
  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 80 ข้อ (2 ชั่วโมง) 

 

องค์ประกอบ ร้อยละ เนื้อหาหลัก 
จํานวน 

ข้อ 
เนื้อหาย่อย 

1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร 50 1.1 
 
 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยใน 
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
 

20 1.1.1  การฟัง การพูด 
- ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์   

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- ฟังและดูข่าว สารคดี  บันเทงิคดี 
- การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย แนะนําตนเอง

และผู้อื่น ตามมารยาทของสังคม 
- การพูดติดต่อ กิจธุระ การพูดสรุปความและแสดง 

ความคิดเห็น 
1.1.2 การอ่าน การเขียน 

- อ่านข่าว บทความ สารคดีหรอืโฆษณา จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน 

- อ่านวรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

- เขียนข้อความ ติดต่อกิจธุระ เขียนบันทึกข้อความ   
การกรอกแบบฟอร์ม 

- เขียนสรุปความ รายงานเชิงวิชาการ และแสดงความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ 

 

  



  เนื้อหาและจํานวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

วิชาความรู้ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชั้นปทีี่ 3 (ปวช.3) ฉบบัที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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 2561 
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 2561 
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 2561 
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   
 


