒนา           
ต่อยอดยกระดับความรู้
5.1 การใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ในตัวบุคคล
ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม/ 
หน่วยงาน/ชุมชน

5.2 การทำงานแบบต่อยอด
ความรู้

5.3 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)

 

6. การจัดทำสารสนเทศเผยแพร่
องค์ความรู้
6.1 การถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ 

วิธีการ 
6.2 การประสานความรู้
6.3 การถอดองค์ความรู้
6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.5 การจัดเก็บความรู้ของกลุ่ม/ 

องค์กร การสร้างคลังความรู้ 
การประยุกต์ใช้ ICT

 

 
 



เรื่อง การคิดเป็น
มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการคิดเป็น 
 

มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

4. ความสามารถในการ
อธิบายกระบวนการ
คิดเป็น และทักษะ
ในการใช้กระบวนการ
คิดเป็นในการแก้ปัญหา
การเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
ผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ 
5 ประการ โดยสรุปคือ
1.1 คนทุกคนมีความแตกต่างกัน 

แต่ทุกคนต้องการความสุข
1.2 ความสุขของคนจะเกิดขึ้น

ก็ต่อเมื่อมีการปรับตัวเอง
และสิ่งแวดล้อม

1.3 สภาวะแวดล้อมในสังคม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

1.4 เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกข์
ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาที่มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
อย่างน้อย 3 ประการ คือ 
ข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูล
ด้านตนเอง และข้อมูล
ด้านสังคม สิง่แวดล้อม

1.5 เมื่อได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและไตร่ตรอง
ข้อมูลอย่างรอบคอบ
ทั้ง 3 ด้าน จนมีความพอใจ
แล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบ
การตัดสินใจ

1. อธิบายและเชื่อมโยงความเชื่อ
พื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบสู่ปรัชญา
คิดเป็น

3
 

1.1 บอกเป้าหมายของ “คิดเป็น”
ได้

1
ข้อ34

1.2 อธิบายกระบวนการและ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
ตามแนวทางปรัชญาคิดเป็นได้

1
ข้อ35

1.3 บอกวิธีการนำปรัชญาคิดเป็น
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

1
ข้อ36

2. เข้าใจความหมายและความสำคัญ
ของปรัชญาคิดเป็น สามารถ
อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการ
แก้ปัญหาของคนคิดเป็น

4

2.1 อธิบายลักษณะเฉพาะของข้อมูล 
ด้านวิชาการ ข้อมูลตนเอง  
ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อมได้

1
ข้อ37

2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของ 
ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลตนเองและ
ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อมได้

2
ข้อ 38 39



มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

2. ปรัชญาการคิดเป็น
2.1 ความหมาย
2.2 ความสำคัญ
2.3 คำท่ีเกี่ยวข้อง
2.4 การเชื่อมโยงความเชื่อพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบ 
กับปรัชญาคิดเป็น

3. กระบวนการและข้ันตอน
การแก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น
3.1 ทุกข์/ปัญหาที่ปรากฏ
3.2 ศึกษาสาเหตุของทุกข์ ปัญหา 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลวิชาการ 
ข้อมูลตนเอง สิ่งแวดล้อม
ให้รู้ลักษณะเบื้องต้นของข้อมูล
ทั้ง 3 ประการ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างง่าย ๆ ได้

3.3 กำหนดทางเลือกในการ
ดับทุกข์/ปัญหา และเลือก
แนวทางท่ีเหมาะสม

3.4 ดำเนินการแก้ปัญหา
เพ่ือการดับทุกข์

2.3 วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล 
วิชาการ ข้อมูลตนเอง และ
ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือตัดสินใจกำหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาได้

1
ข้อ40

3. เข้าใจลักษณะของข้อมูล
ด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูลทั้งสามด้าน

2

3.1 ใช้ข้อมลูวิชาการ ข้อมูลตนเอง 
และข้อมูลทางสังคม
สิ่งแวดล้อม ในการกำหนด
ทางเลือกแนวทางปัญหา
จากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้

1
ข้อ 41

3.2  เขียนผังกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางของคนคิดเป็นได้

1
ข้อ42



มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

3.5 ประเมินผลการดำเนินงาน 
หากมผีลเป็นที่พอใจก็จะเกิด
สันติสุข ถ้ายังไม่พอใจก็จะ
ย้อนกลับไปพิจารณาสาเหตุ
ทุกข์หรือปัญหาใหม่และ
แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม
อย่างพอเพียงจนพอใจกับการ
ตัดสินใจของตนเอง

4. กรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อฝึก
ทักษะการคิดเป็นด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น

4. อธิบายเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น
จากกรณีตัวอย่างท่ีกำหนดได้

2

4.1 เสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ตามกระบวนการคิดเป็น
จากกรณีตัวอย่างที่กำหนดให้ได้

2
ข้อ4344



เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย
มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคตทิี่ดีต่อการวิจัยอย่างง่าย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

5. เข้าใจความหมาย 
เห็นความสำคัญและ
ปฏิบัติการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล
การหาความรู้ 
ความจริงในการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ

1. วิจัยคืออะไร ทำไมต้องรู้เรื่อง
การวิจัย (ความหมายและ
ความสำคัญของการวิจัย)
1.1 ความหมายของการวิจัย
1.2 ความสำคัญและประโยชน์

ของการวิจัย
 

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ
และข้ันตอนในการทำวิจัยอย่างง่าย 
ค้นหาความรู้ ความจริง

3
 

1.1 บอกความหมายของการวิจัย
อย่างง่ายได้

1
ข้อ45

1.2 บอกความสำคัญของการวิจัย
อย่างง่ายได้

1
ข้อ46

1.3 บอกประโยชน์ของการวิจัย
อย่างง่ายได้

1
ข้อ47

2. ทำวิจัยอย่างไร (กระบวนการ
และข้ันตอนการวิจัย)

  2.1 คำถามท่ีต้องการคำตอบ คือ 
อะไร ปัญหาที่ต้องการทราบ
จากการวิจัยคืออะไร  
(การระบุปัญหาการวิจัย)

    2.2 คาดเดาคำตอบว่าอย่างไร 
กำหนดแนวคำตอบเบื้องต้น 
(สมมุติฐาน)

2. กำหนดปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องการ
ทราบคำตอบ

2

2.1 กำหนดชื่อเรื่องการวิจัยได้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา

1
ข้อ48

2.2 กำหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา

1
ข้อ49

2.3 วิธีหาคำตอบที่ต้องการรู้/
แหล่งคำตอบ/การรวบรวม
คำตอบ (การเก็บรวบรวม
ข้อมูล/เครื่องมือการวิจัย)



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด
จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

2.4 ตอบคำถามที่สงสัยว่าอย่างไร 
(การวิเคราะห์ข้อมูล/สรุป
ผลการวิจัย)

3. เขียนอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจ
(การเขียนรายงานการวิจัย
อย่างง่าย)
3.1 ความเป็นมา/ความสำคัญของ

เรื่องท่ีทำวิจัย
3.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.5 วิธีดำเนินการวิจัย
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
3.8 เอกสารอ้างอิง

3. อธิบายกระบวนการและข้ันตอน
การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ข้อมูลและเขียนกระบวนการวิจัย
อย่างง่าย  

6

3.1 อธิบายขั้นตอนการวิจัย
อย่างง่ายได้

1
ข้อ50

3.2 บอกแหล่งการเก็บข้อมูล
ที่เหมาะสมได้

1
ข้อ51

3.3 บอกวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ 

1
ข้อ52

3.4 เลือกเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้
เหมาะสมกับชื่อเรื่องการวิจัย

1
ข้อ53

3.5 กำหนดหัวข้อการเขียนรายงาน
การวิจัยอย่างง่ายได้

1
ข้อ54

3.6 เขียนผลการวิจัยได้สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

1
ข้อ55

 



เรื่อง ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพ้ืนที่ในการพัฒนาอาชีพ

มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

6. เข้าใจความหมายและ
เห็นความสำคัญของ
ศักยภาพหลัก
ของพ้ืนทึ่ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถของการ
ประกอบอาชีพ 
5 กลุ่มอาชีพใหม่

1. ความหมาย ความสำคัญ
ของศักยภาพหลักของพื้นที่
ในการพัฒนาอาชีพ

1.1 บอกความหมายของศักยภาพหลัก
ของพ้ืนที่ในการพัฒนาอาชีพได้

1    

1.2 อธิบายความสำคัญของศักยภาพ
หลักของพ้ืนที่ในการพัฒนาอาชีพ
ได้

1
ข้อ 56

   

2. การวิเคราะห์ด้วยภาพหลัก
ของพื้นที่ในการพัฒนา
อาชีพ
2.1 ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพ้ืนที่

2.2 ศักยภาพของพ้ืนที่
ตามลักษณะภูมิประเทศ

2.3 ศักยภาพของภูมิ
ประเทศและทำเลที่ตั้ง
ของแต่ละพ้ืนที่

2.4 ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละพ้ืนที่

2.5 ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่

2.1 บอกความแตกต่าง หรือความ
คล้ายคลึงของศักยภาพหลัก
ในแต่ละพ้ืนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือลักษณะ
ภูมิอากาศ หรือภูมิประเทศ หรือ
ทำเลที่ตั้ง หรือศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากร
มนุษย์ได้

1  1
ข้อ 57 

 

   
   
   
   
   



มาตรฐานการเรียนรูร้ะดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ
ที่ต้องการ

พฤติกรรมการวัด
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

3. ตัวอย่างอาชีพที่สอดคล้อง
กับศักยภาพหลักของพ้ืนที่คือ

3     

3.1 กลุ่มอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม

3.2 กลุ่มอาชีพ
ด้านอุตสาหกรรม

3.3 กลุ่มอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรม

3.4 กลุ่มอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์

3.5 กลุ่มอาชีพด้านบริหาร
จัดการ และการบริการ

3.1 ยกตัวอย่างอาชีพในกลุ่ม
เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม 
หรือความคิดสร้างสรรค์ หรือ
บริหารจัดการและการบริการ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพหลัก
ของพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้

 1
ข้อ58

   

3.2 ระบุชื่ออาชีพใหม่ที่เกิดขึ้น
ตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

 1
ข้อ59

   

3.3 ระบุทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ต้องมีในการประกอบอาชีพใหม่
ด้านเกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม
หรือความคิดสร้างสรรค์ หรือ
บริหารจัดการและการบริการได้

 1
ข้อ60
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   สำนักงาน กศน.
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