
ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

1 20 20

1) การฟงั

2) การพดู

3) วรรณกรรมและวรรณคดี

4) การสรุปความ

5) การเขียนจดหมาย

6) การอ่านจับใจความ 

7) การใช้ถ้อยค า ประโยค ส านวนภาษาในการส่ือสาร

8) การเขียนเชิงสร้างสรรค์

2 20 20

1) การสนทนาภาษาอังกฤษ

2) การขอและการใหข้้อมูล

3) การนัดหมาย

4) อ่านประกาศรับสมัครงาน 

5) จับใจความส าคัญจากประกาศรับสมัครงาน

6) เขียนประวติัย่อ 

7) จับใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน

8) สรุปใจความจากเร่ืองที่อ่าน 

9) การแนะน าสาระใจความส าคัญจากส่ิงที่อ่านไปประยุกต์ใช้

3 20 10

1) กระบวนทศัน์การสร้างนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์

2) ความสมดุลของระบบนิเวศที่พงีประสงค์

3) การใช้ประโยชน์จากคุณสมบติัของสาร

4) อิทธพิลของแรงและสนามต่อการเคล่ือนที่

5) การอนุรักษท์รัพยากรเพื่อความยั่งยืน

4 20 10

1) อัตราส่วน

2) การแปรผัน

3) ร้อยละ

4) สมการ

5) เซต

ความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ฯ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

สมรรถนะพ้ืนฐานและการเรยีนรู ้ ระดับ ปวช.

การส่ือสารรู้เร่ืองด้วยภาษาไทย

การส่ือสารรู้เร่ืองด้วยภาษาอังกฤษ

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ฯ



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

5 20 20

1) ปฏบิติัตามหลักธรรมทางศาสนาในการด าเนินชีวติ

2)
ใช้ทกัษะทางศาสนธรรมในการแก้ปญัหาเพื่อพฒันาตนเองและ
สังคม

3)
ปฏบิติัตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธ ิเสรีภาพและหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีของประเทศ

4) วเิคราะหเ์อกลักษณ์ของทอ้งถิ่นเพื่อการสืบทอดทางวฒันธรรม

5) วางแผนจัดท าโครงการเพื่อแก้ปญัหาหรือพฒันาชุมชนตัวอย่าง

6) วเิคราะหเ์คร่ืองมือทางภมูิศาสตร์เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม

7) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพฒันาเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า

8) เสนอแนะการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพทอ้งถิ่น

9)
วเิคราะหห์ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการพฒันา
ตนเองและชุมชน

10)
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาวางแผนในการพฒันาตนเอง ครอบครัว
ใหก้้าวหน้าไปอย่างสมดุล ภายใต้กระแส

6 20 20

1) ความมุ่งหมายของการพลศึกษาและกิจกรรมกีฬา

2) วตัถุประสงค์ของหลักการวางแผนครอบครัว

3) การพฒันาคุณภาพชีวติอย่างเหมาะสม

4) องค์ประกอบของสมรรถภาพของร่างกาย

5) สาเหตุของการติดส่ิงเสพติดของวยัรุ่น

6) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

7) สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน

8) สวสัดิภาพในการประกอบอาชีพ

9) องค์ประกอบของปญัหาเกี่ยวกับเพศศึกษาในเยาวชน

10)
ปจัจัยที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและอาหารกับ
การออกก าลังกาย

7 10 20

1) แนวโน้มการพฒันาทศิทางของอาชีพในประเทศ

2)
ปจัจัยที่ส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในสายอาชีพ 
(บรูณาการน าไปใช&้วเิคราะห์)

3) ความหมายของอาชีพ

4) อาชีพที่มีความมั่นคงในชีวติ

5) ปจัจัยที่ส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในสายอาชีพ

6) จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ (บรูณาการเข้าใจ&น าไปใช)้

7) การส่งเสริมจิตใต้ส านึก คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ

8)
ปจัจัยที่ส่งเสริมในเกิดความรัก ซ่ือสัตย์ต่อองค์กร 
(บรูณาการน าไปใช&้วเิคราะห์)

9)
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างส่ิงแวดล้อม
ที่ดีต่อองค์กร (บรูณาการน าไปใช&้วเิคราะห)์

ความรู้เร่ืองสังคมศึกษาฯ

ความรู้เร่ืองสุขภาพพลานามัยฯ

ความรู้เร่ืองอาชีพในประเทศไทย



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

10) ปจัจัยที่ด ารงไวซ่ึ้งความมั่นคงของชาติ

8 10 20

1) ระบบสารสนเทศ

2) Hardware

3) Saftware

4) อินเตอร์เน็ต

5) ระบบเครือข่าย

9 10 10

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน และคิดวเิคราะหท์างภาษา

1.1 การอ่านจับใจความ และการอ่านเชิงวเิคราะห์

1.2 การใช้ภาษาเพื่อการส่ือความ

1.3 การสรุปความเชิงเหตุผล

2) ความสามารถในการคิดค านวณและวเิคราะหเ์ชิงตรรกะ2.1 การค านวณและสรุปความเชิงตัวเลขจากสถานการณ์
ในชีวติประจ าวนั

2.2 การหาค าตอบเชิงตรรกะ ด้านตัวเลข และสัญลักษณ์

รวมทั้งฉบบั (1) 150 150

10 37.5 25

1) การติดต้ังระบบปฏบิติัการคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง

2) อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้

3) Search Engine

4) โปรแกรมประยุกต์

5) จริยธรรม

11 37.5 25

1) บทบาทหน้าที่ความส าคัญของเงิน

2) ประเภทของสินทรัพย์สภาพคล่อง

3) แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

4) การวางแผนและการจัดท างบประมาณส่วนบคุคล

5) การวางแผนการออกและรูปแบบการออม

6) การออมและการลงทนุในที่อยู่อาศัย

7) การออมและการลงทนุในยานพาหนะ

8) การวางแผนทางการเงินหลังการเกษยีณอายุ

ความรู้เร่ือง ICT

สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้

สมรรถนะพ้ืนฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวช.

คอมพวิเตอร์เพื่องานอาชีพ

การเงินส่วนบคุคล



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

9)
การวางแผนการเงินส่วนบคุคลเพื่อรับประโยชน์ภาษเีงินได้
บคุคลธรรมดา

12 37.5 25

1) พลังงานเพื่อชีวติ

2) ความส าคัญพลังงานส่ิงแวดล้อมกับการด ารงชีวติ

3) ปญัหาและผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อการใช้พลังงาน

4) กฎหมายและนโยบายด้านพลังงาน

13 37.5 25

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธรุกิจ

2) แนวคิดการเปน็ผู้ประกอบการ

3) กฏหมายและภาษทีี่เกี่ยวข้องกับการประกอบธรุกิจ

4) การด าเนิงานธรุกิจขนาดย่อม

5) แผนธรุกิจ

รวมทั้งฉบบั (2) 150 100

14 50 30

1) มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

2) ความปลอดภยัในการท างาน

3) การปอ้งกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน

4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวศิวกรรมความปลอดภยั

5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน

6) ปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยศาสตร์

7) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

15 50 30

1) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

2) รูปทรงเรขาคณิต

3) ภาพสามมิติ

4) แบบภาพฉาย

5) แบบภาพตัด

6) การก าหนดขนาด

7) สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ

สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา  ระดับ ปวช.

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ธรุกิจและการเปน็ผู้ประกอบการ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ,ไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์ , เคร่ืองกล ,โลหะการ ,การพมิพ์,แวน่ตาและเลนส์ , การต่อเรือ , ผลิตภณัฑ์ยา

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั           

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น                    



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

16 50 30

1) ระบบความปลอดภยัในงานไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์

2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟา้

3) มอเตอร์ไฟฟา้และการควบคุม

4) อุปกรณ์ปอ้งกันและการต่อสายดิน

5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

6) การใช้เคร่ืองมือวดัไฟฟา้

150 90

ล าดับ รายวิชาย่อย คะแนน จ านวนข้อ/ฉบบั

50 30

17 50 30

1) ชนิด ขนาด คุณสมบติั

2) การเก็บรักษา

3) การน าไปใช้ อุปกรณ์

4) การน าไปใช้ งานดิน

5) การน าไปใช้ งานโครงสร้างอาคาร

6) ส่วนประกอบอาคาร

7) งานการแต่งอาคาร

8) งานวสัดุ อุปกรณ์ งานระบบ

18 50 30

1) หลักการเขียนแบบ

2) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ

3) มาตราส่วนและการบอกขนาด

4) มิติรูปทรงเลขาคณิต 2 มิติ

5) มิติรูปทรงเลขาคณิต 3 มิติ

6) มิติการเขียนแบบขยายส่วนประกอบอาคาร

150 90

ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ/ฉบบั

50 30

19 50 30

สาขางานโยธา

งานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รวมทั้งฉบบั (3)

 สาขาวชิาการก่อสร้าง : สาขางานก่อสร้าง,เคร่ืองเรือนและการตกแต่งภายใน,สถาปตัยกรรม,ส ารวจ

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ดูรายละเอียดที่ วชิาล าดับ 14)

วสัดุก่อสร้าง

การเขียนแบบเบื้องต้น

รวมทั้งฉบบั (4)

รายวิชาย่อย

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ดูรายละเอียดที่ วชิาล าดับ 14)

เทคนิคก่อสร้าง 1



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

1) เทคนิค และวธิกีารก่อสร้างงานฐานราก

2) เทคนิค และวธิกีารก่อสร้าง งานคาน

3) เทคนิค และวธิกีารก่อสร้าง งานเหล็ก

4) เทคนิค และวธิกีารก่อสร้าง โครงสร้างหลังคา

5) เทคนิค และวธิกีารก่อสร้าง งานพื้น

6) เทคนิค และวธิกีารก่อสร้างวสัดุมุงหลังคา

20 50 30

1) หลักการติดต้ังไฟฟา้ในอาคาร

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้

3) วสัดุที่ใช้ในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้

4) ชนิดของสายไฟฟา้

5) ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟา้

6) การต่อสายไฟฟา้

7) การเดินสายไฟฟา้

8) ลูกถ้วยและอุปกรณ์ยึดสาย

9) การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้

10) อ่านแบบไฟฟา้ส าหรับการเดินสายภายในอาคาร

11) วงจรแสงสวา่งภายในอาคารด้วยสวติช์ทางเดียว

12) วงจรแสงสวา่งภายในอาคารด้วยสวติช์ 3 ทาง

13) วงจรก าลังภายในอาคาร

14) การตรวจสอบวงจรไฟฟา้เบื้องต้น

15) การแก้ไขวงจรไฟฟา้เบื้องต้น

150 90

ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ/ฉบบั

50 30

50 30

21 50 30

1) การจ าแนกประเภทเส้นใย

2) สมบติัของเส้นใย

3) การผลิตและการเลือกใช้เส้นใย

150 90

ไฟฟา้เบื้องต้น

รวมทั้งฉบบั (5)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายวิชาย่อย

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (ดูรายละเอียดที่ วชิาล าดับ 14)

งานไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ดูรายละเอียดที่ วชิาล าดับ 16)

วสัดุเส้นใย

รวมทั้งฉบบั (6)



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ/ฉบบั

22 51 51

1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรุกิจ

2) รูปแบบองค์การธรุกิจ

3) การเปน็ผู้ประกอบการ

4) หลักการจัดการทั่วไป

5) ระบบการแลกเปล่ียน

6) การจัดหาเงินทนุ

7) สถาบนัการเงิน

8) การเลือกท าเลที่ต้ังธรุกิจ

9) บทบาทหน้าที่ของธรุกิจ 

10) การส่ือสารทางธรุกิจ

11) หลักการขนส่ง

12) การประกันภยั

23 20 20

1) ความหมายของโปรแกรมประมวลผลค า

2) หน้าที่ของโปรแกรมประมวลผลค า

3) ความแตกต่างของโปรแกรมส านักงาน

4) วธิกีารสร้างเอกสารใหม่

5) แถบค าส่ัง

6) รู้จักกับแถบเคร่ืองมือชนิดต่างๆ

7)
การต้ังค่ากระดาษ : การใส่หวักระดาษ, ทา้ยกระดาษ, การต้ังค่าหมายเลขหน้า
เร่ิมต้น, การวางแนวกระดาษ

8) การจัดพมิพเ์อกสารทางเคร่ืองพมิพ ์: การดูภาพตัวอย่างก่อนส่งพมิพ,์ การต้ังค่า
เคร่ืองพมิพ์)

9) การบนัทกึ : ความแตกต่างของชนิดไฟล์

24 47 47

1) ความส าคัญและความหมายของบญัชี

2) แนวความคิดและหลักการบญัชี

3) ความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน

4) การวเิคราะหร์ายการค้า

5) การบนัทกึรายการค้า

ประเภทวิชาพาณชิยกรรม

รายวิชาย่อย

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรุกิจ

การใช้โปรแกรมประมวลผลค า

บญัชีเบื้องต้น 1



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

6) การผ่านรายการบญัชีสู่สมุดบญัชีแยกประเภททั่วไป

7) การสรุปและปดิบญัชี

8) การจัดท างบการเงิน

25 32 32

1) ความหมายและความส าคัญของการขาย

2) แนวคิดทางการตลาดและการขาย

3) ลักษณะของการขายและประเภทของการขาย

4) ความรู้เกี่ยวกับธรุกิจ

5) ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

6) ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่ง

7) ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า

8) เทคนิคการขาย

9) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง (นักขาย)

10) จรรยาบรรณนักขาย

11) โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย

12) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานขาย

150 150

26 50 50

1) ธาตุทางทศันศิลป์

2) เส้นและความรู้สึกเกี่ยวกับเส้น

3) รูปร่าง

4) รูปทรง

5) ภาพและพื้น

6) พื้นที่วา่ง (Space)

7) พื้นผิวหรือผิวสัมผัส (Texture)

8) ดุลยภาพ

9) สัดส่วน

10) ความกลมกลืนและความขัดแย้ง

11) ช่วงจังหวะ

12) จุดเด่น

13) สีและการใช้สี

การขาย 1

รวมทั้งฉบบั (7)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

14) การจัดวางองค์ประกอบศิลป์

15) ความคิดสร้างสรรค์

16) การสร้างสรรค์

17) เทคนิคสร้างสรรค์

27 50 50

1) ความหมายของงานวาดเขียน

2) ววิฒันาการของการวาดเขียน

3) ความรู้พื้นฐานการวาดเขียน

4) เส้นในการวาดเขียน

5) รูปทรงและปริมาตร

6) หลักการจัดภาพ

7) โครงสร้างวตัถุ

8) สัดส่วน

9) ลักษณะผิว

10) วธิกีารและเทคนิคขั้นต้น

11) การสร้างมิติ

12) ความสัมพนัธร์ะหวา่งภาพกับพื้น

13) ลักษณะของเส้น

14) แสงและเงา

15) หลักการทศันียภาพ

16) การเน้น

28 50 50

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

2) ความงามและคุณค่าของความงาม

3) ประวติัและแบบอย่างศิลปะตะวนัตก

4) รูปแบบศิลปะสากล

5) ศิลปะแต่ละยุคสมัย

6) ประวติัและแบบอย่างศิลปะแบบไทย

7) รูปแบบศิลปะแบบไทย

8) วฒันธรรมไทยและศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

9) ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ

10) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

การวาดเขียนเบื้องต้น

สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

11) การประเมินค่างานศิลปกรรม

12) การวจิารณ์ผลงานศิลปกรรมตามหลักสุนทรียศาสตร์

13) รสนิยมเกี่ยวเนื่องกับงานศิลปะ

14) ศิลปะสมัยใหม่

15) เทคนิคและวธิกีารสร้างสรรค์

150 150

29 50 30

1) งานดอกไม้สด

2) งานใบตอง

3) งานแกะสลักผัก ผลไม้

4) งานดอกไม้แหง้

5) งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

30 50 30

1) ชนิดของเส้นใย และเส้นด้าย

2) คุณสมบติัของผ้าชนิดต่างๆ

3) วสัดุ-อุปกรณ์ในการตัดเย็บ

4) การเลือกผ้าเพื่อการตัดเย็บ

5) วธิกีารสร้างแบบตัดมาตรฐาน, และแบบตัดเบื้องต้น

6) การสร้างแบบตัดกระโปรง, เส้ือ อย่างง่าย

7) การวางแบบตัด และการตัดเย็บเส้ือ, กระโปรง

8) การดูแลรักษาเส้ือผ้า

31 50 30

1) การแบง่ประเภทของอาหาร

2) โภชนาการและสารอาหาร

3) การค านวนพลังงาน

4) การใช้อาหารแลกเปล่ียน และตารางคุณค่าอาหารของไทย

5) การเลือกซ้ืออาหารและวตัถุดิบอาหาร

6) การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิตอาหาร และการชั่ง ตวง วดั

7) หลักการประกอบอาหาร/วธิกีารสงวนคุณค่าอาหาร

8) โภชนาการแต่ละวยั และการก าหนดรายการอาหาร

ประเภทวิชาคหกรรม

รวมทั้งฉบบั (8)

 สาขาวชิา ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย , อาหารและโภชนาการ , คหกรรมศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

ผ้าและการแต่งกาย

อาหารและครอบครัว



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

150 90

50 30

32 50 50

1) การหาโครงสร้างส่วนรวม

2) เส้นและความรู้สึกเกี่ยวกับเส้น

3) แสงและเงา

4) รูปร่างและรูปทรง

5) ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎสีี

6) ความเข้าใจเกี่ยวกับทศันียภาพ

7) ความหมายของศิลปะ

8) ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประยุกต์ศิลป์

9) ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวจิิตรศิลป์

10) การออกแบบ

11) การสร้างสรรค์

12) การออกแบบผลิตภณัฑ์

13) การออกแบบบรรจุภณัฑ์

14) ประโยชน์การออกแบบ

15) งานออกแบบภาชนะบรรจุภณัฑ์

16) การเขียนแบบ

17) องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น

33 50 20

1) ความต้องการในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ

2) หน้าที่ของผู้บริโภคและบริการทางธรุกิจ

3) หลักการเลือกซ้ือสินค้า

4) ความคุ้มครองของรัฐที่มีต่อผู้บริโภค

5) การวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัว

6) การออม

7) การลงทนุ

8) ความสามารถในการแก้ปญัหาที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสินค่าและบริการ

9) การเสริมสร้างกิจนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

10) การรักษาส่ิงแวดล้อม

รวมทั้งฉบบั (9)

สาขาวชิาเสริมสวย

ศิลปประดิษฐ์  (ดูรายละเอียดที่ วชิาล าดับ 29)

ศิลปะและการออกแบบ

เศรษฐศาสตร์ครอบครัว



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

150 100

34 55.5 37

1) ความหมายและความส าคัญของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

2) ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

3) องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

4) ลักษณะงานของบริษทัตัวแทนการทอ่งเที่ยว

5) ประเภทของโรงแรมตามมาตรฐานสากล

6) ที่พกัที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

7) รูปแบบการขนส่งที่สนับสนุนการทอ่งเที่ยว

8) ทรัพยากรการทอ่งเที่ยว

9) สารสนเทศด้านการทอ่งเที่ยว

10) ประเภทของธรุกิจร้านอาหาร

11) ธรุกิจทางตรงและทางอ้อม

35 34.5 23

1) วธิแีก้ปญัหาเฉพาะหน้าในการบริการ

2) การใหค้วามปลอดภยักับนักทอ่งเที่ยว

3) การพฒันาเทคนิคการใหบ้ริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว

4) ความแตกต่างของพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ

5) พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว แต่ละเชื้อชาติ

6) ประเภทของนักทอ่งเที่ยว

36 22.5 15

1) วธิกีารต้อนรับนักทอ่งเที่ยว

2) การใหข้้อมูลข่าวสารนักทอ่งเที่ยว

3) คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ใหบ้ริการ

37 22.5 15

1) อาหารประจ าทอ้งถิ่น

2) ววิฒันาการของวฒันธรรมไทย

3) การปฏบิติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี

38 15 10

1) บคุลิกภาพที่ดีของผู้ใหบ้ริการ

2) สุขอนามัยที่เหมาะสมกับงานบริการ

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

รวมทั้งฉบบั (10)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว

ศิลปะการใหบ้ริการ

ศิลปวฒันธรรมไทย

การพฒันาบคุลิกภาพ



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

3) ศิลปะการแต่งกาย

4) ศิลปะการพดูที่ดีในการใหบ้ริการ

150 100

39 52.5 35

1) การจ าแนกชนิดของพชื

2) พนัธุพ์ชื

3) พชืเศรษฐกิจ

4) การส ารวจสภาวะตลาดของพชืผลในทอ้งถิ่น

5) ความเหมาะสมของพชืประจ าถิ่น

6) การปลูกพชืตามขั้นตอนกระบวนการ

7) ปจัจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธพิลต่อการเจริญเติบโตของพชื

8) วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางพชืกรรม

9) การปฏบิติัดูแลรักษาพชืและการแปรรูปผลผลิตด้านพชื

10)
การปลูกพชืเพื่อความปลอดภยั โดยยึดหลักการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

40 52.5 35

1) การจ าแนกชนิดสัตว์

2) พนัธุสั์ตว;์ สัตวเ์ศรษกิจ

3) สภาวะความเส่ียงของสัตวข์องประเทศไทย และต่างประเทศ

4) หลักการเล้ียงสัตว ์ตามขั้นตอนกระบวนการ

5) การเข้าใจเลือกใช้โรงเรือน-อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์

6) อาหารส าหรับสัตว์

7) วธิกีารจัดการเล้ียงสัตว ์โดยค านึงถึงการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดล้อม

8) การแปรรูปผลผลิตด้านสัตว์

41 45 30

1) หลักการเบื้องต้นอุตสาหกรรมเกษตร (ความส าคัญ)

2) ประเภทอุตสาหกรรมเกษตร

3) หลักการวางแผนและด าเนินการอุตสาหกรรมเกษตร

4) มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

5) ประโยชน์ของอุตสาหกรรมเกษตร

150 100

รวมทั้งฉบบั (11)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักพชืกรรม

หลักการเล้ียงสัตว์

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

รวมทั้งฉบบั (12)

ประเภทวิชาประมง



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

42 75 50

1)
ความส าคัญทางการประมงทางด้านการจับและเพาะเล้ียงสัตวน์้ า และ
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศ

2) ทรัพยากรประมงทางด้านทะเลและน้ าจึด

3) สถานะการณ์ประมงทางด้านทรัพยากรและการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

4) การอนุรักษท์รัพยากรประมง; ความหมายและวธิกีารอนุรักษ์, ปญัหา

5) พ.ร.บ. การประมง

6) สะพานปลา, ความหมายและหน้าที่

7) ผลิตภณัฑ์สัตวน์้ า, ความส าคัญ, การใช้ประโยชน์จากสัตวน์้ า

8) นโยบายประมง การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

43 55 30

1) ชนิดของสัตวน์้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ กุ้ง หอย ป ูปลา พชืน้ า

2) องค์ประกอบทางเคมีที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของสัตวน์้ า

3) การเปล่ียนแปลงคุณภาพของสัตวน์้ า ปจัจัยภายใน ปจัจัยภายนอก

4) การดูแลสัตวน์้ าสด การท าความสะอาด การใหค้วามเย็นฯ

5) การประเมินคุณภาพสัตวน์้ าสด

6) การตัดแต่งสัตวน์้ า, รูปแบบ, วธิกีาร

7) การขนส่งสัตวน์้ า การใช้สารเคมี การใหค้วามเย็น

44 20 20

1) เคร่ืองยนต์แกสโซลีนและเคร่ืองยนต์ดีเซล

2) งานบ ารุงรักษา

3) งานไฟฟา้

4) ความปลอดภยั

150 100

45 30 30

1) ทกัษะการรับสาร

2) การแสดงความคิดเหน็

3) หลักภาษาไทย

4) ทกัษะการพดูในงานอาชีพ

5) ทกัษะการเขียนในงานอาชีพ

6) วรรณกรรมและภมูิปญัญาไทย

46 การส่ือสารรู้เร่ืองด้วยภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 40 40

การประมงทั่วไป

การจัดการวตัถุดิบสัตวน์้ า

ช่างประมงเบื้องต้น

รวมทั้งฉบบั (13)

สมรรถนะพ้ืนฐานประยุกต์ ระดับ ปวส.

การส่ือสารรู้เร่ืองด้วยภาษาไทยในงานอาชีพ



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา

1)
การอ่านจับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน
(จดหมาย  กราฟ  ตาราง  บนัทกึ)

2) การสนทนาในส านักงาน

3) การสัมภาษณ์งาน

4) การแสดงความคิดเหน็

5) การเขียนบนัทกึจดหมาย

47 กลุ่มสังคมศาสตร์ 15 15

1) เอกลักษณ์และวฒันธรรมไทย

2) การสร้างส านึกด้านจิตสาธารณะ

3) ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองไทย

4) หลักธรรมทางศาสนา

5) ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

48 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 15 15

1) หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2) การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

3) การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ

4) การรวบรวมและสังเคราะหข์้อมูลสารสนเทศ

5) การน าเสนอผลการศึกษาค้นควา้

รวมทั้งฉบบั (14) 100 100

49 1) การอ่าน เขียน คิดเชิงวเิคราะห์ 35 10

1.1 การเรียงข้อความเปน็ประโยคใจความสมบรูณ์

1.2 การเรียงข้อความและสรุปความ

50 2) ความมีเหตุผลและการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์,วทิยาศาสตร์ 65 20

2.1 การหาค าตอบจากโจทย์เลขคณิต

2.2 การหาค าตอบจากการน าเสนอข้อมูล

2.3 การหาค าตอบจากการวเิคราะหตั์วเลข2.4 การใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ในการหาความรู้และแก้ปญัหา

2.5 การประมาณค่าและการประเมินค่า

100 30

51 กลุ่มบริหารงานคุณภาพ 30 15

1) การเพิ่มประสิทธภิาพในองค์กร

รวมทั้งฉบบั (15)

สมรรถนะพ้ืนฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส.

สมรรถนะเพ่ือการเรยีนรู ้ระดับ ปวส.



ล าดับ คะแนน จ านวนข้อ

เน้ือหาการออกข้อสอบ การทดสอบด้านอาชีวศึกษา

รายวิชา/เน้ือหา1.1 ปรัชญาและอุดมการณ์ในการเพิ่มประสิทธภิาพ
องค์กร

1.2 วฒันธรรมและพฤติกรรมการท างาน

1.3 การพฒันาศักยภาพและบคุลิกภาพ

1.4 การจัดองค์กร

1.5 การส่ือสาร

1.6 การส่ังการ/การฝึกอบรม/การสาธติวธิที างาน/การสอนแนะและการก ากับงาน

1.7 กลยุทธก์ารเพิ่มประสิทธภิาพการท างานในองค์กร

2) การพฒันาด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

2.1 กระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

2.2 ระบบเอกสารเพิ่มเพิ่มประสิทธภิาพการท างานตามหลักบริหารงานคุณภาพ

2.3 กลยุทธก์ารเพิ่มผลผลิตเพื่อประสิทธภิาพขององค์กร

2.4 กิจกรรมและเคร่ืองมือการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในองค์กร

2.5 ขั้นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต2.6 การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน 
โดยใช้ต้นทนุต่ า

2.7 การวางแผนเพื่อพฒันาตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

2.8 การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน

52 กลุ่มเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 70 35

1) โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ

1.1 โครงสร้างและการใช้งานของโปรแกรมส าเร้จรูปส าหรับอาชีพ
1.2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ด้านการจัดท าเอกสาร  การจัดฐานข้อมูล  
วเิคราะหข์้อมูล  น าเสนอผลงาน  และผลิตส่ือในงานอาชีพ

2) การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

2.1 เขียนผังโครงสร้าง  ผังงาน  เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

2.2 เขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เชิงโครงสร้าง  หรือภาษาเชิงวตัถุ

3) เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

3.1 ประยุกต์ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ

3.2 ประยุกต์ใช้ระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายเพื่อกี่จัดการสารสนเทศ

4) ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น

4.1 ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลนงานอาชีพ

4.2 วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบฐานข้อมูล

4.3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ

4.4 จัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งานและพฒันาโปรแกรม

100 50รวมทั้งฉบบั (16)


