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ความรู้ด้านสมรรถนะหลักฯ (ฉบับที่ 1)
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  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 
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  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   
 



 

1 
 

 
 

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 
 

 
 
  

ict
Typewriter
ตัวอย่างข้อสอบ
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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 
 

 
 

  



 

4 
 

 
 
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 
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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 
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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 
 

 




