
 
 

ผังการออกข้อสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการประกอบอาชีพ 
 

วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช21001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จำนวน 40 ข้อ 
 
 



ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระการประกอบอาชีพ        รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ    รหัส อช21001        ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น     
มาตรฐานที่  3.1   มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติ        
ที่ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์
ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ  
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่  
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป  
และทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสม 
กับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพของพ้ืนที่
ตามลักษณะภูมิอากาศ 
ศักยภาพของภูมิประเทศ 
และทำเลที่ตั้งของแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของศิลปะ วัฒธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
พ้ืนที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ในแต่ละพ้ืนที่ และสอดคล้อง  
กับชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

1.  ช่องทางการพัฒนาอาชีพการงาน
อาชีพ  

 22       

 1.1  ความสำคัญและความจำเป็น        
ในการพัฒนาอาชีพ 

1.1.1 บอกความสำคัญและความ
จำเป็นในการพัฒนาอาชีพได้ 

 1 
ข้อ 1 

     

 1.2 การพัฒนาอาชีพในชุมชนสังคม  
ประเทศและภูมิภาค 5 ทวีป         
ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย     
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ 
ทวีปอัฟริกา 

1.2.1 อธิบายลักษณะขอบข่าย
กระบวนการ ผลิตงานอาชีพ 
ในชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย 
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา        
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกาได้ 

  1 
ข้อ 2 

    

 1.2.1 งานอาชีพด้านเกษตรกรรม 1.2.1.1 เลือกขั้นตอนกระบวนการ 
            งานอาชีพด้านการเกษตรได้ 

   1 
ข้อ 3 

   

 1.2.2 งานอาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

1.2.2.1 เลือกขั้นตอนกระบวนการ 
งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมได้ 

   1 
ข้อ 4 

   

 1.2.3 งานอาชีพ 
ด้านพาณิชยกรรม 

1.2.3.1 เลือกขั้นตอนกระบวนการ 
งานอาชีพด้านพาณิชยกรรมได้ 

   1 
ข้อ 5 

   

 1.2.4 งานอาชีพด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

1.2.4.1 เลือกขั้นตอนกระบวนการ 
           งานอาชีพด้านความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

   1 
ข้อ 6 

   

 1.2.5 งานอาชีพด้านอำนวยการ 
และอาชีพเฉพาะทาง 

1.2.5.1 เลือกความแตกต่าง 
ของงานอาชีพด้านอำนวยการ                  
และอาชีพเฉพาะทางได้ 

 

   1 
ข้อ 7 

   



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  1.3 การพัฒนากระบวนการจัดงาน  
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่      
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย   
ทวีปอเมริกา  ทวีปยุโรป  
และทวีปอัฟริกา 

        

   1.3.1 การจัดการการผลิต 
             - การวางแผน 
             - การจัดทำโครงการ 
             - การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
             - การใช้แรงงาน 
             - การใช้สถานที่ 

             - การใช้ทุน  
    ฯลฯ 

1.3.1.1 บอกความหมายของการ
จัดการในงานอาชีพได้ 

 1 
ข้อ 8 

     

 1.3.1.2 อธิบายความสำคัญของการ
จัดการผลิต การจัดการ       
ในงานอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 9 

    

 1.3.1.3 สามารถนำเสนอโครงการ      
เพ่ือพัฒนาอาชีพได้ 

   1 
ข้อ 10 

   

 1.3.2 การจัดการการตลาด 
            - การกำหนดทิศทาง

การตลาด 
            - การหาความต้องการ         

ของตลาด 
 - การขนส่ง 
            - การขาย 
            - การกำหนดราคาขาย 
            - การทำบัญชีประเภทต่าง ๆ 

              ฯลฯ 

1.3.2.1 อธิบายความสำคัญของการ
จัดการตลาดในอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 11 

    

1.3.2.2 สามารถนำเสนอกระบวนการ
การจัดการการตลาด เพื่อการ
พัฒนาอาชีพได้ 

   1 
ข้อ 12 

   

        

          

          



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  1.4 คุณธรรม จริยธรรม 
 - ความรับผิดชอบ 
  - การประหยัด 
 - การอดออม 
 - ความสะอาด 
 - ความประณีต 
 - ความขยัน 
 - ความซื่อสัตย์ 
               ฯลฯ 

1.4.1 บอกความหมายของคุณธรรม 
จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพได้ 

 1 
ข้อ 13 

     

 1.4.2 อธิบายความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 14 

    

 1.4.3 เลือกใช้คุณธรรม จริยธรรม           
ในการพัฒนาอาชีพได้ถูกต้องได้ 

   1 
ข้อ 15 

   

 1.4.4 วิเคราะห์การมีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสม 
ในการพัฒนาอาชีพได้ 

    1 
ข้อ 16 

  

 1.4.5 บอกความแตกต่างของการ
พัฒนาอาชีพที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมได้ 

  1 
ข้อ 17 

    

  1.5 การอนุรักษ์พลังงานและ   
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอาชีพ  
ในชุมชน สังคม ประเทศและ  
ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย      
ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปอเมริกา  
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

1.5.1 บอกความหมายของการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ 

 1 
ข้อ 18 

     

 1.5.2 อธิบายความสำคัญของการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 19 

    

 1.5.3 ยกตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 
และภูมิภาค 5 ทวีป ได้ 

   1 
ข้อ 20 

   

  1.5.4 จำแนกการพัฒนาอาชีพ 
ในชุมชนที่มีการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมได้ 

 
 

    1 
ข้อ 21 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  1.5.5 วิเคราะห์วิธีการการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้ 

    1 
ข้อ 22 

  

 2. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  12       

  2.1 ความจำเป็นในการมองเห็น  
ช่องทางเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

2.1.1  บอกความหมาย ความจำเป็น 
ในการมองเห็นช่องทาง          
เพ่ือพัฒนาอาชีพได้ 

 1 
ข้อ 23 

     

  2.1.2 บอกความสำคัญความจำเป็น 
ในการมองเห็นช่องทาง           
เพ่ือพัฒนาอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 24 

    

  2.1.3 อธิบายวิธีการในการมองเห็น
ช่องทางในการพัฒนาอาชีพ         
ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองได้ 

   1 
ข้อ 25 

   

  2.1.4 วิเคราะห์ช่องทางในการพัฒนา
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1 
ข้อ 26 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

  2.2  ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพ 
         -  การลงทุน 
         -  การตลาด 
         - กระบวนการผลิต 
  - การขนส่ง 
         - การบรรจุหีบห่อ 
         - การแปรรูป 
         - ผลกระทบต่อชุมชนและ

สภาพแวดล้อม 
- ความรู้ ความสามารถ  ฯลฯ 

2.2.1 อธิบายความสำคัญของอาชีพ 
ในชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีปได้ 

  1 
ข้อ 27 

    

 2.2.2 วางแผนความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาอาชีพได้ 

    1 
ข้อ 28 

  

 2.2.3 ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
ที่มีการวางแผนความเป็นไปได้
ในการพัฒนาอาชีพได้ 

   1 
ข้อ 29 

   

 2.2.4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาอาชีพ 

    1 
ข้อ 30 

  

  2.3 การกำหนดวิธีการพัฒนาอาชีพ  
พร้อมให้เหตุผล 

2.3.1 บอกวิธีการพัฒนาอาชีพ 
          อย่างมีเหตุผลได้ 

   1 
ข้อ 31 

   

  2.3.2 บอกขั้นตอนการพัฒนาอาชีพ
อย่างมีเหตุผลได้ 

   1 
ข้อ 32 

   

  2.3.3 จัดลำดับการพัฒนาอาชีพ         
อย่างมีเหตุผลได้ 

   1 
ข้อ 33 

   

  2.3.4 วิเคราะห์เหตุผลในการพัฒนา
อาชีพได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    1 
ข้อ 34 

  



มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวช้ีวัด จำนวนข้อ 
ที่ต้องการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู้-จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 

 3. การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ  6       

  3.1 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ        
ตาม 5 ศักยภาพ ได้แก่ 
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในแต่ละพ้ืนที่ศักยภาพของพื้นที่
ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ 
ของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง
ของแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพ 
ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ 
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ในแต่ละพ้ืนที่ 

3.1.1 อธิบายความสำคัญในการพัฒนา
อาชีพได้ 

  1 
ข้อ 35 

    

 3.1.2 อธิบายความสำคัญของศักยภาพ 
5 ด้านในการพัฒนาอาชีพได้ 

  1 
ข้อ 36 

    

 3.1.3 ระบวุิธีการตัดสินใจเลือกพัฒนา
อาชีพตามศักยภาพ 5 ด้าน ได้ 

   1 
ข้อ 37 

   

 3.1.4 วิเคราะห์ศักยภาพ 5 ด้าน  
ในการพัฒนาอาชีพ 

    1 
ข้อ 38 

  

 3.1.5 จำแนกศักยภาพท่ีมีความจำเป็น
ในการพัฒนาอาชีพ 

    1 
ข้อ 39 

  

 3.1.6 เปรียบเทียบศักยภาพในแต่ละด้าน
ในการพัฒนาอาชีพ 

     1 
ข้อ 40 

 

          

รวม 40 5 10 15 9 1  
 

  สำนักงาน กศน.

พฤษภาคม 2565




