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ตัวอย่างข้อสอบ รหัสวิชา 561 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ฉบบัที่ 1 
 

ตอนท่ี 1  ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

ส่วนที่ 1  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
 
6. ข้อใดใช้ถ้อยคาํได้เหมาะสมในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากศิษย์เก่าเพ่ือทํากิจกรรม 

ของชมรมภาษาไทย 
  1. กระผมมาพบพ่ีในวันน้ี ก็เพ่ือขอรับการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากพ่ีในฐานะศิษย์เก่า  

นําไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
  2. ชมรมภาษาไทยของโรงเรียนที่ท่านเป็นศิษย์เก่า จะขอรับบริจาคเงินเพ่ือส่งเสริม 
   กิจกรรมของชมรมให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
  3. ดิฉันในนามประธานชมรมภาษาไทย จะขอรบัการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรุ่นพ่ี 
   ในฐานะศิษย์เก่า เพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมของชมรม 
  4. ในฐานะที่คุณเป็นรุ่นพ่ีที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน พวกเราจึงมาขอรับบริจาคเงิน  
   เพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมของชมรมภาษาไทย หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน 
  5. ชมรมภาษาไทยของโรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมการใช้ 
   ภาษาไทยให้ถูกต้อง ดิฉันจึงใคร่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยจากพ่ี เพ่ือจัดกิจกรรมดังกล่าว 
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ส่วนที่ 2  สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 

At a Shop 
 Customer: Excuse me.  Do these shirts come in blue? 
 Assistant: Here you are, sir. 
 Customer: I think it’s too big for me.  …………..29………….. 
 Assistant: Yes, sir. We also have them in M and S size. 
 Customer: OK. I'll take this one. 
 
29. 1. Does it look gorgeous?  
 2. Is blue a popular color? 
 3. Do you have a bigger one? 
 4. Do you have a smaller one? 
 5. Could you give me a discount? 
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ตอนท่ี 2  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ส่วนที่ 1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว  
 

กลุ่ม
นักท่องเท่ียว 

พฤติกรรมในการท่องเท่ียว 
ระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียว 
ประเภทของ 
นักท่องเท่ียว 

การใช้จ่าย 
จุดประสงคใ์นการ

ท่องเท่ียว 
กลุ่ม A ระยะยาว ในประเทศ สูง สุขภาพและความงาม 
กลุ่ม B ระยะสั้น ต่างประเทศ สูง ธุรกิจ 
กลุ่ม C ระยะสั้น ในประเทศ สูง พักผ่อนหย่อนใจ 
กลุ่ม D ระยะยาว ต่างประเทศ สูง สุขภาพและความงาม 
กลุ่ม E ระยะยาว ต่างประเทศ ปานกลาง ธุรกิจ 

 

43. จากข้อมูลทีใ่ห ้นักท่องเที่ยวกลุ่ม B และ E มีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเหมือนกันในด้านใด 
  1. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวและจุดประสงค์การท่องเที่ยว 
  2. ประเภทของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่าย 
  3. จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวและประเภทของนักท่องเที่ยว  
  4. การใช้จ่ายและระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
  5. ระยะเวลาในการท่องเที่ยวและประเภทของนักท่องเที่ยว 
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ส่วนที่ 2  การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

61.  ในการซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช้ินหน่ึง ถ้าซื้อเงินสด ราคา 15,689 บาท แต่ถ้าซือ้เงินผ่อน ครั้งแรกต้องจ่ายเงิน 
1,689 บาท และทุกสิ้นเดือนต้องจ่ายเงินผ่อนเดือนละ 1,450 บาท เป็นเวลา 10 เดือน  
ดังน้ันซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเงินผ่อน ต้องจ่ายเงินมากกว่าซื้อเงินสดกี่บาท 

 1. 500 
 2. 1,189 
 3. 2,189 
 4. 2,878 
 5. 3,378 
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ตัวอย่างข้อสอบ รหัสวิชา 563 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ฉบบัที่ 2 
 
ตอนท่ี 1 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 
ส่วนที่ 1 ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ หน้าที่พลเมืองเศรษฐกิจและค่านิยมที่พึงประสงค์ในงาน
อาชีพและสังคม 
 
8.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นายนพใช้ที่ดิน 2 ใน 3 ของตนเพ่ือปลูกลําไยเพ่ือขายและใช้ที่ดินที่เหลอืปลูกผัก เลี้ยงไก่ และเลี้ยง

ปลาเอาไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
 2. นายปัญญาซื้อหนังสือเก่ียวกับการเกษตรเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเพาะพันธ์ุกล้วยไม้ใหม ่ๆ 
  ที่มีสีสันสวยงามอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหกั้บกล้วยไม้ของตนเอง 
 3. นายสมศักด์ิใช้สารเคมีในแปลงผักที่ปลูกไว้ขายเพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามได้ราคาดี แต่ไม่ใช้สารเคมีใน

แปลงผักที่ปลกูไว้กินเองเพ่ือให้ได้กินผักปลอดสารพิษ  
 4. นายใจตัดสินใจทํานาแค่ 1 ใน 2 ของพ้ืนที่ทํานาปกติแม้ว่าที่ดินของตนจะอยู่ใกล้แหล่งนํ้ามากกว่าคนอ่ืน 

เน่ืองจากปีน้ีเกิดภาวะฝนแล้งมีนํ้าจํากัด เพ่ือให้เพ่ือนชาวนาในหมู่บ้านเดียวกันมีนํ้าใช้ในการทํานา  
 5. นายสมบัติเป็นชาวนาแต่ซื้อคอมพิวเตอร์แบบผ่อน 0 % 10 เดือนเพ่ือนํามาใช้ขายข้าวออร์แกนิค 

แบบออนไลน์ให้กับลูกค้า  
 

 
 
ส่วนที่ 2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
26.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางกายและบุคลิกภาพ 
 1. น่ังไขว่ห้างสลับกันป้องกันเส้นเลือดขอดที่ขา 
 2. สวมรองเท้าส้นสูงป้องกันการหดเกร็งของน่อง 
 3. หิ้วของหนักด้วยน้ิวมือทุกน้ิวเพ่ือกระจายนํ้าหนัก 
 4. ก้มหยิบของโดยการย่อเข่า หลังตรง ป้องกันปวดหลัง 
 5. สวมชุดวอร์มผ้าร่มไปในที่ต่างๆ เพ่ือให้เหง่ือออกมาก ๆ  
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ตอนท่ี 2  ทักษะการจัดการงานอาชีพ 
ส่วนที่ 1  ประยุกต์ใช้หลักการการจัดการองค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การและกิจกรรม บริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในการจัดการงานอาชีพ 
 

52.   ในวงจรการบริหารงานคุณภาพตามหลักวัฏจักรของเดมมิ่ง (PDCA) ขั้นตอนที่สําคัญอันดับแรกคือข้อใด  
 1. การกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้ชัดเจน 
 2. การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ต้ังไว้ 
 3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
 4. การหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 5. การนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขงาน 
 

 
 
ส่วนที่ 2  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
 
76. แผนกคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยจัดประชุมกลุ่มอาจารย์ประจําแผนกทุกเดือน ก่อนวันประชุม 

หัวหน้าแผนกต้องส่งอีเมลแจ้งพร้อมแนบไฟล์วาระและรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
ข้อใดเป็นการส่งอีเมลที่ใช้เวลาน้อยที่สุด 

 1. To (ถึง) :   ป้อนรายช่ือทีละคน และ แนบไฟล์ 
 2. To (ถึง) :   กลุม่อาจารย์ประจําแผนก และ แนบไฟล์ 
 3. To (ถึง) :   อีเมลคนที ่1, อีเมลคนที ่2,…, อีเมลคนสุดท้าย และ แนบไฟล์ 
 4. To (ถึง) :   ป้อนรายช่ือคนที่ 1 cc (สําเนา) : ป้อนรายช่ือคนที่ 2 และ แนบไฟล์ 
 5. To (ถึง) :   ไมต้่องป้อน cc (สําเนา) : ป้อนรายช่ือคนที่ 1 bcc (สําเนาลับ) : ป้อนรายช่ือคนที่ 2 

และ แนบไฟล ์
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ตัวอย่างข้อสอบ รหัสวิชา 511 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ฉบบัที่ 1 
 

ตอนท่ี 1  ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

ส่วนที่ 1  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 

 
19. หากท่านต้องเขียนจดหมายถงึผู้จัดการธนาคารเพ่ือขอสนับสนุนค่าลงโฆษณาจัดทําหนังสือรุ่น  
 ข้อใดเขียนเรื่อง ... ได้ถูกต้อง เหมาะสม 
 1. เรื่อง  ขออนุญาตจัดทําหนังสือรุ่น 
 2. เรื่อง  ขอความช่วยเหลือจัดทําหนังสือรุ่น  
 3. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณการจัดทําหนังสือรุ่น 
 4. เรื่อง  ขอความกรุณารับลงโฆษณาการจัดทําหนังสือรุ่น 
 5. เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทําหนังสือรุ่น 
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ส่วนที่ 2  สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
 
On the Telephone (28) 
 Secretary:  Hello, Nagano Financial Cooperation. 
 Linda:   Hello.  This is Linda Jenkins from Advance Financial Cooperation.   
    Could I speak to Mr. Richard Winton, please? 
 Secretary:  I’m afraid he is in the meeting all day. 
 Linda:  ………………………28………………………….  It’s very important. 
 Secretary:  Certainly.  Can you give me your telephone number? 
 Linda:  It’s 0744-991370. 
 
28. 1.  Can I ask him to call you back later?   
 2.  How long will the meeting last? 
 3.  Could you ask him to call me back?  
 4.  Could you tell me where the meeting room is? 
 5.  Do you mind if I call him back after the meeting? 
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ตอนท่ี 2  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ส่วนที่ 1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
การพิจารณาและจําแนกกลุ่มของบริษัทที่มาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ 
 

บริษัท 

ข้อมูลผูป้ระกวดราคา 

จดทะเบยีน 
ก่อต้ังมาแล้ว (ปี) 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ผลงานรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
แก่หน่วยงานราชการ 

จํานวนป ี จํานวนสัญญา 

บริษัท A 10 23 7 ปี 4 เดือน 5 
บริษัท B 8 7 6 ปี 9 เดือน 10 
บริษัท C 5 10.5 5 ปี 3 เดือน 6 
บริษัท D 5 25 11 เดือน 7 
บริษัท E 4 13.5 5 ปี 8 เดือน 7 

 
43. จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้จัดการไม่เลือกบริษัท D ในการประกวดราคา  แสดงว่าผู้จัดการใช้ข้อมูลใดเป็น

เกณฑ์ในการพิจารณา 
  1. ทุนจดทะเบียน 
  2. จํานวนปีที่จดทะเบียนก่อต้ัง 
  3. จํานวนปีที่เคยมีผลงานการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ 
  4. จํานวนสัญญาของผลงานการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการที่นํามาแสดง 
  5. จํานวนปีที่จดทะเบียนก่อต้ังและจํานวนปีที่เคยมีผลงานการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ

หน่วยงานราชการ 
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ส่วนที่ 2  การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

76.  ข้อมูลแสดงจํานวนวันลาหยุดงานของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   
 เป็นดังตารางต่อไปน้ี 
     

ประเภทการลา 
จํานวนวันลา (วัน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ลาป่วย (คน) 26 14 13 6 2 - 1 - - - 
ลากิจ (คน) 20 9 6 5 3 - - - - - 

ลาพักผ่อน (คน) 15 10 2 1 - 1 - - - 1 
 
 ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง 
  1. บริษัทน้ีมีพนักงานจํานวน 135 คน 
  2. พนักงานที่ลาหยุดงาน 1 วัน  มีจํานวน 61 คน 
  3. พนักงานส่วนใหญ่จะลาหยุดงานด้วยการลาป่วย 
  4. พนักงานที่ลาหยุดงานเกิน 4 วัน มีจํานวน 8 คน 
  5. จํานวนพนักงานที่ลากิจ มมีากกว่าลาพักผ่อน 13 คน 
 

 
 

  



 

5 
 

 
 

ตัวอย่างข้อสอบ รหัสวิชา 513 ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ฉบบัที่ 2 
 
ตอนท่ี 1 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 
ส่วนที่ 1 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สทิธิหน้าที่พลเมืองและเศรษฐกิจพอเพียง 
 

11.   ข้อใดแสดงถึงเง่ือนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเง่ือนไขคุณธรรม 
  1. นายประหยัดดําเนินชีวิตอยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย 
  2. กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านพอเพียงผลิตสินค้า OTOP โดยพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. นางสาวกระถินมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
  4. นายอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์รักษาให้เกิด

ความย่ังยืนสูงสุด 
  5. บริษัท สุโข จํากัด ดําเนินธุรกิจโดยมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 

 

ส่วนที่ 2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
27.  ผู้ที่มีอาชีพทนายความ มีโอกาสอุทธรณ์กับผู้ตัดสินคดีด้วยตนเองบ่อยครั้ง มักจะใช้ถ้อยคําที่มีความระมัดระวัง 

ต้ังใจฟังคําตัดสินอย่างสงบ และยอมรับการตัดสินคดีด้วยความเต็มใจ เป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กับกฎกติกา
ของกีฬาประเภทใด 

  1. ฟุตซอล 
  2. บาสเกตบอล  
  3. เซปักตะกร้อ  
  4. วอลเล่ย์บอล 
  5. เทเบิลเทนนิส 
 

 
 
 

  



 

6 
 

 
ตอนท่ี 2  ทักษะการจัดการงานอาชีพ 
ส่วนที่ 1  ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
 

49.  การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทํางานเพ่ือให้เกิดสภาพการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย  
 และเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิต ควรทําอย่างไร 
 1. จัดซื้อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือแก้ปัญหา 
 2. เปลี่ยนผู้จัดการบริษัทใหม ่
 3. เปลี่ยนหรือย้ายสถานที่ทํางานใหม ่
 4. รับพนักงานในแผนกต่างๆ เพ่ิม 
 5. ให้พนักงานทํากิจกรรม 5 ส. 
 

 
 

  



 

7 
 

 
ส่วนที่ 2  การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบการปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต  
ตามหลักการและกระบวนการ ตามลักษณะงานอาชีพ 
 
 76.  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดทํารายงาน ยอดขายสินค้าแต่ละชนิดของพนักงาน 3 คน  
  ในรูปแบบแผนภูมิเปรียบเทียบยอดขาย ดังน้ี                                               
 

 
 

ถ้าต้องการเปลี่ยนลวดลายของแผนภูมิ หลังจากคลิกเมาสท์ี่แท่งข้อมลูของพานีแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรเลือกใช้
คําสั่งใด 

   1. Plot Area       Fill 
   2. Chart Area    Fill 
   3. Data Series    Fill 
   4. Data Series    Border Color 
  5. Plot Area      Border Color 
 

 



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร 50 1.1 
 
 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยใน 
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
 

20 1.1.1  การฟัง การพูด 
- ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์   

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- ฟังและดูข่าว สารคดี  บันเทงิคดี 
- การพูดในสถานการณ์ต่างๆ การทักทาย แนะนําตนเอง

และผู้อื่น ตามมารยาทของสังคม 
- การพูดติดต่อ กิจธุระ การพูดสรุปความและแสดง 

ความคิดเห็น 
1.1.2 การอ่าน การเขียน 

- อ่านข่าว บทความ สารคดี หรือโฆษณา จากสื่อ สิ่งพิมพ์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน 

- อ่านวรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

- เขียนข้อความ ติดต่อกิจธุระ เขียนบันทึกข้อความ   
การกรอกแบบฟอร์ม 

- เขียนสรุปความ รายงานเชิงวิชาการ และแสดง ความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ 

 

  



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร (ต่อ)  1.2 
 

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษใน 
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
 

20 1.2.1 การทักทาย แนะนําตนเองและผู้อื่น 
1.2.2 การเสนอและให้ความช่วยเหลือ 
1.2.3 การบอกทิศทาง ที่ตั้ง 
1.2.4 การให้บริการในร้านอาหาร 
1.2.5 การนัดหมายทางโทรศัพท์ 
1.2.6 สภาพอากาศ 
1.2.7 ความปลอดภัย 
1.2.8 ฉลากสินค้า 
1.2.9 โฆษณาสมัครงาน 

1.2.10 กําหนดการเดินทาง 
1.2.11 อ่านข้อความสั้น ๆ 
1.2.12 อ่านสัญลักษณจ์ราจร 

 

 

 

 

 

 

  



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 50 2.1 
 
 
 
 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพ 
โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

20 2.1.1 ความสามารถในการสังเกต 
2.1.2 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส

และสเปสกับเวลา 
2.1.3 ความสามารถในการจําแนกประเภท 
2.1.4 ความสามารถในการคํานวณ 
2.1.5 ความสามารถในการวัด 
2.1.6 ความสามารถในการสื่อความหมายข้อมูล 
2.1.7 ความสามารถในการพยากรณ์ 
2.1.8 ความสามารถในการลงความเห็นจากข้อมูล 
2.1.9 ความสามารถในการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
2.1.10 ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน 
2.1.11 ความสามารถในการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
2.1.12 ความสามารถในการทดลอง 

2.1.13 ความสามารถในการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
   2.2 

 
 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ 
หลักการและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ 

20 2.2.1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้อัตราส่วนสัดส่วน และร้อยละ 
2.2.2 การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้สมการ 
2.2.3 การนําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

สถิติเบื้องต้น 
ฉบับที่ 1 รวม (ข้อ) 80   

 



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

3. ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 50 3.1 
 
 
 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา    
วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่พลเมือง 
เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 

20 3.1.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

3.1.2 การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมอันพึงประสงค์
และเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.3 การปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองดีตาม
รัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและ
สุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

20 3.2.1 การดูแลส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ 

3.2.2 การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต 

3.2.3 สุขภาวะทางเพศและการป้องกันโรค 

 

  



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ 50 4.1 
 
 
 

ปฏิบัติตนตามหลักการในงาน 
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

20 4.1.1 หลักปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
- มาตรฐานอาชีพ 
- หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ 
- องค์กรและการบริหารงาน 

4.1.2 หลักการบริหารงานคุณภาพ 
- การบริหารงานคุณภาพ 
- หลักการบริหารงานคุณภาพและ 
- การเพิ่มผลผลติ 

4.1.3  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน 
- สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
- ความปลอดภัยในการทํางาน 

4.2 
 
 
 
 

การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ 
สารสนเทศระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเรจ็รูปและอินเทอร์เน็ต
ตามหลักการ และกระบวนการตาม
ลักษณะงานอาชีพ 

20 4.2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 
4.2.2 การใช้ระบบสารสนเทศ 
4.2.3 การใช้ระบบปฏิบัติการ 
4.2.4 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
4.2.5 การใช้อินเทอร์เน็ต 

ฉบับที่ 2 รวม (ข้อ) 80   
 



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ 
ร้อย
ละ 

เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร 50 1.1 
 
 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย 
ในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ 

20 1.1.1 รับสารด้วยการฟัง 
1.1.2 สื่อสารด้วยการพูด 
1.1.3 รับสารด้วยการอ่าน 
1.1.4 สื่อสารด้วยการเขียน 

1.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนา 
งานอาชีพ 

20 1.2.1 การแสดงความคิดเห็น 
1.2.2 การนัดหมาย 
1.2.3 การบอกทิศทาง 
1.2.4 การสัมภาษณ์งาน 
1.2.5 เทศกาลและวัฒนธรรม 
1.2.6 การซื้อของ 
1.2.7 ประกาศรับสมคัรงาน 
1.2.8 ตาราง แผนภูมิ 
1.2.9 กฎระเบียบ 

1.2.10 ข้อความสั้น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต 
1.2.11 ป้ายประกาศ ป้ายเตือน สัญลักษณ ์

 

 

 

 

 



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 50 2.1 
 
 
 
 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดย 
ใช้หลักการและกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

20 2.1.1 การสังเกต 
2.1.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
2.1.3 การจําแนกประเภท 
2.1.4 การคํานวณ 
2.1.5 การวัด 
2.1.6 การสื่อความหมายข้อมูล 
2.1.7 การพยากรณ์ 
2.1.8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
2.1.9 การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

2.1.10 การตั้งสมมติฐาน 
2.1.11 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

2.1.12 การทดลอง 

2.1.13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
   2.2 

 
การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้
หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

20 2.2.1 จํานวนและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2.2.2 การวัด 
2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ฉบับที่ 1 รวม (ข้อ) 80   
 

 



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ฉบบัที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

3. ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 50 3.1 
 
 
 

ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม 
จริยธรรม สทิธิ หน้าที่พลเมือง 
เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ในงานอาชีพและสังคม 

20 3.1.1 การประยุกต์ใช้หลักศีลธรรมจริยธรรมในงานอาชีพและ
สังคม 

3.1.2 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.1.3 การประยุกต์ใช้สิทธิ หน้าที่ ความเป็นพลเมืองดีตาม
รัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและ
สุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

20 3.2.1 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ บุคลิกภาพ
และภาวะผู้นํา 

3.2.2 กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

3.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ฉบบัที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ 50 4.1 
 
 
 

ประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์การ
และเพิ่มประสทิธิภาพของ
องค์การและกิจกรรมบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในการ
จัดการงานอาชีพ 

20 4.1.1 หลักการจัดการองค์การ 

4.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

4.1.3 กิจกรรมบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลติ 

4.1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในการจัดการงานอาชีพ 

4.2 
 
 
 
 

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การสืบค้นและ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ 

20 4.2.1 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการอาชีพ 

4.2.2 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการจัดการอาชีพ 

4.2.3 การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อจัดการ
อาชีพ 

4.2.4 การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

4.2.5 มีคุณธรรม จรยิธรรมและความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

ฉบับที่ 2 รวม (ข้อ) 80   
 

 


