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ตัวอย่างกระดาษคำตอบ



ความรู้ด้านสมรรถนะหลักฯ (ฉบับที่ 1)



  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 ์
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เนื้อหาการสอบ และจำนวนข้อสอบ



  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   
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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 ์
 

 




