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ค าน า 
 
  การจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งมุ่งเน้นการพฒันา
เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ใหส้ามารถประกอบอาชีพ สร้างรายไดท่ี้
มัง่คัง่และมัน่คง เป็นบุคคลท่ีมีวินยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น
และสังคม เนน้การจดัการศึกษาท่ียดึพื้นท่ีเป็นฐาน โดยสถานศึกษาตอ้งวิเคราะห์ศกัยภาพ 5 ดา้น ของแต่ละ
พื้นท่ี ได้แก่ ศกัยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศกัยภาพดา้นภูมิอากาศ ศกัยภาพด้านภูมิประเทศ ศกัยภาพ
ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณี และศกัยภาพดา้นทรัพยากรมนุษย ์และวิเคราะห์ขอ้มูลวถีิการด าเนินชีวิต ความ
ต้องการ และประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ท่ีเป็นผูใ้ช้บริการผลผลิตของสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล
ดงักล่าวจะน ามาสู่การก าหนดหลกัสูตรอาชีพท่ีสถานศึกษาจะจดัการเรียนการสอน 
  การจดัการศึกษาของส านกังาน กศน. เพื่อตอบสนองนโยบายดงักล่าว จึงตอ้งปรับเปล่ียน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์
ในอาชีพโดยตรง ผูส้อนเป็นวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผูป้ระกอบการในอาชีพนั้น ๆ ให้
ความส าคญัต่อการประเมินผลการจบหลกัสูตรท่ีเน้นทกัษะ ความสามารถ และการมีผลงาน ช้ินงาน ท่ีได้
มาตรฐานออกสู่ตลาดได้ การพัฒนาหลักสูตรอาชีพ จึงต้องปรับใหม่โดยการพัฒนาให้ครบวงจร 
ประกอบด้วย ช่องทางการประกอบอาชีพ ทกัษะของอาชีพ การบริหารจดัการ และโครงการอาชีพพร้อม
แหล่งเงินทุน และให้ผูเ้รียนท่ีเรียนจบจากหลกัสูตรอาชีพมีความมัน่ใจว่าจะสามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได ้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงขอให้สถานศึกษาท่ีน าหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาแลว้นั้น น ามาคดัเลือกให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของพื้นท่ี และน าไปอนุมติัใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
  หลกัสูตรอาชีพท่ีพฒันาข้ึนไดป้รับปรุงจากหลกัสูตรอาชีพท่ีสถานศึกษาในแต่ละจงัหวดั
พฒันาเป็นฉบบัร่างมาแลว้ ส านกังาน กศน. น ามาพฒันาเน้ือหาสาระให้ครบวงจรและก าหนดระยะเวลาใน
การเรียนให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบนั กศน.ภาค ส านักงาน กศน.จงัหวดั 
สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปัญญา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มาร่วมพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอ้งจึงท าให้การ
ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรในคร้ังน้ีเสร็จส้ินไปดว้ยดี ส านกังาน กศน. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

 
       (นายประเสริฐ บุญเรือง) 

เลขาธิการ กศน. 
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บทน า 
 
 สืบเน่ืองจากนโยบายและยทุธศาสตร์ “2555” ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีนโยบายเนน้ในเร่ือง
การจดัการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายไดแ้ละมีงานท า  โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศ
ไทยในทุกๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละแห่งศึกษา 5 ศกัยภาพของตนเองในแต่ละพื้นท่ี 
ได้แก่ ศกัยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศกัยภาพด้านภูมิอากาศ ศกัยภาพด้านภูมิประเทศ ศกัยภาพด้าน
ศิลปวฒันธรรมประเพณี และศกัยภาพดา้นทรัพยากรมนุษย ์เพื่อจดัการศึกษาในระดบัพื้นท่ี (Area Based) 
และพฒันา 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ หลกัสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค ์และอาชีพเฉพาะทาง ให้สอดคลอ้งมีศกัยภาพและสามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกั
ของโลก ประกอบดว้ย ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซ่ึงนโยบายดงักล่าวตอ้งการให้
เกิดการบูรณาการในการจดัการศึกษาทุกระดบัตามศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี โดยให้องคก์รและหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในระดบัพื้นท่ี (จงัหวดั) ทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการรายใหญ่ รายยอ่ย ร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กนั เนน้ใหก้ารศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาคน พฒันา
งาน และสร้างอาชีพ  เพื่อความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะเป็น
ตวัก าหนดความเป็นเลิศทางดา้นกลุ่มอาชีพหลกั  
 ดงันั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน กศน.ไดป้รับเปล่ียนการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ โดยจดัให้มีศูนยฝึ์กอาชีพในชุมชน และใช้สถานศึกษา กศน. เป็นฐานการจดั
กิจกรรมให้แก่ประชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีบริการ  จดัท าเวทีประชาคมในระดบัจงัหวดั เพื่อก าหนดกรอบ
อาชีพของจงัหวดั  และจดัท าเวทีประชาคมในระดบัอ าเภอ โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพหลกั  5 ดา้น น าขอ้มูล
ความต้องการด้านอาชีพของทุกต าบลและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาพิจารณาร่วมกับกรอบหลกัสูตรการจดั
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของจงัหวดั เพื่อก าหนดเป็นกรอบหลกัสูตรอาชีพของอ าเภอ  
 การพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพใหม่ 5 กลุ่ม คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง  โดยการ
พฒันาเน้ือหาสาระท่ีมีองคค์วามรู้ครบวงจร  ประกอบดว้ย โครงสร้างของหลกัสูตร 4 ตอน คือ ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ ทกัษะการประกอบอาชีพ การบริหารจดัการและการจดัท าโครงการประกอบอาชีพ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะและมีความมัน่ใจในการประกอบอาชีพ 
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 การจดักระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ในส่วนของการฝึกปฏิบติั 
เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในด้านอาชีพ รวมทั้ งการเรียนหรือศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจและมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพอยา่งครบวงจร 
วิทยากรท่ีจดัการเรียนการสอน เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญ ในอาชีพ หรือเป็นผูท่ี้ประกอบการในอาชีพ
นั้น ๆ 
 การวดัและประเมินผล ผูส้ าเร็จการศึกษา จะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร จะตอ้งมีทกัษะความช านาญทางดา้นวิชาชีพ มีทกัษะการท างาน รวมไปถึงทกัษะของการเป็น
ผูป้ระกอบการเพื่อความสามารถในการสร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ โดยท่ีจะไม่ลืมทกัษะชีวติและเร่ืองของ
คุณธรรมและจริยธรรมดว้ย  
 ส าหรับในระยะแรก ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานท า ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาจดัส่งมา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียนน ามาพฒันาต่อยอดให้มี
องค์ความรู้ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลกัสูตร และก าหนดระยะเวลาในการเรียนการสอน จ านวน 35 
หลักสูตร ใน 5 กลุ่มอาชีพ เพื่อให้สถานศึกษาดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจะ
ด าเนินการต่อเน่ืองใหค้รบถว้นต่อไป รวมทั้งจดัท าเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานศึกษา 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 

 

หลกัสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
 
ความเป็นมา 
 จากนโยบายการด าเนินงานของส านกังาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2555 มุ่งเนน้การจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาดา้นอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย อาชีพดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นพาณิชยกรรม 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง โดยมุ่งให้กลุ่มเป้าหมายผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมดา้นอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
 อาชีพด้านเกษตรกรรม นับเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรของประเทศ และผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลกั เน่ืองจากหาซ้ือง่าย ใช้แล้วเห็นผลรวดเร็ว แต่ในระยะยาวส่งผลให้ดินเส่ือม
โทรม รวมทั้งผลกระทบดา้นสารตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ซ่ึงผลิตจากสารธรรมชาติ เป็นทางเลือกหน่ึงในการแกปั้ญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้
ปุ๋ยเคมี และการท าปุ๋ยชีวภาพ สามารถท าเป็นอาชีพสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนไดอี้กอาชีพหน่ึง 
 
หลกัการของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั มีหลกัการดงัน้ี 

1. เป็นการจดัหลกัสูตรดา้นเกษตรกรรม  ท่ีมีความยดืหยุน่ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ และการ
วดัผลประเมินผล โดยบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชนใน 5 ดา้น คือ ศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะ
ภูมิประเทศ ศกัยภาพดา้นศิลปะ วฒันธรรมประเพณี และวถีิชีวติ และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

2. การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผูไ้ม่มีอาชีพ หรือผูท่ี้มีอาชีพแต่ตอ้งการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึน 

3. เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย 
4. เป็นการส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. การจดักระบวนการเรียนรู้ มุ่งเนน้การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบติั การเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เพื่อพฒันากลุ่มเป้าหมายใหมี้ความพร้อมในการประกอบอาชีพใหเ้กิดความเขม้แขง็ มัน่คง                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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จุดหมาย 
 หลกัสูตรการประกอบอาชีพท าปุ๋ยชีวภาพ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั มีจุดหมายเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
สามารถประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพไดอ้ยา่งมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 หลกัสูตรการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัก าหนดคุณสมบติักลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้รับการอบรม ดงัน้ี 
 1.  ประชาชนผูไ้ม่มีอาชีพ 
 2. ประชาชนผูมี้อาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
 จ านวน 60 ชัว่โมง  
 -  ภาคทฤษฏี จ านวน 20 ชัว่โมง  
 -  ภาคปฏิบติั จ  านวน 40 ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
1.2 แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
1.3 การส ารวจทรัพยากรในการท าปุ๋ยชีวภาพท่ีมีในชุมชน 
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
2.1 ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ 
2.2 วสัดุ อุปกรณ์ โรงเรือน ในการท าปุ๋ยชีวภาพ 
2.3 วธีิการในการท าปุ๋ยชีวภาพ/ฝึกปฏิบติัท าปุ๋ยชีวภาพสูตรต่าง ๆ  
2.4 การน าปุ๋ยชีวภาพไปใช ้
2.5 วธีิการจดัเก็บ และรักษาคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ 

3. การบริหารจดัการอาชีพ การท าปุ๋ยชีวภาพ 
3.1 การควบคุมคุณภาพการผลิต และบรรจุภณัฑ์ 

1)  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
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2) บรรจุภณัฑ ์
3.2 การจดัการ/การตลาด 

1) การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
2) การกระจายสินคา้ 
3) การประชาสัมพนัธ์ 

3.3 การวเิคราะห์ศกัยภาพในการใชปุ๋้ยชีวภาพ 
1) ความตอ้งการในการใชปุ๋้ยชีวภาพ 
2) การบนัทึกขอ้มูลตน้ทุน-ก าไร 
3) การแข่งขนัในตลาดผูผ้ลิตปุ๋ยชีวภาพ  

3.4 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผูป้ระกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4. โครงการการประกอบอาชีพ การท าปุ๋ยชีวภาพ 

4.1 ความส าคญัของโครงการการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4.2 ประโยชน์ของโครงการการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4.4 การเขียนโครงการการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการการประกอบอาชีพการท า           

ปุ๋ยชีวภาพ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา 
2. การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
3. เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. ฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
 1. เอกสารความรู้การท าปุ๋ยชีวภาพ 
 2. ใบความรู้การท าปุ๋ยชีวภาพ 
 3. ภูมิปัญญา / ผูรู้้ 
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 4. แหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 5. ใบงาน 
 6. แบบส ารวจ 
 7. แบบบนัทึกขอ้มูลการเรียนรู้ 

 
การวดัและประเมินผล 
 หลกัสูตรการประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตาม
อธัยาศยั มีการวดัผลและประเมินผล ดงัน้ี 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ 

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทยีบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการประกอบอาชีพการท าปุ๋ ยชีวภาพ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

 

1. อธิบายความส าคญั ในการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพได ้

2. วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพได ้

3. ส ารวจทรัพยากรในการท าปุ๋ย
ชีวภาพท่ีมีในชุมชนได ้

4. บอกทิศทางการประกอบอาชีพ 

1.1 ความส าคญัในการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

1.2 แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพ การท าปุ๋ยชีวภาพ 

1.3 การส ารวจทรัพยากรในการท าปุ๋ย
ชีวภาพท่ีมีในชุมชน 

1.4 ทิศทางในการประกอบอาชีพ 

1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร ส่ืออิเล็คทรอนิคส์ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการท าปุ๋ย
ชีวภาพ เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบอาชีพ
การท าปุ๋ยชีวภาพ 
1.2 ส ารวจทรัพยากรท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
1.3  แลก เป ล่ียน เรียน รู้กับก ลุ่มและส รุป       
องคค์วามรู้ 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายทิศทาง
ความกา้วหน้า และพฒันาอาชีพการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสม
กบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน 
พ่อค้าคนกลางแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดย
ค านึงถึงความเส่ียงจากภัยธรรมชาติความ
คุม้ค่า และความตอ้งการของตลาด 
 

1 
 
- 
 
1 
 
1 

- 
 
3 
 
- 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2. ทกัษะการประกอบอาชีพ
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

  

1. อธิบายเก่ียวกบัปุ๋ยชีวภาพ ประเภท
ต่าง ๆ ได ้
2. จดัเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์ และ
โรงเรือนในการท าปุ๋ยชีวภาพได ้

3. อธิบายขั้นตอนและสามารถ
ปฏิบติัการท าปุ๋ยชีวภาพสูตรต่าง ๆ ได ้
4. ใหค้  าแนะน า และใชปุ๋้ยชีวภาพได้
อยา่งถูกตอ้ง 
5. เก็บและรักษาคุณภาพปุ๋ยชีวภาพได ้

2.1 ประเภทของปุ๋ยชีวภาพ 

2.2 วสัดุ อุปกรณ์ โรงเรียนในการท า
ปุ๋ยชีวภาพ 

2.3 ขั้นตอนการท าปุ๋ยชีวภาพ และฝึก
ปฏิบติัท าปุ๋ยชีวภาพสูตรต่าง ๆ  
2.4 การน าปุ๋ยชีวภาพไปใช ้

2.5 วธีิการจดัเก็บ และรักษา คุณภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ 

2.1 ศึกษาเอกสารใบความรู้เก่ียวกบัประเภท
คุณสมบติัและการท าปุ๋ยชีวภาพ 
2.2 วทิยากร/ภูมิปัญญาใหค้วามรู้ภาคทฤษฎี 
2.3 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ โรงเรือน 
2.4 ปฏิบติัการท าปุ๋ยชีวภาพ 
2.5 ปฏิบติัการน าปุ๋ยชีวภาพไปใช้ การจดัเก็บ 
และรักษาคุณภาพ 
2.6 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ และน าเสนอผล
การเรียนรู้ 
2.7 วิทยากร/ภูมิปัญญา ตรวจสอบผลงาน ให้
ขอ้เสนอแนะ 
2.8 สรุปองคค์วามรู้เพื่อการพฒันาต่อเน่ือง 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

 

- 
- 
 

21 
 

- 
- 

3. การบริหารจดัการการ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

1. วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต
และออกแบบการบรรจุปุ๋ยชีวภาพได ้

2. จดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีเป็นปัจจุบนั
ได ้
3. วางแผนและปฏิบติัการกระจาย
สินคา้ และประชาสัมพนัธ์ได ้

3.1 การควบคุมการผลิตและบรรจุ
ภณัฑ ์

- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
หมกัชีวภาพ 

- บรรจุภณัฑ์ 
3.2 การจดัการตลาด 

3.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางการ
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ ยชีวภาพ  ศึกษา
ประเด็น การควบคุมคุณภาพการผลิต บรรจุ
ภณัฑแ์ละการตลาด 
3.2 วิทยากร/ภูมิปัญญาให้ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการการตลาด การประกอบอาชีพ 

1 
 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
 
4 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4. วเิคราะห์ตามตอ้งการในการใชปุ๋้ย
ชีวภาพ และการแข่งขนัในตลาดผูผ้ลิต
ปุ๋ยชีวภาพได ้
5. บนัทึกขอ้มูล ตน้ทุน - ก าไรได ้

6. ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ
ดว้ยความซ่ือสัตย ์และรับผดิชอบต่อ
ชุมชน และสังคม 

- การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
- การกระจายสินคา้ 
- การประชาสัมพนัธ์ 
3.3 การวเิคราะห์ศกัยภาพในการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ 

- ความตอ้งการในการใชปุ๋้ยชีวภาพ 

- การบนัทึกขอ้มูล ตน้ทุน-ก าไร 
- การแข่งขนัในการตลาดผูผ้ลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 

3.4 คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู ้
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

การท าปุ๋ยชีวภาพ 
3.3 ฝึกปฏิบติัจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ แผนการ
กระจายสินคา้ และการประชาสัมพนัธ์ 
3.4 ฝึกปฏิบติั วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้
ปุ๋ยชีวภาพ การจดบันทึกต้นทุนก าไร และ
ศึกษาสภาวะการแข่งขนัในตลาดปุ๋ยชีวภาพ 
3.5 น าเสนอผลการฝึกปฏิบติั เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบักลุ่ม 
3 .6  วิท ย าก ร /ภู มิ ปั ญญ า ให้ ค  าแน ะน า 
เสนอแนะ 
3 .7  ส รุป องค์ค วาม รู้  เร่ือ ง ช่ องท างก าร
ประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ 
และการบริหารจดัการอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
เพื่ อ เต รียม เสนอโครงการและแผนการ
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4. โครงการการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

1. บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้

5. อธิบายลกัษณะการเขียนโครงการท่ี
ดีตามองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ 
ถูกตอ้งได ้

7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

4.1 ความส าคัญของโครงการการ
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

4.3 องค์ประกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

4.4 การเขียนโครงการการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 

4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการการประกอบ
อาชีพการท าปุ๋ยชีวภาพ 
 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพ แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพ
ท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการ
อภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงอาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 

½ 

 

½ 

 

1 
 

1 
 

 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
 

 

3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการปลูกพืชผกัเกษตรอนิทรีย์ธรรมชาติ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
 

ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี       
ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา  
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง โดยเนน้การบูรณาการ
ให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท า
อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท าอย่างย ั่งยืน มี
ความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอด
ชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบัน มนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง สั งคมและ ส่ิ งแวดล้อม เป็นอย่างมาก  ประชากรมนุษย์เพิ่ ม ข้ึน เร่ือย  ๆ  แ ต่
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไ้ปอยา่งรวดเร็ว และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก มนุษยจึ์ง
ประสบปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะด้านการด ารงชีวิต และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเล้ียงตวัเองและครอบครัวแลว้ ยงัมีส่ิงท่ีถือวา่เป็นภาระหนกั คือ
อาหารเพื่อบริโภคประจ าวนั จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้างข้ึนหรือมาทดแทนโดยวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อการอยูร่อด 
 การพัฒนาหลักสูตรอาชีพจดัท าข้ึนโดยท าการศึกษา ส ารวจ และวางแนวทางการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเกษตรกร และการพัฒนาด้านการจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้หลัก
กระบวนการ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาจดักระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดความเขม้แข็ง และย ัง่ยืน ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัโดยวิธีเกษตรอินทรีย ์
โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อให้ทอ้งถ่ินและหน่วยงานในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 
เป็นการสร้างรายได ้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและการขยายโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ควบคู่กบัการ
ฟ้ืนฟู และอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมกบัการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งเนน้ให้
เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายระหวา่งกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน 
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หลกัการของหลกัสูตร 
หลกัสูตรการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ ส านกังานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ มีหลกัการดงัน้ี 
1. เป็นการจดัหลกัสูตรด้านเกษตรกรรม ท่ีมีความยืดหยุ่น ทั้งดา้นหลกัสูตร การจดักระบวนการ

เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เนน้บูรณาการใหส้อดคล้องกบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีอ าเภอบา้นเขวา้  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศ และท าเลท่ีตั้งของอ าเภอบา้นเขวา้  ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอบา้นเขวา้ และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นเขตพื้นท่ีอ าเภอบา้นเขวา้ 

2. การจดัการศึกษาการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติมุ่งเน้นให้ผูไ้ม่มี
อาชีพ หรือผูมี้อาชีพแลว้ และตอ้งการพฒันาอาชีพของตนให้มีความมัน่คง โดยการจดัการศึกษาเป็นไปอยา่ง
ทัว่ถึง เท่าเทียมกนั เนน้ความรู้คู่คุณธรรม 

3. ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
4. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. การจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นการอบรมสัมมนาเพื่อพฒันากลุ่มเป้าหมาย ผูไ้ม่มีอาชีพหรือผูท่ี้มีอาชีพ

แล้ว และต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคง ให้มีความพร้อมท่ีจะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
จุดหมาย 
 หลกัสูตรการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ ส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัชยัภูมิ มีจุดหมายดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหก้บัตนเอง 
2. กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเอง ชุมชน และสังคม 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ การบริหารจดัการ

ในอาชีพ  
4. กลุ่มเป้าหมายมีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไปได ้
5. กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึก ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 



14 

 

ระยะเวลา 
 จ านวน 60 ชัว่โมง  
 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ   จ านวน 8 ชัว่โมง 
1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ   
1.2 การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

1.2.1   การลงทุนและแหล่งทุน 
1.2.2   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.3   หลกัการตลาด 
1.2.4   กรรมวธีิ 
1.2.5   การขนส่ง 

1.3 แหล่งเรียนรู้ 
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

1.4.1 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
1.4.2 ความคุม้ค่าในการลงทุน 
1.4.3 ความตอ้งการดา้นการตลาด 

2. ทกัษะเก่ียวกบัการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ จ านวน 28 ชัว่โมง 
2.1 ขั้นการเตรียมการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

2.1.1 สถานท่ี/พื้นท่ี 
2.1.2 การคดัเลือกสายพนัธ์ุ 
2.1.3 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

2.2 ขั้นฝึกทกัษะการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
2.2.1 การเพาะปลูก 
2.2.2 การดูแลบ ารุงรักษา/การใส่ปุ๋ย 
2.2.3 การเก็บเก่ียวผลผลิต 
2.2.4 การบรรจุภณัฑ์ 

2.3 ขั้นการดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือจ าหน่าย 
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3. การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ   
         จ านวน 12 ชัว่โมง 
3.1 การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

3.1.1 การดูแลรักษา การควบคุมคุณภาพพืชผกั 
3.1.2 การลดตน้ทุนในการผลิตพืชผกั 

3.2 การจดัการการตลาด 
3.2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ/คู่แข่ง 
3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
3.2.3 การส่งเสริมการขายและการบริการ 

3.3 การจดัการความเส่ียง 
3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

1)  ค่าใชจ่้าย 
2) ผลก าไร 
3) คู่แข่ง 
4) วธีิการลดตน้ทุน 

3.3.2 การแกปั้ญหาความเส่ียงในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4. โครงการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ   จ านวน 12 ชัว่โมง 

4.1 ความส าคญัของการเขียนโครงการ 
4.2 องคป์ระกอบการท าโครงการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4.3 เขียนโครงการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4.4 การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการประกอบอาชีพ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา 
2. การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. ฝึกปฏิบติัจริง 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือเอกสาร 

1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
1.2 ใบงาน 
1.3 ใบความรู้ 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
-  เวบ็ไซต ์www.doac.go.th/library/index.html 

3. ภูมิปัญญา 
4. สถานประกอบการ 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
 



17 

 

รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการปลูกพืชผกัเกษตรอนิทรีย์ธรรมชาติ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ  
การปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ 

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ ไดแ้ก่
การลงทุน แหล่งทุน ความ
ตอ้งการของตลาด หลกัการ
ตลาด กรรมวธีิการผลิต และ
การขนส่ง 
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได ้
1.4 บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพการปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติ 

1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพ
การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ   
1.2  การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้น
การประกอบอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
 1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน 
 1.2.2 ความตอ้งการของตลาด 

1.2.3 หลกัการตลาด 
1.2.4 กรรมวธีิ 
1.2.5 การขนส่ง 

1.3  แหล่งเรียนรู้ 
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการ
ปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
 1.4.1 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ

1.4.2 ความคุม้ค่าในการลงทุน

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถานประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคลในชุมชน 
ประเทศและโลก เพื่อน าขอ้มูลการคิดวเิคราะห์และ
ใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้น
ชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติจากขอ้มูลต่าง ๆ 
1.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติในชุมชน 
1.4  ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
ทางการประกอบอาชีพการปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
เช่น ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน พอ่คา้คนกลาง 
แปรรูปผลิตภณัฑ ์ฯลฯ โดยค านึงถึงความเส่ียงจาก
ภยัธรรมชาติ ความคุม้ค่า และความตอ้งการของ
ตลาด  

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
- 
1 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

5 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
1.4.3 ความตอ้งการดา้นการตลาด 

2. ทกัษะการ
ประกอบอาชีพการ
ปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติ  
 
 

2.1 เตรียมการประกอบอาชีพ
การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ  

- สถานท่ี/พื้นท่ี 
- คดัเลือกสายพนัธ์ุ 
- เตรียมพื้นท่ีส าหรับ

เพาะปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ 
2.2  ฝึกทกัษะการประกอบ
อาชีพการปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติ 

- เพาะปลูก 
- ดูแลบ ารุงรักษา/การใส่ปุ๋ย 
- เก็บเก่ียวผลผลิต  
- บรรจุภณัฑ์ 

2.3  ดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือ
จ าหน่าย 

2.1 ขั้นการเตรียมการประกอบอาชีพ
การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ  

2.1.1 สถานท่ี/พื้นท่ี 
2.1.2 การคดัเลือกสายพนัธ์ุ 
2.1.3 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับ

เพาะปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ 
2.2  ขั้นฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ
การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ 

2.2.1 การเพาะปลูก 
2.2.2 การดูแลบ ารุงรักษา/การใส่ปุ๋ย 
2.2.3 การเก็บเก่ียวผลผลิต  
2.2.4 การบรรจุภณัฑ์ 

2.3  ขั้นการดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือ
จ าหน่าย 

2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติ  
2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้การปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ  
2.3 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ 
2.4 ด าเนินการเรียนรู้และฝึกทกัษะตามหลกัสูตร 
2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.6 ด าเนินการวดัผลประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
3. การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพการ
ปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติ 
 

3.1 บริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

- ดูแลรักษา คุณภาพพืชผกั 
- ลดตน้ทุนในการผลิตพืชผกั 

3.2 จดัการการตลาด 
- ท าฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีใช้

บริการ/คู่แข่ง 
- โฆษณาประชาสัมพนัธ์

     -  ส่งเสริมการขายและ        
การบริการ 
3.3 จดัการความเส่ียง 

3.3.1 วเิคราะห์ศกัยภาพใน
การประกอบอาชีพการปลูก
พืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

3.3.2 แกปั้ญหาความเส่ียงใน
การประกอบอาชีพการปลูก
พืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

3.1 การบริหารจดัการในการประกอบ
อาชีพการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย์
ธรรมชาติ 

3.1.1 การดูแลรักษา การควบคุม
คุณภาพพืชผกั 

3.1.2 การลดตน้ทุนในการผลิต
พืชผกั 
3.2 การจดัการการตลาด 
      3.2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีใช้
บริการ/คู่แข่ง 
      3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
     3.2.3 การส่งเสริมการขายและ        
การบริการ 
3.3 การจดัการความเส่ียง 

3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพใน 
การประกอบอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

1)  ค่าใชจ่้าย 

3.1 การบริหารจดัการ จดัให้ผูเ้รียน 
      3.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
      3.1.2 การก าหนดและควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ี
ตอ้งการ 
      3.1.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพ 
คงเดิม 
      3.1.4 ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนและมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2  การบริหารจดัการการตลาด 
     3.2.1 ศึกษาขอ้มูลการตลาดและวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน 
      3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และ
แผนการตลาด 
     3.2.3 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการตลาด 
เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต ก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
2) ผลก าไร 
3) คู่แข่ง 
4) วธีิการลดตน้ทุน 

     3.3.2 การแกปั้ญหาความเส่ียงใน
การประกอบอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

 
 
 
 

4.  โครงการ
ประกอบอาชีพการ
ปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติ 
 

4.1 บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติได ้
4.2. บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพการปลูกพืชผกัเกษตร

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ
การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4.3 องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ
การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการปลูก
พืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพการ
ปลูกพืชผกัเกษตรอินทรียธ์รรมชาติ 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  
แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ              
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
อินทรียธ์รรมชาติได ้
4.5  อธิบายลกัษณะการเขียนท่ี
ดีขององคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพการปลูกพืชผกั
เกษตรอินทรียธ์รรมชาติได ้
4.6  เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7  ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพการปลูกพืชผกัเกษตร
อินทรียธ์รรมชาติได ้

4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5  จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบ
อาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
จ านวน  85 ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
 

ความเป็นมา 
  การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ี
จะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้
เรา เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก”  โดยไดก้ าหนดภารกิจจะพฒันายกระดบัการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความ สามารถใหป้ระชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท า
อยา่งย ัง่ยนื ส านกังาน กศน.จึงไดก้ าหนดหลกัการในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าไว้
วา่ ตอ้งเป็นการด าเนินงานท่ีมีความยดืหยุน่ดา้นหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
รวมทั้งเนน้การบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ ตลอดจนมีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นอู่ขา้วอู่น ้าท่ีส าคญัของโลก ผลิตสินคา้ทางการเกษตร
ส าหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งเป็นสินคา้ออก  ดงันั้นการจดัท าหลกัสูตรอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาการเกษตรจึงนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่  อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม เป็นอาชีพหน่ึงท่ีน่าสนใจ
และน่าลงทุน เน่ืองจากใหผ้ลผลิตเร็วมีการดูแลรักษาท่ีไม่ยาก นอกจากน้ีใหผ้ลผลิตทางการเกษตรซ่ึงมี
คุณค่าทางอาหารสูง สามารถบริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั  ปัจจุบนัมีการแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายรูปแบบ  
นิยมบริโภคกนัในช่วงเทศกาลกินเจ และววิฒันาการทางการแพทยมี์การน าเห็ดนางฟ้า-นางรมมาปรุงเป็น
ส่วนประกอบของยาสมุนไพร  จึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม  หรือ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในดา้นการพฒันาคน  โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาเกิดข้ึน  มีหนา้ท่ีจดั
การศึกษาและส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิดความสนใจในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม  เพิ่มข้ึน 
 ส านกังาน กศน.ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม  ใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนดา้นการจดัการศึกษาใหก้บักลุ่มเป้าหมาย  คือ ผูไ้ม่มีอาชีพ หรือผูมี้อาชีพ
และตอ้งการพฒันาอาชีพของตนใหมี้ความมัน่คง  จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด
นางฟ้า -นางรมข้ึน  โดยเนน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม  และมีงาน
ท าอยา่งมัน่คง   
 ดงันั้นหลกัสูตรการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ท่ีส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไดพ้ฒันาข้ึน  มีโครงสร้างหลกัสูตรประกอบไปดว้ย (1) ช่องทางการ
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ประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม (2) ทกัษะการประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม (3) การ
บริหารจดัการการประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  และ (4) โครงการประกอบอาชีพเพาะเห็ด
นางฟ้า – นางรม  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง  และประเมินผลตามสภาพจริง  จึงท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ
ในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม และมีอาชีพอยา่งมัน่คง 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   มีหลกัการดงัน้ี 
 1.  เป็นการจดัหลกัสูตรดา้นเกษตรกรรม   ท่ีมีความยดืหยุน่  ทั้งดา้นหลกัสูตร  การจดักระบวนการ
เรียนรู้  การวดัและประเมินผล  เนน้บูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีใหบ้ริการ ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศ และท าเลท่ีตั้ง  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิชีวติ ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในเขตพื้นท่ี 
 2.  การจดัการศึกษาการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  มุ่งเนน้ใหผู้ไ้ม่มีอาชีพ ผูมี้
อาชีพแลว้และตอ้งการพฒันาอาชีพของตนใหมี้ความมัน่คง  รวมทั้งผูป้ระสบภยั  โดยจดัการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึงเท่าเทียมกนั  และเนน้ความรู้คู่คุณธรรม 
 3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.  ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.  การจดัการเรียนรู้  มุ่งเนน้การอบรมสัมมนา  เพื่อพฒันากลุ่มเป้าหมายผูไ้ม่มีอาชีพ  หรือผูท่ี้มี
อาชีพแลว้และตอ้งการพฒันาอาชีพของตนใหมี้ความมัน่คง  ใหมี้ความพร้อมท่ีจะท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 จุดมุ่งหมาย 

หลกัสูตรการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  มีจุดมุ่งหมาย  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกบัศกัยภาพตนเอง  ชุมชน  สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะการประกอบอาชีพและบริหารจดัการอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟ้า นางรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคม 
 
 
 



24 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
  หลกัสูตรการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม มีกลุ่มเป้าหมายคือ     
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพโดยเฉพาะ  ผูป้ระกอบการ SME,OTOP และผูป้ระกอบ
อาชีพทัว่ไป  
 
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาเรียนตลอดหลกัสูตร จ านวน 85 ชัว่โมง  แบ่งเป็น 

1. ภาคทฤษฎี จ านวน 25 ชัว่โมง 
2. ภาคปฏิบติั จ านวน 60 ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั  มีโครงสร้างหลกัสูตรดงัน้ี 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม     
1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   
1.2   ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  

1.2.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
1.2.2  ลกัษณะของผูบ้ริโภค 
1.2.3  ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3  แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   
2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   

                2.1.1  การสร้างโรงเรือน 
  2.1.2 การเตรียมวสัดุท ากอ้นเห็ด 

2.1.3 การเตรียมวสัดุเพาะเช้ือเห็ดนางฟ้า – นางรม 
2.1.4  การเพาะเช้ือเห็ด 

2.2  ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม           
2.2.1 การแยกเช้ือเห็ดและการเล้ียงเช้ือเห็ดบนอาหารวุน้  
2.2.2 การท าหวัเช้ือเห็ดนางฟ้า – นางรม 
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2.2.3 การท ากอ้นเช้ือบรรจุในถุงพลาสติก 
2.2.4 การเพาะเห็ดใหเ้กิดดอก 

2.3 ขั้นการเก็บดอกและดูแลรักษาเห็ดนางฟ้า – นางรม เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย      
3. การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   

     3.1  สามารถบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   
  3.1.1  การจดัการเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
    3.1.2  การคิดค านวณตน้ทุนการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   
 3.1.3  การวางแผนการผลิต 

    3.2  การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม    
                            3.2.1  การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 

   3.2.2  การกระจายผลผลิตเห็ดนางฟ้า – นางรม ไปสู่ผูบ้ริโภค 
 3.2.3  การวางแผนการตลาด 

                  3.3  การจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า –   นางรม   
   3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
           1) ความตอ้งการของลูกคา้ 
           2) การขาดแคลนวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 

        3) ค่าใชจ่้ายในการท าโรงเรือนและการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
        4) คู่แข่งทางการผลิตและจ าหน่ายเห็ดนางฟ้า – นางรม 

            3.3.2  การแกปั้ญหาความเส่ียงในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  
4. โครงการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม     
   4.1  ความหมายของโครงการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   
   4.2  องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  
   4.3  การเขียนโครงการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  
   4.4  การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
         เพื่อการมีงานท าอยา่งมัน่คง   

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร /ภูมิปัญญา 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. เอกสาร/ใบความรู้ 
2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น  VCD , DVD ,อินเตอร์เน็ต  
4. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5. ฝึกปฏิบติัจริง 

  
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ 

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียน  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร  ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทยีบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 

1.1  ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพ 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพ 
1.3  บอกและหาแหล่งเรียนรู้ 
1.4  บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – 
นางรม 
 

1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพ 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพ 
1.3  แหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – 
นางรม   
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพการเพาะ
เห็ดนางฟ้า – นางรม 
 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
สถานประกอบการ  ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลใน
ชุมชน  ประเทศ  และโลก  เพื่อน าขอ้มูลมาคิด
วเิคราะห์ และใชใ้นการประกอบอาชีพการ
เพาะเห็ดนางฟ้า – นางรมในชุมชน 
1.2วเิคราะห์อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเห็ด
นางฟ้า  นางรม ท่ีพบไดใ้นชุมชน จากขอ้มูล
ต่างๆ 
1.3ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆในอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะ
เห็ดนางฟ้า นางรม เพื่อรู้ทิศทางประกอบอาชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเห็ดนางฟ้า –  นางรม
โดยใชก้ระบวนการคิดเป็นและความเป็นไปได้
ตามศกัยภาพ 5  ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพ
ของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของ

1 
1 
 
- 
 
 

1 
 

- 
- 
 
7 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ภูมิประเทศของจงัหวดั ศกัยภาพของศิลปะ 
วฒันธรรม  ประเพณี  และวถีิชีวติของจงัหวดั 
และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นจงัหวดั 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบั
ทิศทางการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า 
– นางรม ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน พอ่คา้คนกลาง
แปรรูปผลิตภณัฑ ์ฯลฯ โดยค านึงถึงความเส่ียง
จากภยัธรรมชาติ ความคุม้ค่า และความ
ตอ้งการของตลาด 

2.ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ 

1. เตรียมการประกอบอาชีพ 
ไดแ้ก่  

- สร้างโรงเรือน 
- เตรียมวสัดุท ากอ้นเห็ด 
- เตรียมวสัดุเพาะเช้ือเห็ดนางฟ้า 

– นางรม 
- เพาะเช้ือเห็ด 
 

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
เพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม   

2.1.1  การสร้างโรงเรือน 
2.1.2 การเตรียมวสัดุท ากอ้นเห็ด
2.1.3 การเตรียมวสัดุเพาะเช้ือเห็ด
นางฟ้า – นางรม 
2.1.4  การเพาะเช้ือเห็ด 
 

1. ศึกษาขอ้มูล เรียนรู้ขอบข่ายการประกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเห็ดนางฟ้า –  
นางรม จากส่ือต่างๆ ทั้งเอกสาร ส่ือบุคคล ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  
 2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีเลือกการ
เพาะเห็ดนางฟ้า –  นางรม 
3  ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพเก่ียวขอ้งกบั 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2. การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม 
ไดแ้ก่  

- แยกเช้ือเห็ดและการเล้ียง
เน้ือเยือ่บนอาหารวุน้ P.D.A 

- ท  าหวัเช้ือเห็ดนางฟ้า  นางรม 
- ท  ากอ้นเช้ือบรรจุถุงพลาสติก 
- เพาะเห็ดให้เกิดดอก 

3. เก็บดอกและดูแลรักษาเห็ด
นางฟ้า – นางรม เพื่อการบริโภค
และจ าหน่าย      

2.2  ขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า – 
นางรม           

2.2.1 การแยกเช้ือเห็ดและการเล้ียง
เช้ือเห็ดบนอาหารวุน้  

2.2.2 การท าหวัเช้ือเห็ดนางฟ้า – 
นางรม 

2.2.3 การท ากอ้นเช้ือบรรจุใน
ถุงพลาสติก 

2.2.4 การเพาะเห็ดใหเ้กิดดอก 
2.3 ขั้นการเก็บดอกและดูแลรักษาเห็ด
นางฟ้า – นางรม เพื่อการบริโภคและ
จ าหน่าย      

การเพาะเห็ดนางฟ้า –  นางรม 
4  ด าเนินการเรียนรู้และฝึกทกัษะตามหลกัสูตร
เก่ียวขอ้งกบัการเพาะเห็ดนางฟ้า –  นางรม 
5.ซกัถาม / แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
6.จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

3.การบริหารจดัการ
ในอาชีพ 

-สามารถวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดได ้
-สามารถคิดค านวณต้นทุน ผล
ก าไร/ขาดทุนได ้
-สามารถวางแผนการจัดการ
เก่ียวกบัผลผลิตได ้

3.1 การบริหารจดัการในการประกอบ
อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม  
จ านวน 4 ชัว่โมง 

3.1.1  สามารถบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – 
นางรม  

 1. ศึกษาขอ้มูลการตลาด  และวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน  ประเทศและโลก 
จากส่ือต่างๆ ทั้งเอกสาร ส่ือบุคคล ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆและแหล่งเรียนรู้ 
2. แบ่งกลุ่มศึกษาวเิคราะห์และระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ

3 
 
 
 
 
 

5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
-สามารถวเิคราะห์และ 
บอกวธีิแกปั้ญหาความเส่ียงใน
การประกอบอาชีพได ้
- บอกวธีิการป้องกนัปัญหาท่ีเกิด
จากความเส่ียง 

3.1.2 การจดัการเก่ียวกบัการควบคุม
คุณภาพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 

3.1.3 การคิดค านวณตน้ทุนการเพาะ
เห็ดนางฟ้า – นางรม 

3.1.3 การวางแผนการผลิต 
3.2  การจัดการตลาดในการประกอบ
อาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม    

3.2.1  การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.2.2  การกระจายผลผลิตเห็ด

นางฟ้า – นางรม ไปสู่ผูบ้ริโภค 
3.2.3  การวางแผนการตลาด 
3.3 การจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด
นางฟ้า –   นางรม     

3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพในการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า – 
นางรม 

1) ความตอ้งการของลูกคา้ 

เกิดข้ึน  รวมทั้งหาแนวทางในการจดัการความ
เส่ียง 
3. ฝึกปฏิบติัการคิดค านวณตน้ทุน ก าไร การ
จดัท าบญัชีฟาร์ม  การก าหนดราคา  การ
ส่งเสริมการขาย  การกระจายสินคา้ 
4. ร่วมกนัอภิปราย  / เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

 
 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 
 
4 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2) การขาดแคลนวสัดุเพาะเห็ด

นางฟ้า-นางรม 
3) ค่าใชจ่้ายในการท าโรงเรือน

และการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม 
4) คู่แข่งทางการผลิตและ

จ าหน่ายเห็ดนางฟ้า – นางรม 
3.3.2 การแกปั้ญหาความเส่ียงใน

การประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า 
– นางรม  

4. โครงการประกอบ
อาชีพการเพาะเห็ด
นางฟ้า – นางรม 

4.1  บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้
4.2  บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
4.3  บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5  การประเมินการเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 

4.1  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ 
เร่ืองความส าคญัของโครงการอาชีพประโยชน์
ของโครงการอาชีพ องคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพ แลว้จดักิจกรรมการสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
แนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
4.2  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้เร่ืองตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ี
ดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมการจดัอภิปราย 

½ 
½ 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
6 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.6  เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.3  จดัใหผู้เ้รียนปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ 
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพ 
4.5  จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้
ความเหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเองเพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการเลีย้งไก่พืน้เมือง 
จ านวน  80  ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี  
ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา  
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง  โดยเน้นการบูรณา
การให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงาน
ท าอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน มี
ความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอด
ชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ ประชาชนและประเทศชาติ 
 ปัจจุบันไก่พื้นเมืองได้รับความนิยมเพิ่ม ข้ึนมาก  เป็นเพราะไก่พื้นเมืองมีรสชาติอร่อยและ 
เน้ือแน่น เป็นท่ีถูกปากของผูบ้ริโภคทัว่ไป จนมีแนวโนม้วา่ จะสามารถส่งเน้ือไก่พื้นเมืองออกไปจ าหน่ายยงั 
ต่างประเทศ  และท่ีส าคญัคือเร่ืองของความปลอดภยัจากสารเร่ง สารเคมีต่างๆเน่ืองจากไก่พื้นเมืองเป็นไก่
สายพนัธ์ุท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้สภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี มีความทนทานต่อโรคต่างๆ  
เล้ียงง่าย โตเร็วไม่ต้องลงทุนสูง ถ้ามีระบบการจดัการท่ีดีแล้วแทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ เลย เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้คิดจะเร่ิมตน้การเล้ียงไก่ เป็นอาชีพท่ีท าให้ครอบครัวมีรายไดแ้ละสามารถพึ่งพาตนเองได ้ อีกทั้ง
ยงัจะเป็นแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนเพิ่มข้ึนอีกหลายกลุ่มในอนาคต 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานท า  ก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ หา้ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิประเทศและ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและ
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
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 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมี 
คุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรม  มีจิตส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคม 
 3. ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.   เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และยงัยนืในอาชีพส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีทกัษะ ในการเล้ียงพื้นบา้นเป็นอาชีพได ้อยา่งมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา  จ านวน  80 ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
 1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง     
 1.1  ความส าคญัการเห็นช่องทางของการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง 

 1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง      
1.2.1   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.2   การใชแ้รงงาน 
1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.2.5   ทุน  

1.3  แหล่งเรียนรู้        
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ    

 2.  ทกัษะการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง     
2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง  
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2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี 
2.1.2  วสัดุ  อุปกรณ์ ท่ีใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงพื้นเมือง 
2.1.3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
 - จรรยาบรรณของผูป้ระกอบอาชีพ 
 - การคดัเลือกพนัธ์ุ 
 - ลกัษณะของพื้นเมืองและการเจริญเติบโต 
 - อุปนิสัยการอยู ่การกินอาหาร 

      2.2  ขั้นตอนการเล้ียงไก่พื้นเมือง  
 2.2.1 การจดัท า/จดัหาอาหารพื้นเมือง 
 2.2.2 การใหน้ ้าใหอ้าหาร 
 2.2.3 โรคและศตัรูของพื้นเมืองและการป้องกนั 
 2.2.4 การดูแลพื้นเมืองตามวยัต่างๆ    

       2.3  ขั้นการฝึกปฏิบติัการเล้ียงไก่พื้นเมือง        
 3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง   

3.1  การบริหารจดัการเล้ียงไก่พื้นเมือง    
  3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพในการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
  3.1.2  การลดตน้ทุนในการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
  3.1.3  การวางแผนการผลิต 

3.2  การจดัการตลาดในการเล้ียงไก่พื้นเมือง     
  3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
  3.2.2  การจ าหน่ายพื้นเมืองไปสู่ผูบ้ริโภค 
  3.2.3  การวางแผนการตลาด 

3.3  การจดัการความเส่ียง        
  3.3.1  การวเิคราะห์และควบคุมความเส่ียง 
        1)  ระยะเวลาท่ีเล้ียงกบัการจ าหน่าย  
        2)  ขนาดของพื้นเมืองกบัความตอ้งการของตลาด  
        3)  ราคาขาย  
        4)  คู่แข่งขนั 
  3.3.2 การวางแผนการจดัการความเส่ียง 

3.4  การวางแผนการด าเนินงาน  
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4.  โครงการประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง      
4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง      
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง      
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง  
4.4  การเขียนโครงการอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง    
4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร /ภูมิปัญญา 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
สถานประกอบการ  ส่ือของจริง  และส่ือบุคคลในชุมชน  

1.  วทิยากร/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้วามรู้ 
2.  VCD / หนงัสือ 
3.  Internet 
4.  ศึกษาดูงานจากกลุ่มอาชีพตวัอยา่ง/แหล่งเรียนรู้ 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ 

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียน  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร  ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการเลีย้งไก่พืน้เมือง 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่อง
ทางการ
ประกอบ
อาชีพการ
เล้ียงไก่
พื้นเมือง 
 

1.1  บอกความส าคญัการเห็น
ช่องทางของการประกอบอาชีพ
การเล้ียงไก่พื้นเมือง 
1.2  บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงไก่
พื้นเมือง ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ของตลาด แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์  
ท าเลท่ีตั้ง และทุน 
1.3  บอกและหาแหล่งเรียนรู้ 
1.4  บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง  
 

1.1  ความส าคญัการเห็นช่องทางของ
การประกอบอาชีพการเล้ียงไก่
พื้นเมือง 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง      
 1.2.1   ความตอ้งการของตลาด
 1.2.2   การใชแ้รงงาน 
 1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์
 1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
 1.2.5   ทุน  
1.3  แหล่งเรียนรู้ 
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพการ
เล้ียงไก่พื้นเมือง  
 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลในชุมชน  เพื่อน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความ
เป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ในชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ  
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
1.4  ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศทาง 
การประกอบอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน 
พอ่คา้คนกลางแปรรูปผลิตภณัฑ ์ฯลฯ โดยค านึงถึงความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความคุม้ค่า และความตอ้งการของ
ตลาด 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
1 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
7 
- 

2.  ทกัษะการ
ประกอบ

2.1  เตรียมการประกอบอาชีพ
การเล้ียงไก่พื้นเมือง ไดแ้ก่   

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
เล้ียงไก่พื้นเมือง  

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการเล้ียงไก่
พื้นเมือง  

5 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพการ
เล้ียงไก่
พื้นเมือง 
 

สถานท่ี / พื้นท่ี  วสัดุ  อุปกรณ์  
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเล้ียง
ไก่พื้นเมือง  

- จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบอาชีพ 

- การคดัเลือกพนัธ์ุ 
- ลกัษณะของพื้นเมืองและ

การเจริญเติบโต 
- อุปนิสัยการอยู ่การกิน

อาหาร 
2.2  การเล้ียงไก่พื้นเมือง ไดแ้ก่ 
การจดัท า/จดัหาอาหารพื้นเมือง 
ใหน้ ้าใหอ้าหาร         โรคและ
ศตัรูของพื้นเมืองและการป้องกนั 
ดูแลพื้นเมืองตามวยัต่างๆ  
2.3  ปฏิบติัการเล้ียงไก่พื้นเมือง
  

2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี 
2.1.2  วสัดุ  อุปกรณ์ ท่ีใช้

ประกอบอาชีพเล้ียงพื้นเมือง 
2.1.3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

เล้ียงไก่พื้นเมือง 
- จรรยาบรรณของผู ้

ประกอบอาชีพ 
- การคดัเลือกพนัธ์ุ 
- ลกัษณะของพื้นเมืองและ

การเจริญเติบโต 
- อุปนิสัยการอยู ่การกิน

อาหาร 
2.2  ขั้นตอนการเล้ียงไก่พื้นเมือง  

2.2.1 การจดัท า/จดัหาอาหาร
พื้นเมือง 

2.2.2 การใหน้ ้าใหอ้าหาร 
2.2.3 โรคและศตัรูของพื้นเมือง

และการป้องกนั 

2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน พร้อม
จดบนัทึก 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพการเล้ียง
ไก่พื้นเมือง  
2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.6 ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.2.4 การดูแลพื้นเมืองตามวยั

ต่างๆ    
2.3  ขั้นการฝึกปฏิบติัการเล้ียงไก่
พื้นเมือง 

 
 
2 
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3.  การ
บริหาร
จดัการในการ
ประกอบ
อาชีพการ
เล้ียงไก่
พื้นเมือง 

3.1  การบริหารจดัการเล้ียงไก่
พื้นเมือง ไดแ้ก่  
 - ควบคุมคุณภาพในการเล้ียง
ไก่พื้นเมือง 
 -  ลดตน้ทุนในการเล้ียงไก่
พื้นเมือง 
 -  การวางแผนการผลิต 
3.2  การจดัการตลาดในการเล้ียง
ไก่พื้นเมือง 

- ท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
- การจ าหน่ายพื้นเมืองไปสู่

ผูบ้ริโภค 
3.2.3  การวางแผนการตลาด 

3.3  การจดัการความเส่ียง  

3.1  การบริหารจดัการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพ

ในการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
3.1.2  การลดตน้ทุนในการเล้ียง

ไก่พื้นเมือง 
3.1.3  การวางแผนการผลิต 

3.2  การจดัการตลาดในการเล้ียงไก่
พื้นเมือง 

3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.2.2  การจ าหน่ายพื้นเมืองไปสู่

ผูบ้ริโภค 
3.2.3  การวางแผนการตลาด 

3.3  การจดัการความเส่ียง  
3.3.1  การวเิคราะห์และควบคุม

3.1 การบริหารจดัการการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
 3.1.1  ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ  อุปกรณ์  และ
การใชป้ระโยชน์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  และทุน
ต่างๆ  
 3.1.2   การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิต
ท่ีตอ้งการ 
 3.1.3   ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคงเดิม 
 3.1.4   ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน  และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2 การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.2.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของตลาด 
 3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการจดัการ
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 

- 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
- วเิคราะห์และควบคุมความ

เส่ียง ไดแ้ก่ ระยะเวลา  ขนาดของ 
ราคาขาย                   คู่แข่งขนั 
และวางแผนการจดัการความ
เส่ียงการพื้นเมือง 
3.4  การวางแผนการด าเนินงาน 
ตามแบบตารางการ
ปฏิบติังาน (Gantt Chart) 
 

ความเส่ียง 
 1)  ระยะเวลาท่ีเล้ียงกบัการ
จ าหน่าย  
 2)  ขนาดของพื้นเมืองกบั
ความตอ้งการของตลาด  
 3)  ราคาขาย  
 4)  คู่แข่งขนั 

3.3.2 การวางแผนการจดัการ
ความเส่ียง 
3.4  การวางแผนการด าเนินงาน ตาม
แบบตารางการปฏิบติังาน (Gantt 

Chart) 
 

 3.2.3  ด าเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด 
เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย จ าหน่ายสินคา้ ฯลฯ 
3.3 การจดัการความเส่ียง จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.3.1 ใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเร่ืองการจดัการความ
เส่ียง 
 3.3.2  ฝึกการวเิคราะห์การจดัการความเส่ียง พร้อม
การวางแผนการจดัการความเส่ียง 
3.4 การวางแผนการด าเนินงาน  
 3.4.1 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนการ
ด าเนินงานในแบบตารางการปฏิบติังาน (Gantt Chart) 
 3.4.2 ฝึกปฏิบติัการท าแผนการประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกตามแบบตารางการ
ปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4.  โครงการ
ประกอบ
อาชีพการ
เล้ียงไก่

4.1 บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองได ้
4.2. บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองได ้

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ
การเล้ียงไก่พื้นเมือง 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เล้ียงไก่พื้นเมือง  

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการ
อาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ

½ 
 

½ 
 

- 
 
- 
 



42 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
พื้นเมือง 
 
 

4.3 บอกองคป์ระกอบของโครงการ 
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองได ้

4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
การเล้ียงไก่พื้นเมืองได ้
4.5  อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองได ้
4.6  เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7  ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมืองได ้

4.3 องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ
การเล้ียงไก่พื้นเมือง 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการเล้ียง
ไก่พื้นเมือง 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพการเล้ียง
ไก่พื้นเมือง 

สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ              
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5  จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

1 
 

1 
 
- 

- 
 

6 
 

3 
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หลกัสูตรการเลีย้งปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
จ านวน  60  ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศให ้
มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะ
พฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา 
เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดบัการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและ
ขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง  โดยเนน้การบูรณาการให้สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอย่างมีคุณภาพ 
ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายไดม้ัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยนื มีความสามารถเชิงการแข่งขนั
ทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความ
มัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ. 
 สภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่นดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
ไปอย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก  มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆ
ตามมามากมาย  โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  นอกจากจะมีการประกอบ
อาชีพเพื่อเป็นการเล้ียงตัวเองและครอบครัวแล้ว  ยงัมีส่ิงท่ีถือว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริโภค
ประจ าวนั  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้างข้ึนหรือหามาทดแทนโดยวธีิการต่างๆ เพื่อการอยูร่อด 
 อาชีพการเล้ียงปลาเป็นอาชีพหน่ึงท่ีจะเป็นทางเลือกในการสร้างโดยการใชพ้ื้นท่ีวา่งในครัวเรือนมา
ท าการขดุบ่อเล้ียงปลา  และการเล้ียงปลาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ   
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานท า  ก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิประเทศและ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและ
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
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 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคม 
 3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.  เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในอาชีพส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย   
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีทกัษะ ในการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกเป็นอาชีพได ้อยา่งมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 

1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา  จ านวน 60 ชัว่โมง  
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
 1.  ช่องทางการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก   

1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก   
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก      

1.2.1   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.2   การใชแ้รงงาน 
1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1.3  แหล่งเรียนรู้        
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ   

 2. ทกัษะการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก    
2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก     

2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี / บ่อเล้ียงปลาดุกอุย 
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2.1.2  การคดัเลือกพนัธ์ุปลา 
2.1.3  การท า/จดัหาอาหารปลา 
2.1.4  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบอาชีพการล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 

      2.2  ขั้นเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกได ้             
       2.3  ขั้นการดูแลรักษาปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกเพื่อจ าหน่ายหรือบริโภค      
 3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก   

3.1  การบริหารจดัการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก      
  3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพในการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
  3.1.2  การลดตน้ทุนในการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
  3.1.3  การวางแผนการผลิต 

3.2  การจดัการตลาดในการเล้ียงปลาดุกอุย      
  3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
  3.2.2  การจ าหน่ายปลาดุกอุยไปสู่ผูบ้ริโภค 
  3.2.3  การวางแผนการตลาด 

3.3  การจดัการความเส่ียง        
  3.3.1  การวเิคราะห์และควบคุมความเส่ียง 
        1)  ระยะเวลาท่ีเล้ียงกบัการจ าหน่าย  
        2)  ขนาดของปลาดุกอุยกบัความตอ้งการของตลาด  
        3)  ราคาขาย  
        4)  คู่แข่งขนั 
  3.3.2 การวางแผนการจดัการความเส่ียง 

3.4  การวางแผนการด าเนินงาน  
 4.  โครงการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก    

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก    
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก     
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก      
4.4  การเขียนโครงการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก    
4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกใน

บ่อพลาสติก 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร /ภูมิปัญญา 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้  ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบุคคล  
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ 
จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียน  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร  ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการเลีย้งปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
การเล้ียงปลา
ดุกอุยในบ่อ
พลาสติก 
 

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุก
อุยในบ่อพลาสติกได ้  
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้น
อาชีพการเล้ียงปลาดุกอุย ไดแ้ก่ 
การลงทุน ดูแลรักษา ทุน และ
ตรวจสอบได ้
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได ้
1.4 บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพเล้ียงปลาดุกได ้

1.1 ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อ
พลาสติก   
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพการเล้ียงปลาดุกอุย 
 1.2.1   ความตอ้งการของตลาด
 1.2.2   การใชแ้รงงาน 
 1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์
 1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.3  แหล่งเรียนรู้   
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพเล้ียง
ปลาดุก 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลในชุมชน  เพื่อน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความ
เป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ในชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ  
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
1.4 ครู ผูส้อน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศทาง 
การประกอบอาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ 
ร่วมทุน พ่อคา้คนกลางแปรรูปผลิตภณัฑ ์ฯลฯ โดย
ค านึงถึงความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความคุม้ค่า และ
ความตอ้งการของตลาด 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
1 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
5 
- 

2.  ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ

2.1 เตรียมการประกอบอาชีพ
การเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อ

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก   

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการเล้ียงปลาดุกอุย
ในบ่อพลาสติก 

1 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
การเล้ียงปลา
ดุกอุยในบ่อ
พลาสติก 
 

พลาสติก ไดแ้ก่ สถานท่ี/พื้นท่ี  
คดัเลือกพนัธ์ุปลา การท าหรือ
จดัหาอาหารปลา และความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้
2.2 สามารถเล้ียงปลาดุกอุยใน
บ่อพลาสติกได ้  
2.3 สามารถดูแลรักษาปลาดุก
อุยในบ่อพลาสติกเพื่อบริโภค 
และจ าหน่ายได ้ 

 2.1.1 สถานท่ี / พื้นท่ี / บ่อเล้ียง
ปลาดุกอุย 
 2.1.2 การคดัเลือกพนัธ์ุปลา 
 2.1.3 การท า/จดัหาอาหารปลา
 2.1.4 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบอาชีพการล้ียงปลาดุกอุยใน
บ่อพลาสติก 
 2.2  ขั้นเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก
ได ้   
2.3  ขั้นการดูแลรักษาปลาดุกอุยในบ่อ
พลาสติกเพื่อบริโภคและจ าหน่าย  

2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน พร้อม
จดบนัทึก 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพการเล้ียง
ปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.6 ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
21 

 
- 

3.  การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพ
การเล้ียงปลา
ดุกอุยในบ่อ
พลาสติก 
 

3.1 สามารถบริหารจดัการเล้ียง
ปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกได ้ 
 - ควบคุมคุณภาพ 
  - ลดตน้ทุน 
3.2 สามารถจดัการตลาดในการ
เล้ียงปลาดุกอุยได ้
 - ท าฐานขอ้มูล 

3.1  การบริหารจดัการเล้ียงปลาดุกอุย
ในบ่อพลาสติก    
 3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพ
ในการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
 3.1.2   การลดตน้ทุนในการเล้ียง
ปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
3.2  การจดัการตลาดในการเล้ียงปลา

3.1 การบริหารจดัการการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
 3.1.1  ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ  อุปกรณ์  และ
การใชป้ระโยชน์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  และทุน
ต่างๆ  
 3.1.2   การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิต
ท่ีตอ้งการ 
 3.1.3   ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคงเดิม 

2 
 
 
 
 
 
3 

- 
 
 
 
 
 
2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
     - จ  าหน่ายปลาดุกอุยไปสู่
ผูบ้ริโภค 
3.3 สามารถจดัการความเส่ียงได ้
3.4 สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานแบบ ตารางการ
ปฏิบติังาน (Gantt Chart)ได ้
  

ดุกอุย   
 3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
 3.2.2  การจ าหน่ายปลาดุกอุยไปสู่
ผูบ้ริโภค 
3.3  การจดัการความเส่ียง   
 3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพใน
การเล้ียงปลาดุกอุย         
  1)  ระยะเวลาท่ีเล้ียงกบัการ
จ าหน่าย 
       2)  ขนาดของปลาดุกอุยกบั
ความตอ้งการของตลาด 
 3)  ราคาขาย 
   4)  คู่แข่งขนั 
 3.3.2 การวางแผนการจดัการ
ความเส่ียง 
3.4 การวางแผนการด าเนินงาน แบบ 
ตารางการปฏิบติังาน (Gantt Chart) 
 

 3.1.4   ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน  และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2 การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.2.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของตลาด 
 3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการจดัการ
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
 3.2.3  ด าเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด 
เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย จ าหน่ายสินคา้ ฯลฯ 
3.3 การจดัการความเส่ียง จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.3.1 ใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเร่ืองการจดัการความ
เส่ียง 
 3.3.2  ฝึกการวเิคราะห์การจดัการความเส่ียง พร้อม
การวางแผนการจดัการความเส่ียง 
3.4 การวางแผนการด าเนินงาน  
 3.4.1 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนการ
ด าเนินงานในแบบตารางการปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 3.4.2 ฝึกปฏิบติัการท าแผนการประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติกตามแบบตารางการ
ปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

 
 

 
4.  โครงการ
ประกอบอาชีพ
การเล้ียงปลา
ดุกอุยในบ่อ
พลาสติก 
 

1. บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพการเล้ียงปลาดุก
อุยในบ่อพลาสติกได ้
  2. บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพการเล้ียงปลาดุก
อุยในบ่อพลาสติกได ้
3. บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพการเล้ียงปลาดุก
อุยในบ่อพลาสติกได ้
4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อ
พลาสติกได ้
5. อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ

1.  ความส าคญัของโครงการอาชีพการ
เล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
3. องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ
การเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก 
4. การเขียนโครงการอาชีพ 
5. การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 

1.  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการ
อาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง   
3.  จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ             
4. ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
5.  จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 

½ 
 

½ 
 

1 
 

1 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 

6 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อ
พลาสติกได ้
 6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
7. ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพการเล้ียงปลาดุกอุยในบ่อ
พลาสติกได ้

6.  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

 



52 

 

หลกัสูตรการเลีย้งปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวน  80  ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
 
ความเป็นมา 
 การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของ
ประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและ
ส่งเสริมความเขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้
กรอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีในกลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพใหม่ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาค
หลกัของโลก”รู้เขา รู้เราเท่าทนั เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดบัการจดั
การศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถใหป้ระชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง โดย
เน้นการบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆมุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ
และการมีงานท าอย่างมีคุณภาพทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายไดม้ัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอย่าง
ย ัง่ยนื มีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษา
ตลอดชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เช่นด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง สั งคม  และ ส่ิ งแวดล้อม เป็นอย่างมาก  ประชากรมนุษย์เพิ่ ม ข้ึน เร่ือยๆแต่
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไ้ปอยา่งรวดเร็ว และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก มนุษยจึ์ง
ประสบปัญหาต่างๆตามมามากมาย โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเล้ียงตวัเองและครอบครัวแลว้ ยงัมีส่ิงท่ีถือวา่เป็นภาระหนกั คือ
อาหารเพื่อบริโภคประจ าวนั จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้างข้ึนหรือหามาทดแทนโดยวธีิการต่างๆ
เพื่อการอยูร่อด การเล้ียงปลาแรดในกระชงัเป็นอาชีพหน่ึงท่ีจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะเป็น
อาชีพเสริมหรืออาชีพท่ีสร้างรายไดม้ัน่คงใหก้บัประชาชนอีกอาชีพหน่ึง 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 
ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิ
ประเทศและท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละ
พื้นท่ีและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
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 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมี 
คุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรม  มีจิตส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคม 
 3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.   เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบ
อาชีพใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในอาชีพส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้
สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย 
                   1.  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน มีความรู้และทกัษะการประกอบอาชีพเล้ียง
ปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนเพื่อชุมชน 
 2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดมีรายไดอ้ยา่งมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา  จ านวน  80  ชัว่โมง 
 -  ภาคทฤษฎี จ านวน   34   ชัว่โมง   
 -  ภาคปฏิบติั  จ  านวน  46  ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   1.2.1 ความตอ้งการของตลาด 
   1.2.2 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
   1.2.3 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
   1.2.4 ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
  1.3 แหล่งเรียนรู้                                                                               
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  1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเล้ียงปลาแรด                                                  
 2. ทกัษะการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    

 2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพเล้ียงปลาแรดในกระชงั    
   2.1.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเล้ียงปลาแรดในกระชงั   

  2.1.2 สถานท่ี/พื้นท่ี     
  2.2 ขั้นการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
   2.2.1 การสร้างกระชงั 
   2.2.2 การคดัเลือกพนัธ์ุ 
   2.2.3 อาหารและการใหอ้าหาร 
   2.2.3 ระยะเวลาในการเล้ียงปลา 
   2.2.4  การป้องกนัและดูแลรักษาโรคและศตัรู   
  2.3 ขั้นฝึกปฏิบติัการเล้ียงปลาแรด 

3. การบริหารจดัการการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.1 การบริหารจดัการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพจดัการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  3.1.2 การลดตน้ทุนในการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  3.1.3 การวางแผนการผลิต 
 3.2 การจดัการตลาดในการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  3.2.1 การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
  3.2.2 การกระจายปลาแรดไปสู่ผูบ้ริโภค 
  3.2.3 การวางแผนการตลาด 
 3.3 การจดัการความเส่ียง     
  3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพในการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   1) การตลาดผูบ้ริโภค 
   2) ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   3) ผลก าไรท่ีไดจ้ากการเล้ียงปลาแรดในกระชงั 
   4) คู่แข่งขนั 
 3.4 การวางแผนการด าเนินงาน    
4. โครงการอาชีพประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  4.1 ความส าคญัการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน        
 4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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 4.3 องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของอาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน    

 4.4 การเขียนโครงการการเล้ียงปลาแรดในกระชงั        
 4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ย 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา 
2. การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. ฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้ ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบุคคล
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  ใบความรู้  และการพบกลุ่มเรียนรู้ 
 
การวดัและประเมินผล 
  1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ
จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 2.  มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 
เอกสารหลกัฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัรการศึกษาออกโดยสถานศึกษา 
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การเทยีบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนกับหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท า 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการเลีย้งปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.ช่องทางการ
ประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้ 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการเล้ียง
ปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดแ้ก่ ความตอ้งการของ
ตลาด การลดตน้ทุน ท าเลและสถาน
ทีท่ีจะเล้ียง วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีใน
ทอ้งถ่ินและสามารถตรวจสอบได ้
1.3 บอกแหล่งเรียนรู้ 
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
เล้ียงปลาแรด 

1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพ
การเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน      

1.2.1 ความตอ้งการของตลาด 
1.2.2 การจดัหาวสัดุ/ อุปกรณ์ 
1.2.3 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.2.4  ความสอดคลอ้งกบั 5 ศกัยภาพ 

ไดแ้ก่ ศกัยภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของ
พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพ
ของภูมิประเทศ  และท าเลท่ีตั้งของแต่
ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ 
วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติของแต่

1.1 สร้างความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย 
1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบุคคลในชุมชนและสถานท่ีจริง 
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประกอบถึงความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในชุมชน 
1.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ในอาชีพท่ีตดัสินใจ
เลือก 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศทาง 
การประกอบอาชีพเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน พอ่คา้คนกลางแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ โดยค านึงถึงความเส่ียงจากภยั
ธรรมชาติ ความคุม้ค่า และความตอ้งการของตลาด 

2 
 
 

2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ละพื้นท่ีและศกัยภาพของทรัพยากร
มนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
1.3 แหล่งเรียนรู้ 
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเล้ียงปลา
แรด 

 
 
- 
2 

 
 

6 
- 

2.ทกัษะการ
ประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

2.1 อธิบายการเตรียมการประกอบ
อาชีพการเล้ียงปลาแรดในกระชงั
ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
สถานท่ี/พื้นท่ี  การสร้างกระชงั   
การคดัเลือกพนัธ์ุอาหารและการให้
อาหาร ระยะเวลาในการเล้ียงปลา   
การป้องกนัโรคและศตัรูได ้                
2.2 อธิบายขั้นตอนและวธีิการเล้ียง
ปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินได ้
2.3 มีทกัษะในการเล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาแรดในกระชงั                                          
 2.1.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
เล้ียงปลาแรดในกระชงั 
 2.1.2 สถานท่ี/พื้นท่ี               2.2 
ขั้นการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.2.1 การสร้างกระชงั            
 2.2.2.การคดัเลือกพนัธ์ุ        
     2.2.3 อาหารและการใหอ้าหาร                
 2.2.4 ระยะเวลาในการเล้ียงปลา                   
 2.2.5 การป้องกนัโรคและศตัรู  
2.3 ขั้นฝึกปฏิบติัการเล้ียงปลาแรด 

2.1 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในชุมชน และนอกชุมชน                                                                 
2.2 น าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาวเิคราะห์
ร่วมกนั เพื่อเป็นแนวทางในการจดักระบวนการ
เรียนรู้                   
2.3 จดัท าแผนปฏิบติัการการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ย
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                                                            
2.4 จดบนัทึกผลการเรียนรู้                                                       
2.5 ด าเนินการวดัผลและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 

3 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

3.1 อธิบายการบริหารจดัการการ
เล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในเร่ืองการจดัการ
ควบคุมคุณภาพและการลดตน้ทุน
ได ้
3.2 อธิบายการจดัการตลาดในการ
เล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ในเร่ืองการจดัท าฐานขอ้มูล
ลูกคา้ การกระจายปลาแรดไปสู่
ผูบ้ริโภค และการวางแผนการตลาด
ได ้     
3.3 สามารถปฏิบติัการการตลาด 
จดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ กระจายปลา
แรดไปสู่ผูบ้ริโภค และวางแผนการ
การตลาดได ้

3.1 การบริหารจดัการเล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพ
จดัการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน                                
 3.1.2 การลดตน้ทุนในการเล้ียงปลา
แรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.1.3 การวางแผนการผลิต 
3.2 การจดัการตลาดในการเล้ียงปลาแรด
ในกระชงั ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน             
 3.2.1 การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้  
 3.2.2 การกระจายปลาแรดไปสู่
ผูบ้ริโภค 
 3.2.3 การวางแผนการตลาด 
3.3 การจดัการความเส่ียง   
 3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพในการ
เล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

3.1 การบริหารจดัการการเล้ียงปลาแรดในกระชงัดว้ย
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.1.1 ครูและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดและควบคุม
คุณภาพผลผลิตและลดตน้ทุน 
 3.1.2 ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนและมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2 การจดัการตลาดในการเล้ียงปลาแรดในกระชงั
ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 3.2.1 ขอ้มูลการตลาดและการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาด 
 3.2.3 ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและแผนการ
จดัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน             

4 
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4 
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ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 1) การตลาดผูบ้ริโภค 

2) ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงปลา
แรดในกระชงัดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3) ผลก าไรท่ีไดจ้ากการเล้ียง
ปลาแรดในกระชงั 

4) คู่แข่งขนั 
3.4 การวางแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

2 
4. โครงการ
ประกอบอาชีพการ
เล้ียงปลาแรดใน
กระชงัดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.1  บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้
4.2  บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
4.3  บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดีของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
4.6  เขียนโครงการในแต่ละ

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5  การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 

4.1  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง
ความส าคญัของโครงการอาชีพประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้  
4.2  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้เร่ือง
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมการจดัอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม 
และถูกตอ้ง 

½ 
½ 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
6 
3 
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ทฤษฎี ปฏิบัติ 
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

4.3  จดัใหผู้เ้รียนปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ 
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5  จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้ความ
เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการขยายพันธ์ุพืช 
จ านวน  60  ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ี
จะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา  
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง  โดยเน้นการบูรณา
การให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงาน
ท าอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน มี
ความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอด
ชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ ประชาชนและประเทศชาติ. 
 มนุษยแ์ละสัตวต่์าง ๆ ไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดถ้า้ขาดพืช เม่ือปราศจากพืช สัตวต่์าง ๆ รวมทั้ง
มนุษยก์็จะตายไปดว้ย  ซ่ึงแตกต่างจากพืชท่ีสร้างอาหารเองได ้สัตวแ์ละคนไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
ดงันั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัพืชเพื่อการด ารงชีวิตอยู ่ เราไดอ้าศยัพืชประดบัโลกใหส้วยงาม  นอกจากน้ีมีผกั
ผลไมช่้วยสร้างรสชาติใหอ้าหาร  มีธญัพืชช่วยใหแ้ป้งและคาร์โบไฮเดรทแก่มนุษยแ์ละสัตวต่์าง ๆ  พืชให้
ชีวติไม่เพียงแก่คนและสัตวเ์ท่านั้น พืชยงัใหชี้วติแก่สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทั้งแมลง  จุลินทรียด์ว้ย  ท าให้
ความเจริญแผไ่ปยงัส่วนต่าง ๆ ของโลก  พืชจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยใหส่ิ้งท่ีมีชีวติด ารงชีวิตอยูไ่ด ้

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั อาชีพการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตพืชมีความจ าเป็นและส าคญัยิง่ 
ประเทศใดท่ีมีสภาพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการเกษตรจะไดเ้ปรียบเพราะสามารถท่ีจะผลิตอาหาร
ส าหรับเล้ียงพลเมือง และส่งเป็นสินคา้ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศได ้ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเพิ่มจ านวนพืชพนัธ์ุ โดยการขยายพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถเป็นอาชีพได ้โดยมีความส าคญั ดงัน้ี 

1.  การขยายพนัธ์ุพืช ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อเกษตรกรและครอบครัว โดยปกติการปลูกพืช 
ทุกชนิดจ าเป็นตอ้งมีพนัธ์ุพืช แต่เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายพนัธ์ุพืชไวป้ลูกเองไดผู้ท่ี้
ขยายพนัธ์ุพืชไวจ้  าหน่ายจึงมีรายไดดี้มาก บางรายมีรายไดดี้กวา่ผูป้ลูกพืช 
 2.  การขยายพนัธ์ุพืชท าใหมี้รายไดจ้ากการส่งสินคา้ออกมากข้ึน เน่ืองจากการขยายพนัธ์ุพืชจะท าให้
ไดพ้นัธ์ุพืชดี ใหผ้ลผลิตสูงและเร็ว จึงท าใหสิ้นคา้การเกษตรมากข้ึนและเป็นเหตุใหมี้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้มากข้ึน 
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 3.  การขยายพนัธ์ุพืชก่อใหเ้กิดการสร้างงานในทอ้งถ่ิน การขยายพนัธ์ุพืชเป็นอาชีพท่ีท าให้
เกษตรกรในทอ้งถ่ินไม่ตอ้งอพยพเคล่ือนยา้ยแรงงานไปสู่อาชีพอ่ืนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ปัญหากบัสังคมตามมา นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดการจา้งงานในทอ้งถ่ินปัจจุบนัจึงมีอาชีพการซ้ือขายก่ิงพนัธ์ุ
เกิดข้ึนตามทอ้งถ่ินต่างๆ ของประเทศ  และอาชีพน้ียงัท ารายไดสู้งใหก้บัผูด้  าเนินการดว้ย  
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานท า  ก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพ ภูมิประเทศ และ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและ
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมี 
คุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรม  มีจิตส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคม 
 3.   ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.   เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และยงัยนืในอาชีพส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย   
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีทกัษะ ในการขยายพนัธ์ุพืชเป็นอาชีพได ้อยา่งมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 

ระยะเวลา    
เรียนรู้ และฝึกทกัษะ จ านวน 60  ชัว่โมง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
 1.  ช่องทางการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช     

1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช       
       1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช       

1.2.1   ทุน 
1.2.2   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.3   การใชแ้รงงาน 
1.2.4   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.5   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

 1.2.6   การบรรจุหีบห่อ 
 1.2.7   การขนส่ง 

   1.2.8  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพตามศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรมประเพณี  และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และ
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

1.3  แหล่งเรียนรู้        
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพจ าหน่ายพนัธ์ุพืช  

2. ทกัษะการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช      
2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช    

2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี 
 2.1.2  องคป์ระกอบส่วนต่าง ๆ ของพืช  
 2.1.3  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช  

2.1.4  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 
      2.2  ขั้นตอนการขยายพนัธ์ุพืช     

 2.2.1 การขยายพนัธ์ุพืชแบบอาศยัเพศ 
  -  การเพาะเมล็ด 
 2.2.2 การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศ 
           1)  การตอนก่ิง 
  2)  การตดัช า 
  3)  การแยกหน่อ 
  4)  การติดตา 
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  5)  การต่อก่ิง 
  6)  การเสียบยอด 

       2.3  ขั้นการปฏิบติัดูแลพนัธ์ุพืชเพื่อจ าหน่าย    
3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช   
     3.1  การบริหารจดัการการขยายพนัธ์ุพืช    

3.1.1  การจดัการเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพการขยายพนัธ์ุพืช 
  3.1.2  การลดตน้ทุนในการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 
  3.1.3  การวางแผนการผลิต 
       3.2  การจดัการตลาดในการขยายพนัธ์ุพืช     
  3.2.1  การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
  3.2.2  การประชาสัมพนัธ์ 
  3.2.3  การกระจายสินคา้ 
  3.2.4  การวางแผนการตลาด 
        3.3  การจดัการความเส่ียง        

 3.3.1  การวเิคราะห์และแกไ้ขการจดัการความเส่ียง 
        1)  ความนิยมพนัธ์ุพืชของลูกคา้  
        2)  การดูแลรักษาใหต้รงกบัความตอ้งการ   
        3)  คู่แข่งขนั 
  3.3.2 การวางแผนการจดัการความเส่ียง 
          3.4  การวางแผนการด าเนินงาน  

4.  โครงการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช      
       4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช   
       4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช   
       4.3  องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช   
       4.4  การเขียนโครงการการขยายพนัธ์ุพืช      
       4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการการขยายพนัธ์ุพืช     
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร /ภูมิปัญญา 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้  ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ือ
บุคคล  ภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ   
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจาการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ 
จบหลกัสูตร 

 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียน  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการขยายพนัธ์ุพืช 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการ
ประกอบอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช 
 

1.1  บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 
ไดแ้ก่ ทุน การตลาด แรงงาน
วสัดุอุปกรณ์ ท าเลท่ีตั้ง บรรจุหีบ
ห่อ และขนส่ง  
1.3   แหล่งเรียนรู้ 
1.4  บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพจ าหน่ายพนัธ์ุพืชได ้

1.1  ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 
1.2   ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพการขยายพนัธ์ุพืช  
      1.2.1 ทุน 
 1.2.2  ความตอ้งการของตลาด 
 1.2.3 การใชแ้รงงาน 
 1.2.4 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
 1.2.5 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
 1.2.6 การบรรจุหีบห่อ 
 1.2.7 การขนส่ง 
 1.2.8  ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพตามศกัยภาพ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตาม
ลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิ

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออีเล็กทรอนิกส์  สถาน
ประกอบการ  ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลในชุมชน  ประเทศ
และโลก  เพื่อน าขอ้มูลมาคิด  วเิคราะห์และใชใ้นการ
ประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน  
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีคิดวา่จะสามารถเลือกประกอบ
อาชีพไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของตนเองและชุมชน   
1.3  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้            
ต่าง ๆ ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
1.4 ครู  ผูเ้รียน และภูมิปัญญา ร่วมกนัอภิปรายทิศทาง
ความกา้วหนา้และพฒันาอาชีพการประกอบอาชีพ
ขยายพนัธ์ุพืชในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน พอ่คา้คนกลางแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ฯลฯ โดยค านึงถึงความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
ความคุม้ค่า และความตอ้งการของตลาด 
  

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละ
ประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  
วฒันธรรมประเพณี  และวถีิชีวติของ
แต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
1.3  แหล่งเรียนรู้ 
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ
จ าหน่ายพนัธ์ุพืช   

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
5 

2.  ทกัษะการ
ประกอบอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช 
 

2.1  เตรียมการประกอบอาชีพ
การขยายพนัธ์ุพืช ไดแ้ก่ 
สถานท่ี/พื้นท่ี  องคป์ระกอบ
ของพืช วสัดุอุปกรณ์ และ
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2.2  สามารถขยายพนัธ์ุพืชแบบ
อาศยัเพศและขยายพนัธ์ุพืช
แบบไม่อาศยัเพศได ้
2.3  สามารถดูแลรักษาพนัธ์ุพืช
เพื่อจ าหน่ายได ้

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช 

2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี 
2.1.2  องคป์ระกอบส่วนต่าง ๆ 

ของพืช  
2.1.3  วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช  
2.1.4  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 
2.2  ขั้นตอนการขยายพนัธ์ุพืช 

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุพืช 
2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน พร้อม
จดบนัทึก 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช 
2.5  ด าเนินการเรียนรู้และฝึกทกัษะตามหลกัสูตร 
2.6 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.7 ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
2.8  ด าเนินการเรียนรู้และฝึกทกัษะตามหลกัสูตร 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.2.1 การขยายพนัธ์ุพืชแบบอาศยั

เพศ 
 -  การเพาะเมล็ด 
2.2.2 การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่

อาศยัเพศ 
1)  การตอนก่ิง 
2)  การตดัช า 
3)  การแยกหน่อ 
4)  การติดตา 
5)  การต่อก่ิง 
6)  การเสียบยอด 

2.3  ขั้นการปฏิบติัดูแลรักษาการ
ขยายพนัธ์ุพืชเพื่อจ าหน่าย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3.  การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช 

3.1 สามารถบริหารจดัการการ
ขยายพนัธ์ุพืชได ้ 
 - ควบคุมคุณภาพ 
  - ลดตน้ทุน 
 - แผนการผลิต 

3.1  การบริหารจดัการการขยายพนัธ์ุพืช 
3.1.1  การจดัการเก่ียวกบัการ

ควบคุมคุณภาพการขยายพนัธ์ุพืช 
3.1.2  การลดตน้ทุนในการ

ประกอบอาชีพการขยายพนัธ์ุพืช 

3.1  การบริหารจดัการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
3.1.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ  อุปกรณ์  และ

การใชป้ระโยชน์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และทุน
ต่าง ๆ   

3.1.2 การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ี

2 
 
 
 
 

2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.2 สามารถจดัการการตลาดใน
การขยายพนัธ์ุพืชได ้
 - ท าฐานขอ้มูล 
     -  ประชาสัมพนัธ์ 
 -  กระจายการผลผลิต 
 - วางแผนการตลาด  
3.3 สามารถจดัการความเส่ียงได ้
3.4 สามารถวางแผนการด าเนิน
ได ้
 

3.1.3  การวางแผนการผลิต 
3.2  การจดัการการตลาดในการ
ขยายพนัธ์ุพืช 

3.2.1  การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.2.2  การประชาสัมพนัธ์ 
3.2.3  การกระจายผลผลิต 
3.2.4  การวางแผนการตลาด 

3.3  การจดัการความเส่ียง  
3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพ และ

การจดัการความเส่ียงกบัผลการ
ด าเนินงาน 

1)  ประเภทของพนัธ์ุพืช  
2)  ค่าใชจ่้ายในการ

ขยายพนัธ์ุพืช 
3)  ผลก าไรท่ีจากการ

ขยายพนัธ์ุพืช 
4)  คู่แข่งขนั 

 3.3.2 การวางแผนการจดัการ

ตอ้งการ 
3.1.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิต  แต่คุณภาพคง

เดิม 
3.1.4  ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนและมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2  การบริหารจดัการตลาด จดัใหผู้เ้รียน 

3.2.1  ศึกษาขอ้มูลการตลาด  และวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน  ประเทศและโลก 

3.2.2  ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  กลยทุธ์  และ
แผนการจดัการตลาด 

3.2.3 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการตลาด  เช่น  
การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย  การ
ส่งเสริมการขาย  การกระจายสินคา้ 
3.3 การจดัการความเส่ียง จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.3.1 ใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเร่ืองการจดัการความ
เส่ียง 
 3.3.2  ฝึกการวเิคราะห์การจดัการความเส่ียง พร้อม
การวางแผนการจดัการความเส่ียง 

 
2 
 
 
 
 

 
2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ความเส่ียง 
3.4 การวางแผนการด าเนินงาน  แบบ 
ตารางการปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

3.4 การวางแผนการด าเนินงาน  
 3.4.1 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนการ
ด าเนินงานในแบบตารางการปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

 
1 

 

 
2 

4. โครงการ
ประกอบอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช 

4.1 บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพการขยายพนัธ์ุ
พืชได ้
4.2 บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพการขยายพนัธ์ุ
พืชได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพการขยายพนัธ์ุ
พืชได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพการขยายพนัธ์ุพืชได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพการขยายพนัธ์ุพืชได ้

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ
การขยายพนัธ์ุพืช  
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช  
4.3  องคป์ระกอบในแต่ละ
องคป์ระกอบของอาชีพการขยาย         
พนัธ์ุพืช  
4.4  การเขียนโครงการอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช  
4.5  การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพการ
ขยายพนัธ์ุพืช  
 

1.  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการ
อาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง   
3.  จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ             
4. ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
5.  จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 

½ 
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- 
 
- 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพการขยายพนัธ์ุพืชได ้

6.  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 
จ านวน 100 ช่ัวโมง 

 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม  
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี    
ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความ สามารถใหป้ระชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  โดยเนน้การบูรณาการ
ให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท า
อย่างมีคุณภาพ ทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน มีความ 
สามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตใน
รูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ ประชาชนและประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่นดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
ไปอย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก  มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆ
ตามมามากมาย  โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  นอกจากจะมีการประกอบ
อาชีพเพื่อเป็นการเล้ียงตัวเองและครอบครัวแล้ว  ยงัมีส่ิงท่ีถือว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริโภค
ประจ าวนั      จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้างข้ึนหรือหามาทดแทนโดยวธีิการต่างๆ เพื่อการอยูร่อด 

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จึงไดน้ านโยบายและยทุธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เก่ียวกบัการจดัการศึกษาอาชีพไปสู่การปฏิบติั   เพื่อจดัการศึกษาพฒันาอาชีพให้
กลุ่มเป้าหมายและประชาชน ให้มีรายไดแ้ละประกอบอาชีพท่ีย ัง่ยืน  มีความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ
ทั้งในระดบัภูมิภาคเอเชียและระดบัสากล  เพื่อให้การจดัการศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั       เป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวติอยา่งแทจ้ริง 

“ยางรถยนต”์ เม่ือหมดอายุการใชง้านแลว้ ก็จะถูกทิ้งกลายเป็นขยะ ไม่สามารถน ากลบัมาใชง้านได้
อีก นอกจากน้ีถา้หากปล่อยทิ้งให้น ้ าขงัก็ยงัจะกลายเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลายชั้นดี  ดว้ยเหตุน้ีจึงได้
คิดคน้หาวิธีจดัการกบัขยะไร้ค่าอยา่งยางรถยนต์เก่า  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัวสัดุเหลือใช้ โดยน ามาประดิษฐ์
เป็นของใชแ้ละของตกแต่งบา้นไดอ้ยา่งสวยงาม 
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 ส าหรับยางเก่าหรือยางท่ีไม่ไดม้าตรฐานนั้น บางคร้ังก็น าไปใชท่ี้ท่าเรือเพื่อใชก้นักระแทก น าไปเผา
แล้วขายให้กับบริษัทเพื่อน าไปเผาเป็นเช้ือเพลิง โดยน าความร้อนท่ีได้ไปต้มน ้ าเพื่อใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม บางคร้ังก็น าไปท าเป็นส้นรองเทา้บา้ง ท่ีเพาะเล้ียงกบบา้ง  หรือน าไปท าเป็นสนามเด็กเล่น โดย
การน าไปหลอมใหม่ท าเป็นแผ่น ๆ      ขนาดไม่ใหญ่มาก น ามาวางรองบนพื้นกนักระแทกไม่ให้เด็กหกลม้
แล้วเจ็บ รวมทั้งน าไปท าเป็นกระถางตน้ไม้  ปลูกผกั  กะละมงั และปะการังเทียม  ตลอดจนน าไปใช้ใน
สนามแข่งรถเพื่อกนักระแทกบริเวณขอบสนามและอีกมากมาย  เพื่อเป็นการต่อยอดและพฒันาความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์จึงไดน้ ายางรถยนต์เก่าท่ีหมดอายุการใชง้านแลว้มาสร้างสรรคด์ว้ยฝีมือและภูมิปัญญาชาวบา้น
ประดิษฐเ์ป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกท่ีสวยงามได ้
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์เพื่อการมีงานท า  ก าหนด
หลกัการไวด้งัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การท าศกัยภาพดา้นต่างๆ 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  
ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวิถีชีวติและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ีมาจดั
การศึกษาอาชีพ 
 2.  มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาอาชีพเร่ืองการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  
สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง   
 3. มุ่งให้เป็นบุคคลท่ีมีวินัยเป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่ตนเอง  
ผูอ่ื้น และสังคม 
 4. ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานจดัการศึกษาอาชีพร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 5. เน้นการฝึกปฏิบติัจริงเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายไดท่ี้มนัคง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 
 6. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีพ
การท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์  

 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 1. เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การน าวสัดุเหลือใชน้ ากลบัมาประดิษฐ์เป็นของใช้  ทั้งการผลิตเพื่อใชเ้อง
และการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
 2. เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การบริหารจดัการและสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ช้ินงานจากยาง
รถยนตเ์ก่าท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้เพื่อเป็นอาชีพได ้



75 

 

 3. เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีจรรยาบรรณในอาชีพและระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 
 4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันางานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะในการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนตเ์ป็นอาชีพได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการจดัการศึกษามี   2  กลุ่มเป้าหมาย คือ  
 1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ และสนใจท่ีจะมีอาชีพ 
 2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา จ านวน      100    ชัว่โมง     แบ่งเป็น 
  ภาคทฤษฎี  จ  านวน  30 ชัว่โมง 
        ภาคปฏิบติั   จ  านวน  70 ชัว่โมง     
 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  ช่องทางการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์ จ านวน  8  ชัว่โมง  
 1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพ 
 1.2  สถานประกอบการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 1.3  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส าหรับศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพ 
 1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ 
2.  ทกัษะอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์   จ านวน  70  ชัว่โมง 

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์   
 2.1.1 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานช่างเฟอร์นิเจอร์ 
 2.1.2 ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการประดิษฐช้ิ์นงาน 
 2.1.3 ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและองคป์ระกอบของช้ินงาน 
2.2  ขั้นการฝึกทกัษะการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์   

  2.2.1 การฝึกทกัษะพื้นฐานทางดา้นงานช่างไม ้
  2.2.2 การฝึกทกัษะพื้นฐานทางดา้นงานช่างสี 
  2.2.3 การฝึกทกัษะการประกอบเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 
  2.2.4 การตรวจสอบคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าของช้ินงาน 

 2.3 ขั้นการดูแลรักษาเพื่อการจ าหน่ายหรือใชส้อย 
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3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 
จ านวน  10  ชัว่โมง 

 3.1  การวางแผนการผลิตสินคา้ 
 3.2  การจดัหาแหล่งเงินทุนการผลิต 
 3.3  การคิดค านวณตน้ทุนการผลิต 
 3.4  การก าหนดราคาสินคา้ 
 3.5  การประชาสัมพนัธ์ 
 3.6  การกระจายสินคา้และบริการ 
 3.7  การพฒันา ส่งเสริมธุรกิจการตลาด 
 4.  โครงการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์  จ านวน  12  ชัว่โมง 
 4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์  
 4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์  
 4.3  องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพ การท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 
 4.4  การเขียนโครงการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์  
 4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์
ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์   
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- การบรรยาย  
- การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร /ภูมิปัญญา 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้  ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบุคคล   
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
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การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.   การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ
จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนตท่ี์ไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ 

จ  านวน 3 ชุด และผา่นการท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
การท า
เฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขกจากยาง
รถยนต ์

1.1 สามารถอธิบายบอกความส าคญั
ของการประกอบอาชีพได ้ 
1.2 สามารถระบุแหล่งประกอบการ
ท่ีพบเห็นในทอ้งถ่ินได ้ 
1.3 สามารถยกตวัอยา่งแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบัอาชีพได ้
1.4 อธิบายบอกความส าคญัของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินได ้
1.5 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ 

1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพ 
1.2 สถานประกอบการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
1.3 แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ส าหรับศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพ 
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลในชุมชน  เพื่อน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมี
ความเป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตใ์นชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ  
1.3 ศึกษาดูงานการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตแ์หล่งเรียนรู้ในชุมชน 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศการ
ประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตใ์นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจการ ร่วมทุน พอ่คา้คนกลาง ฯลฯ โดยค านึง
ศกัยภาพ 5 ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  
ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละ
ประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและวถีิ

1 
1 
1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
- 
5 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ชีวติของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์น
แต่ละพื้นท่ี 

2.  ทกัษะอาชีพ
การท า
เฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขกจากยาง
รถยนต ์
 

2.1  สามารถบอกเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
ส าหรับงานช่างท าเฟอร์นิเจอร์ได ้
2.2  อธิบายประโยชน์และการใชง้าน
ของเคร่ืองมือแต่ละชนิดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2.3 สามารถตดัไมโ้ดยใชเ้ล่ือยตาม
ขนาดท่ีระบุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถตดัไมโ้ดยใชเ้ล่ือยไฟฟ้า
ตามขนาดและรูปร่างท่ีระบุไดอ้ยา่ง
สวยงาม 
2.5 สามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
ไฟฟ้าเก่ียวกบังานไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามวธีิการและขั้นตอน 
2.6 อธิบายลกัษณะการใชง้านของสี
แต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.7  สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์การทาสี

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการท า
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์   

2.1.1 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานช่าง
เฟอร์นิเจอร์ 

2.1.2 ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมวสัดุ
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการประดิษฐ์
ช้ินงาน 

2.1.3 ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและ
องคป์ระกอบของช้ินงาน 
2.2  ขั้นการฝึกทกัษะการท าเฟอร์นิเจอร์
ชุดรับแขกจากยางรถยนต์   

2.2.1 การฝึกทกัษะพื้นฐานทางดา้น
งานช่างไม ้

2.2.2 การฝึกทกัษะพื้นฐานทางดา้น
งานช่างสี 

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบังานเฟอร์นิเจอร์ 
งานไม ้งานสี  
2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
พร้อมจดบนัทึก 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพการท า
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ 
2.5 ฝึกทกัษะการการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนต ์
2.6 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.7 ด าเนินการวดัผลการเรียนรู้ 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
2.8  สามารถเลือกใชสี้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัช้ินงานและ
คุณสมบติัของสี 
2.9  อธิบายองคป์ระกอบของ
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตไ์ด ้
2.10 สามารถออกแบบช้ินงานใหไ้ด้
อยา่งน่าสนใจ สวยงาม คงทนถาวร 
2.11 สามารถเลือกวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะ
น ามาประกอบเป็นชุดรับแขกได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สวยงาม 
2.12 สามารถน าวสัดุอุปกรณ์ชนิดอ่ืน
เพื่อน ามาดดัแปลงเป็นชุดรับแขก  
หรือของใชช้นิดอ่ืนได ้
2.13 สามารถอธิบาย และลงมือ
ประดิษฐเ์ฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจาก
ยางรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2.3 การฝึกทกัษะการประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต ์

2.2.4 การตรวจสอบคุณภาพและการ
เพิ่มมูลค่าของช้ินงาน 
2.3 ขั้นการดูแลรักษาเพื่อการจ าหน่าย
หรือใชส้อย 

-  ประโยชน์และการใชส้อย 
-  การดูแลรักษา 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.14  สามารถเลือกอุปกรณ์ในตดัยาง
รถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.15 สามารถเลือกยางรถยนตท่ี์มี
เหมาะสมกบัการท าเฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขก 
2.16  สามารถประกอบช้ินส่วนของ
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งสวยงาม 
2.17  สามารถวเิคราะห์อธิบาย
คุณภาพของงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.18  สามารถออกแบบ น าเสนอ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของช้ินงาน 
2.19 สามารถอธิบายบอกประโยชน์
และการใชส้อยของช้ินงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3.  การบริหาร
จดัการ การ
ประกอบอาชีพ

3.1 ใหส้ามารถบอกวธีิการ/ ช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์สินคา้ได ้เช่น 
การน าเสนอขายสินคา้ทาง

3.1  การวางแผนการผลิตสินคา้ 
3.2  การจดัหาแหล่งเงินทุนการผลิต 
3.3  การคิดค านวณตน้ทุนการผลิต 

3.1 การบริหารจดัการการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
3.1.1  ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ  อุปกรณ์  และ

การใชป้ระโยชน์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  และ

1 
1 
1 

1 
- 
2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
การท า
เฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขกจากยาง
รถยนต ์
 

อินเตอร์เน็ต 

3.2  สามารถสร้างแรงจูงใจและการ
บริหารจดัการกบัการบริการหลงัการ
ขาย 
3.3  ผูเ้รียนสามารถวางแผนการผลิต
ช้ินงาน  เพื่อน าไปสู่การสร้างอาชีพ
และการมีรายได ้
3.4  สามารถบอกแหล่งทุน / ระดม
ทุน สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาด เพียงพอกบัทรัพยากรท่ีอยู่
ในทอ้งถ่ินได ้
3.5  สามารถอธิบายความส าคญัของ
กระบวนการการจดัหาแหล่งเงินทุน
เพื่อการผลิตส้ินคา้ได ้
3.6  สามารถอธิบายการคิดค านวณ
ตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.7  สามารถประเมินราคาช้ินงานได้
เหมาะสมกบัตน้ทุนการผลิต 

3.4  การก าหนดราคาสินคา้ 
3.5  การประชาสัมพนัธ์ 
3.6  การกระจายสินคา้และบริการ 
3.7 การพฒันา ส่งเสริมธุรกิจการตลาด 
 

ทุนต่างๆ 
3.1.2   การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิต

ท่ีตอ้งการ 
3.1.3   ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคง

เดิม 
3.1.4   ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2 การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 

3.2.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของตลาด 

3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการจดัการ
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจาก
ยางรถยนต ์

3.2.3  ด าเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด 
เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ ฯลฯ 

1 
1 
- 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.8  สามารถหาวธีิการ/ช่องทางใน
การบริหารจดัการสินคา้และบริการ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.9  สามารถบอกแหล่งจ าหน่าย การ
กระจายสินคา้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
และระดบัสากล 

 

4.  โครงการ
อาชีพการท า
เฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขกจากยาง
รถยนต ์
 

4.1 สามารถอธิบายความส าคญัของ
โครงการประกอบอาชีพการท า
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตไ์ด ้
4.2 สามารถอธิบายประโยชน์ของ
โครงการประกอบอาชีพการท า
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตไ์ด ้
4.3 สามารถอธิบายองคป์ระกอบของ
โครงการประกอบอาชีพการท า
เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนตไ์ด ้

4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบ
อาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจาก
ยางรถยนต ์
    4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจาก
ยางรถยนต ์
    4.3  องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขกจากยางรถยนต ์
    4.4  การเขียนโครงการประกอบอาชีพ
การท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนต ์

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้
จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น 
เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ              
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ

½ 
 
 

½ 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4.4 สามารถเขียนโครงการประกอบ
อาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขก
จากยางรถยนตไ์ด ้
4.5 สามารถประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
ประกอบอาชีพการท าเฟอร์นิเจอร์ชุด
รับแขกจากยางรถยนตไ์ด ้

    4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการประกอบอาชีพ
การท าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยาง
รถยนต ์
 

เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

- 3 
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หลกัสูตรการท าอิฐบลอ็กประสาน 
จ านวน  60  ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
 
ความเป็นมา 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นอีกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผูท่ี้ไม่มีอาชีพหรือผูท่ี้มี
อาชีพแต่ต้องการพฒันาอาชีพของตนเองให้มัน่คง ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุด จึงไดจ้ดัการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพใหม้ัน่คง โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาสาระ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การวดัและประเมินควรมีความหลากหลายชัดเจนและเน้นให้
สามารถน าความรู้ทกัษะไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คง 

ในปัจจุบนัโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัเติบโตข้ึนอย่างมาก โดยวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างจึงมีรูปแบบท่ีหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งให้ความสวยงาม ความแข็งแรง และรักษาธรรมชาติมาก
ยิง่ข้ึน อิฐบล็อกประสานเป็นอิฐชนิดหน่ึงท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้างได ้โดยสร้างจากทราย 
ดิน ลูกรัง หินฝุ่ น น ามาผสมกนักบัซีเมนต์และน ้ า อดัเป็นก้อน จึงเป็นอิฐประเภทหน่ึงท่ีมีแนวโน้มไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึน 
 หลกัสูตรการท าอิฐบล็อกประสาน ไดพ้ฒันาข้ึนมีโครงสร้างหลกัสูตร ประกอบดว้ยช่องทางการ
ประกอบอาชีพ ทกัษะการประกอบอาชีพ การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ และโครงการประกอบ
อาชีพการท าอิฐบล็อกประสาน จ านวน 50   ชั่วโมง การจัดการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติจริง การจัด
ประเมินผลสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายมีการประเมินความรู้ความสามารถ และสร้างผลิตภณัฑ์เป็นอาชีพ
การท าอิฐบล็อกไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรการท าอิฐบล็อกประสาน มีหลกัการ  ดงัน้ี 

1.  เป็นหลกัสูตรท่ีมีความยดืหยุน่ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  
2.  เนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้น ของพื้นท่ีไดแ้ก่ 

   2.1  ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  2.2  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ 
  2.3  ศกัยภาพของภูมิประเทศ 
  2.4  ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวถีิชีวติของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 
  2.5  ศกัยภาพ สถานท่ีและท าเลท่ีตั้งของพื้นท่ี 
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 3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด าเนินงานจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
 4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551   
 5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองโดยการด าเนินงานพฒันาอาชีพและการมีงานท า ดว้ย อบรม/
สัมมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ใหมี้ความพร้อมท่ีจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
จุดหมาย 
 หลกัสูตรการท าอิฐบล็อกประสาน มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

1. ใหเ้ห็นช่องทางการประกอบอาชีพการท าอิฐบล็อกประสานท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
 2. ใหมี้ความรู้ความสามารถในการน าวตัถุดิบและวสัดุมาใชใ้นการท าอิฐบล็อกประสานเป็นอาชีพได้ 
 3. ใหส้ามารถบริหารจดัการด าเนินงานอาชีพการท าอิฐบล็อกประสานได ้
 4. ใหมี้คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
   
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนท่ีไม่มีงานท าในพื้นท่ีและประชาชนผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันา
อาชีพ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SME,  OTOP และผูป้ระกอบอาชีพทัว่ไปในพื้นท่ี 
 
ระยะเวลา จ  านวน  50  ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการท าอฐิบลอ็กประสาน  จ านวน   8  ช่ัวโมง 
1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพการท าอิฐบล็อกประสาน  
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการท าอิฐบล็อกประสาน     
1.3 แหล่งเรียนรู้  
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพการท าอฐิบลอ็กประสาน  จ านวน   35   ช่ัวโมง 
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการท าอิฐบล็อกประสาน   

2.1.1   การเลือกใชว้ตัถุดิบและอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าอิฐบล็อกประสาน   
2.1.2 การเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าอิฐบล็อกประสาน 

2.2   การผลิตและขั้นตอนในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 



87 

 

- การผสมดิน 
- การอดับล็อกดว้ยแรงคนและเคร่ืองจกัร 
- การวางและบ่มอิฐสด 
- การเผา 
- การตรวจสอบคุณภาพอิฐ 
- การขนส่ง 

3. การบริหารจัดการใน การท าอาชีพอฐิบลอ็กประสาน   จ านวน    9   ช่ัวโมง 
3.1  การเร่ิมตน้จดัตั้งธุรกิจ 

3.1.1   การวางแผนธุรกิจ 
3.1.2   ประเภทการจดัตั้ง( ธุรกิจครอบครัว/การรวมกลุ่ม/หา้งหุน้ส่วน/บริษทั) 
3.1.3   การจดทะเบียน (การคา้ / การจดทะเบียนภาษี ) 

3.2  หลกัการตลาด  4  PS 
3.2.1   Product (กระบวนการผลิต) 
3.2.2   Place  ( สถานท่ี) 
3.2.3   Price  (ราคา) 
3.2.4   Promotion ( การประชาสัมพนัธ์) 

3.3  เงินทุน   
3.3.1   แหล่งเงินทุน 
3.3.2   ตน้ทุน  (ตน้ทุนคงท่ี / ตน้ทุนผนัแปร) 

3.4   การก าหนดราคา  การจ าหน่าย 
3.5   ระบบบญัชี / การเงิน 

3.5.1  การลงบญัชี  5  เล่ม (สมุดรายวนัซ้ือ/รายวนัขาย/รายวนัรับ/รายวนัจ่าย/รายวนัทัว่ไป) 
3.5.2   การเงิน  (การควบคุมรายรับรายจ่าย / วางแผนการเงิน การบริหาร 

 ลูกหน้ีการคา้ / เจา้หน้ี / ระยะเวลาในการใหเ้ครดิต 
3.6  การจดัการสินคา้คงคลงั 

3.6.1   การดูแลจดัเก็บ 
3.6.2   รูปแบบการขนส่ง/การประกนัภยัการขนส่ง 
3.6.3  การวางแผน Stock สินคา้ 

3.7  ตลาดผลิตภณัฑ ์  
3.7.1  ตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
3.7.2  ตลาดภายในประเทศ 
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3.7.3  ตลาดต่างประเทศ/ตลาดอาเซียน/ตลาดภูมิภาคอ่ืนทัว่โลก 
3.8  การบริหารความเส่ียง 

3.8.1  คู่แข่งทางการคา้ 
3.8.2 ภยัการท างาน / ภยัธรรมชาติ /ภยัเศรษฐกิจ 
3.8.3 สภาพคล่องการเงิน (เจา้หน้ี – ลูกหน้ี ) 
3.8.4   ภยัการขนส่ง 

3.9  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.9.1  ตน้ทุนค่าแรง / เงินเดือน / โบนสั 
3.9.2  กองทุนเงินทดแทน / ประกนัสังคมและสวสัดิการอ่ืนๆ 

3.10  เทคนิคการบริหาร 
3.10.1  การประเมินความพึงพอใจ 
3.10.2  หน่วยงานของรัฐ / เอกชนท่ีใหก้ารส่งเสริมธุรกิจ 
3.10.3  วธีิการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต 

4. โครงการอาชีพการท าอิฐบลอ็กประสาน   จ านวน   12   ช่ัวโมง 
ภาคทฤษฎี  3  ชัว่โมง 
ภาคปฏิบติั  6  ชัว่โมง 

 4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพ 
 4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ 
 4.3  องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพ  
 4.4  การเขียนโครงการประกอบอาชีพ  
 4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการประกอบอาชีพ    
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ของหลกัสูตรการท าอิฐบล็อกประสาน ประกอบดว้ย 
 1. ส่ือเอกสาร ไดแ้ก่ ต ารา / หนงัสือ / วารสาร 
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 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ CD / DVD / PW 
 3. ส่ือบุคคล / ภูมิปัญญา / ปราชญช์าวบา้น 
 4. ส่ือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน / สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ 
 5. ส่ือเทคนิค / วธีิการ ไดแ้ก่ การบรรยาย การสาธิต เวทีชาวบา้น 
 6. อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการท าอิฐบล็อกประสาน 
 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานการท าอิฐบล็อกท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อยา่งนอ้ย 5 คน และผา่นการ

ท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการท าอิฐบลอ็กประสาน  
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ

ประกอบ
อาชีพ 

2.1 ใหส้ามารถอธิบายถึง
ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพและวธีิการเพิ่ม มูลค่าของ
ผลิตภณัฑไ์ด ้
2.2 สามารถอธิบายความเป็นไป
ไดใ้นการประกอบอาชีพการท า
อิฐบล็อกได ้
2.3 ใหส้ามารถบอกแหล่งการ
เรียนรู้/ ภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ประกอบอาชีพการท าอิฐบล็อก 

2.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพ 
2.2 ความเป็นไปไดข้องการประกอบ
อาชีพ 
2.3 แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา 
2.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ 
 

2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูล
มาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไป
ไดใ้นชุมชน 
2.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพไดใ้น
ชุมชนจากขอ้มูลต่าง ๆ 
2.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
อาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
2.4 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยใชก้ระบวนการคิด
เป็นและมีความเป็นไปไดต้ามศกัยภาพทั้ง 5 ดา้นในแต่ละ
พื้นท่ี 

3 5 

2. ทกัษะการ
ประกอบ
อาชีพ 

2.1 ใหส้ามารถอธิบายขั้นตอน
ของการเตรียมการประกอบอาชีพ 
2.2 ใหส้ามารถบอกถึงวตัถุดิบ/
อตัราส่วนผสมท่ีใชใ้นการผลิตอิฐ
บล็อกได ้

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการท า
อิฐบล็อกประสาน 

2.1.1   การเลือกใชว้ตัถุดิบและ
อตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าอิฐ
บล็อกประสาน  

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการท าอิฐบล็อก
ประสาน 
2.2 อภิปรายและเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน พร้อมจด
บนัทึก 

5 
 
 
 
 

30 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.3 ใหส้ามารถฝึกปฏิบติัการผลิต
อิฐบล็อกประสานตาม
กระบวนการและขั้นตอนใน การ
ผลิตและน าเทคนิคความรู้ท่ีมีเพื่อ
การผลิตอิฐบล็อกประสานใน
รูปร่างต่าง ๆ ได ้

2.1.2 การเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าอิฐบล็อกประสาน 

2.13 การผลิตและขั้นตอนในการ
ผลิตอิฐบล็อกประสาน 

- การผสมดิน 
- การอัดบล็อกด้วยแรงคน

และเคร่ืองจกัร 
- การวางและบ่มอิฐสด 
- การเผา 
- การตรวจสอบคุณภาพอิฐ 
- การขนส่ง 

2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพการท าอิฐ
บล็อกประสาน 
2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.6 ด าเนินการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร 

3. การบริหาร
จดัการใน
การประกอบ
อาชีพ 

3.1 ใหส้ามารถอธิบายการคิด
ตน้ทุน/การวางแผนการจ าหน่าย/
ยทุธวธีิทางการตลาด/การบริหาร
ความเส่ียง/การก าหนดราคาขาย
ของอิฐบล็อกประสานได ้
3.2  ใหส้ามารถบอกวธีิการจดัเก็บ
รักษาผลิตภณัฑไ์ด ้

3.1  การเร่ิมตน้จดัตั้งธุรกิจ 
3.1.1   การวางแผนธุรกิจ 
3.1.2   ประเภทการจดัตั้ง( ธุรกิจ

ครอบครัว/การรวมกลุ่ม/หา้งหุน้ส่วน/
บริษทั) 

3.1.3   การจดทะเบียน (การคา้ / การ
จดทะเบียนภาษี ) 

การบริหารจดัการดา้นการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
1.  ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์และการใช้
ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และทุนต่าง ๆ 
2.  การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการ 
3.  ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคงเดิม 
4.  ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และ
มีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 

3 6 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.3  ใหส้ามารถอธิบายถึงวธีิการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการท าอิฐบล็อกประสาน
ได ้

3.2  หลกัการตลาด  4  PS 
3.2.1   Product (กระบวนการผลิต) 
3.2.2   Place  ( สถานท่ี) 
3.2.3   Price  (ราคา) 
3.2.4   Promotion (การ

ประชาสัมพนัธ์) 
 

3.3  เงินทุน   
3.3.1   แหล่งเงินทุน 
3.3.2   ตน้ทุน  (ตน้ทุนคงท่ี / ตน้ทุน

ผนัแปร) 
3.4   การก าหนดราคา  การจ าหน่าย 
3.5   ระบบบญัชี / การเงิน 

3.5.1  การลงบญัชี  5  เล่ม (สมุด
รายวนัซ้ือ/รายวนัขาย/รายวนัรับ/รายวนั
จ่าย/รายวนัทัว่ไป) 

3.5.2   การเงิน  (การควบคุมรายรับ
รายจ่าย / วางแผนการเงิน การบริหาร 

การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
1. ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
2.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการจดัการตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าอิฐบล็อกประสาน 
3.  ด าเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด เช่น การคิด
ตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การส่งเสริมการขาย 
การกระจายสินคา้ ฯลฯ 
การบริหารจดัการเงินทุน จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
1. ขอ้มูลดา้นเงินทุน ตน้ทุน และวเิคราะห์ความตอ้งการของ
เงินทุน 
2.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนดา้นการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าอิฐบล็อกประสาน 
3.  ด าเนินการตามระบบบญัชี การเงิน ไดแ้ก่ การจดัท าสมุด
รายวนัซ้ือ/รายวนัขาย/รายวนัรับ/รายวนัจ่าย/รายวนัทัว่ไป 
ฯลฯ 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ลูกหน้ีการคา้ / เจา้หน้ี / ระยะเวลาใน
การใหเ้ครดิต 
3.6  การจดัการสินคา้คงคลงั 

3.6.1   การดูแลจดัเก็บ 
3.6.2   รูปแบบการขนส่ง/การ

ประกนัภยัการขนส่ง 
3.6.3  การวางแผน Stock สินคา้ 

3.7  ตลาดผลิตภณัฑ ์  
3.7.1  ตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
3.7.2  ตลาดภายในประเทศ 
3.7.3  ตลาดต่างประเทศ/ตลาด

อาเซียน/ตลาดภูมิภาคอ่ืนทัว่โลก 
3.8  การบริหารความเส่ียง 

3.8.1  คู่แข่งทางการคา้ 
3.8.2 ภยัการท างาน / ภยัธรรมชาติ /

ภยัเศรษฐกิจ 
3.8.3 สภาพคล่องการเงิน (เจา้หน้ี – 

ลูกหน้ี ) 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.8.4   ภยัการขนส่ง 

3.9  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.9.1  ตน้ทุนค่าแรง / เงินเดือน / 

โบนสั 
3.9.2  กองทุนเงินทดแทน / 

ประกนัสังคมและสวสัดิการอ่ืนๆ 
3.10  เทคนิคการบริหาร 

3.10.1  การประเมินความพึงพอใจ 
3.10.2  หน่วยงานของรัฐ / เอกชนท่ี

ใหก้ารส่งเสริมธุรกิจ 
3.10.3  วธีิการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต 
4. การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพ 

4.1 สามารถอธิบายความส าคญั
ของโครงการประกอบอาชีพได ้
4.2 สามารถอธิบายประโยชน์ของ
โครงการประกอบอาชีพได ้
4.3 สามารถอธิบายองคป์ระกอบ
ของโครงการประกอบอาชีพการ

4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบ
อาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพ 
4.3  องคป์ระกอบของโครงการประกอบ
อาชีพ  

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง ความส าคญั
ของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการอาชีพ  
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดใน
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 

½ 
 

½ 
 

1 
 

- 
 
- 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ได ้
4.4 สามารถเขียนโครงการ
ประกอบอาชีพได ้
4.5 สามารถประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของ
โครงการประกอบอาชีพได ้

4.4  การเขียนโครงการประกอบอาชีพ 
4.5  การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการประกอบอาชีพ    
 

ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง 
พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ              
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  เพื่อ
เสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานอาชีพ และ
ใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

1 
- 
 

6 
3 
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หลกัสูตรการแปรรูปผลติภัณฑ์เห็ด 
จ านวน 80 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
 

ความเป็นมา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดนโยบายการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า เพื่อให้สถานศึกษา

ไดจ้ดัการเรียนการสอนให้กบัประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงส าหรับประชาชนให้สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงและน าไปเป็นอาชีพเพื่อรายไดใ้หก้บัครอบครัวและชุมชนได ้

ส านกังาน กศน. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีจดัการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั
ให้กบัประชาชนท่ีอยูน่อกระบบโรงเรียน ไดรั้บนโยบายดงักล่าวมาด าเนินการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานท าให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน ท่ีมีบริบทในการด ารงชีวิตอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญั เช่น สภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพของพื้นท่ี ศิลปวฒันธรรมและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน น ามาจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนในด้านอาชีพให้เขา้กบับริบทดงักล่าว โดยเน้นให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ปฏิบติัไดจ้ริง ท าเป็น
อาชีพได ้

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางเกษตร 
ด้วยสภาพภูมิอากาศท่ีมีมรสุมพัดผ่านท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีความ
หลากหลายของพืชพนัธ์ุ นบัไดว้า่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารเล้ียงประชากรของโลกได ้หรือเป็นครัว
ของโลก 
 ผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตออกสู่ตลาด ส่วนมากตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง เพราะฉะนั้นราคาผลผลิตของ
เกษตรกรจึงไม่สามารถก าหนดราคาเองได ้ตอ้งข้ึนกบักลไกของตลาดโดยพ่อคา้คนกลาง อีกทั้งการก าหนด
คุณภาพของผลผลิต มีการก าหนดขนาดหรือลกัษณะท่ีน าสู่ทอ้งตลาด ปัญหาเหล่าน้ีจึงท าให้มีผลิตผลทาง
การเกษตรท่ีไม่ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการตกคา้งอยูใ่นมือของเกษตรกร ถึงจะมีการน าไปขายเองในทอ้งถ่ิน แต่
ก็จะไม่ไดร้าคาท่ีดี 

สภาพปัญหาของเกษตรกรส่วนมากไม่ถนัดในเร่ืองของการตลาด ถ้าหากเกษตรกรสามารถน า
ผลผลิตทางการเกษตรท่ียงัตกคา้งในมือของตนเองน ามาแปรรูปหรือถนอมอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน หรือ
เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเกษตรกรสามารถผลิตไดภ้ายในครอบครัว หรือรวมตวัรวมกนัผลิตก็จะเป็นทางออก
ของเกษตรกร ในการเพิ่มรายไดข้องชุมชนและครอบครัว และเพิ่มอาชีพการมีงานท าใหก้บัชุมชนได ้

หลกัสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลิตผลทางการเกษตร
ท่ีมีอยู่สามารถน ามาเพิ่มมูลค่าได ้การจดัการหลกัสูตรน้ีจึงเน้นการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจาก
วทิยากร และการศึกษาดูงานเพื่อใหเ้ห็นช่องทางการเขา้สู่อาชีพได ้  
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หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดเพื่อการมีงานท าก าหนดหลกัการไว้
ดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ หา้ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพภูมิประเทศและ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ ศกัยภาพของศิลปะ วฒันะธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและ
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

2. มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 

3. ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 

4. เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้
ใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในอาชีพ 

5. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 
 
จุดหมายของหลกัสูตร 

1. ผูเ้รียนเห็นช่องทางในการน าไปประกอบอาชีพ 
2. ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถและปฏิบติังานอาชีพการแปรรูปเห็ดได ้
3. ผูเ้รียนสามารถประกอบอาชีพได ้

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

2.   ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 

ระยะเวลา จ านวน  100  ชัว่โมง  
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โครงสร้างหลกัสูตร  
1. ช่องการประกอบอาชีพการแปรรูปผลติภัณฑ์เห็ด จ านวน  8  ช่ัวโมง 

1.1  ความส าคญัของประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑ์เห็ด 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 

1.2.1   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.2   การใชแ้รงงาน 
1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1.3  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน        
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ   

2. ทกัษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  จ านวน  50  ช่ัวโมง 
2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑ์เห็ด   

2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี /  
2.1.2  การคดัเลือกผลิตภณัฑเ์ห็ดเพื่อการแปรรูป 
2.1.3  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 

      2.2  ขั้นแปรรูปผลิตภณัฑ์เห็ด 
2.2.1 การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด    

  1)  เห็ดสวรรค ์
  2)  เห็ดสมุนไพร  
  3)  เห็ดอบเนย  
  4)  ขา้วเกรียบเห็ด 
  5)  แหนมเห็ด  
  6)  ลูกช้ินเห็ด  

 7) เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเห็ดหลินจือ  
 8) เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเห็ดหูหนู  

  2.2.2 การบรรจุผลิตภณัฑ์ 
 2.3  ขั้นการดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือจ าหน่าย   

3. การบริหารจัดการอาชีพ   จ านวน  10  ช่ัวโมง 
3.1  การบริหารจดัการการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด    

  3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
  3.1.2  การลดตน้ทุนในการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
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  3.1.3  การวางแผนการผลิต 
3.2  การจดัการการตลาดในการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด    

  3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
 3.2.2  การประชาสัมพนัธ์ 
 3.2.3 การน าสินคา้เขา้สู่กระบวนการมาตรฐานสินคา้ หรือการขอ อย. 

     3.2.4 การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ด 
  3.2.5 การท าบญัชี รายรับ – รายจ่าย  
  3.2.6  การวางแผนการตลาด 

3.3  การจดัการความเส่ียง        
  3.3.1  การวเิคราะห์และควบคุมความเส่ียง 
        1)  ระยะเวลาท่ีแปรรูปกบัการจ าหน่าย  
        2)  ราคาขาย  
        3)  คู่แข่งขนั 
  3.3.2 การวางแผนการจดัการความเส่ียง 

3.4  การวางแผนการด าเนินงาน  
4. โครงการอาชีพการแปรรูปผลติภัณฑ์เห็ด จ านวน   12   ช่ัวโมง 

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.3  องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑ์เห็ด 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
หลกัสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนท่ีผา่นการจดักระบวนการ

เรียนรู้จากวทิยากรสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง โดยใชว้ธีิการจดักระบวนการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง 
 2.  การฝึกปฏิบติัร่วมกบัวทิยากร 
 3.  การบรรยายประกอบส่ือ  power point , VCD  
 4.  การสาธิต 
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การวดัและประเมินผล 
1. การทดสอบ 
2. การสังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วม 
3. การประเมินผลการปฏิบติัไดจ้ริง 
4. การประเมินผลงานในเชิงประจกัษ ์

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือเอกสารความรู้ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
 2.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Power point , VCD 
 3.  ผูรู้้ / ภูมิปัญญา 
 4.  วตัถุดิบของจริงท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติั 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อยา่งนอ้ย 30 คน 

และผา่นการท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวุฒิบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการแปรรูปผลติภัณฑ์เห็ด 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด
  

1.1  อธิบายความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 
1.2 อธิบายความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด ไดแ้ก่   ความ
ตอ้งการของตลาด 
แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ และท าเล
ท่ีตั้ง 
1.3  บอกแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.4  บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพ   
  

1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพ
การแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด   

1.2.1   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.2   การใชแ้รงงาน 
1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1.3  แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ   
  
  
 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
สถานประกอบการ ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลใน
ชุมชน  เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการ
ประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบ
อาชีพไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ  
1.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในอาชีพท่ี
ตดัสินใจเลือก 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
การประกอบอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน ฯลฯ โดยค านึง
ศกัยภาพ  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของ
พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศ   และท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  

1 
 

1 
 
 
 
 
 
- 
1 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
5 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรมประเพณีและวถีิ
ชีวติของแต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากร
มนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

2. ทกัษะอาชีพ
การแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 

2.1 เตรียมการประกอบอาชีพการ
แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
  - สถานท่ี / พื้นท่ี   

2.1.2  การคดัเลือกผลิตภณัฑ์
เห็ดเพื่อการแปรรูป 

2.1.3  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบอาชีพการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 

 - มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบั
ธรรมชาติของเห็ดแต่ละชนิด มี
สรรพคุณอยา่งไร 
 - สามารถท าเช้ือและกอ้น
เห็ดได ้
2.2  แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 

2.2.1 แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดจาก

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 

      2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี   
2.1.2  การคดัเลือกผลิตภณัฑเ์ห็ด

เพื่อการแปรรูป 
2.1.3  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑ์
เห็ด 

 
 
 
 
 
2.2  ขั้นแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 

2.2.1 การแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดจาก

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 
2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
พร้อมจดบนัทึก 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการแปรรูปผลิตภณัฑ์
เห็ด 
2.6 จดัใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ดตามแผนการฝึกทกัษะ  
2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.6 ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 
2.7  ฝึกปฏิบติัจริง 
       วธีิการแปรรูป 

1. การคดัสรรวตัถุดิบ 
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1 
 
1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เห็ด  ไดแ้ก่  เห็ดสวรรค ์ เห็ด
สมุนไพร  เห็ดอบเนย  
ขา้วเกรียบเห็ด  แหนมเห็ด  
ลูกช้ินเห็ด  เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเห็ด
หลินจือ และเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเห็ด
หูหนู 

2.2.3 บรรจุผลิตภณัฑ์ 
2.3  การดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือ
จ าหน่าย 

เห็ด 
1)  เห็ดสวรรค ์
2)  เห็ดสมุนไพร  
3)  เห็ดอบเนย  
4)  ขา้วเกรียบเห็ด 
5)  แหนมเห็ด  
6)  ลูกช้ินเห็ด  
7)  เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเห็ด

หลินจือ 
8) เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเห็ดหูหนู  

2.2.2 การบรรจุผลิตภณัฑ์ 
2.3  ขั้นการดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือ
จ าหน่าย   

2. การท าความสะอาด 
3. ส่วนผสม 
4. สาธิต/ปฏิบติั 
5. บรรจุหีบห่อพร้อมจ าหน่าย 
6. การคิดตน้ทุน การตั้งราคาขาย ก าไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
- 
 

3. การบริหาร
จดัการอาชีพ 

3.1  สามารถบริหารจดัการการ
แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดได ้ 

- ควบคุมคุณภาพการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 

- ลดตน้ทุนในการแปรรูป

3.1  การบริหารจดัการการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด   

3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพ
การแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 

3.1.2  การลดตน้ทุนในการแปรรูป

3.1 การบริหารจดัการการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
 3.1.1  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการ 
 3.1.2  ศึกษาก าหนดและการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตท่ีตอ้งการ 

5 5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 

- วางแผนการผลิต 
3.2  สามารถจดัการการตลาดใน
การแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดได ้  

- ท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
- ประชาสัมพนัธ์ 
- น าสินคา้เขา้สู่กระบวนการ

มาตรฐานสินคา้ หรือการขอ อย. 
- จ  าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป

ทางการเกษตร 
- ท าบญัชี รายรับ – รายจ่าย 
- วางแผนการตลาด 

3.3  สามารถจดัการความเส่ียง 
- วเิคราะห์และควบคุมความ

เส่ียง เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีแปรรูป
กบัการจ าหน่าย   ราคาขาย และคู่
แข่งขนั 

- วางแผนการจดัการความเส่ียง 

ผลิตภณัฑเ์ห็ด 
3.1.3  การวางแผนการผลิต 

3.2  การจดัการการตลาดในการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด  

3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.2.2  การประชาสัมพนัธ์ 
3.2.3 การน าสินคา้เขา้สู่

กระบวนการมาตรฐานสินคา้ หรือการ
ขอ อย. 

3.2.4  การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร 

3.2.5 การท าบญัชี รายรับ – รายจ่าย
  

3.2.6  การวางแผนการตลาด 
3.3  การจดัการความเส่ียง   

3.3.1  การวเิคราะห์และควบคุม
ความเส่ียง 
 1)  ระยะเวลาท่ีแปรรูปกบัการ

 3.1.3   ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพ
คงเดิม 
 3.1.4   ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน  และมีแนวทางในการจดัการ
ความเส่ียง 
3.2 การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียน
ศึกษา 
 3.2.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาด 
 3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการ
จดัการการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 

3.2.3  ด าเนินการน าสินคา้เขา้สู่กระบวนการ
มาตรฐานสินคา้ หรือการขอ อย. 
3.3 การจดัการความเส่ียง จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.3.1 ใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเร่ืองการจดัการ
ความเส่ียง 
 3.3.2  ฝึกการวเิคราะห์การจดัการความเส่ียง 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.4  สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานในแบบตารางการ
ปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

จ าหน่าย  
 2)  ราคาขาย  
 3)  คู่แข่งขนั 

3.3.2 การวางแผนการจดัการความ
เส่ียง 
3.4  การวางแผนการด าเนินงานในแบบ
ตารางการปฏิบติังาน (Gantt Chart) 
  

พร้อมการวางแผนการจดัการความเส่ียง 
3.4 การวางแผนการด าเนินงาน  
 3.4.1 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนการ
ด าเนินงานในแบบตารางการปฏิบติังาน (Gantt 
Chart) 
  3.4.2  ฝึกปฏิบติัการท าแผนการประกอบ
อาชีพแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ดตามแบบตารางการ
ปฏิบติังาน (Gantt Chart) 

4. โครงการ
อาชีพการแปร
รูปผลิตภณัฑ์
เห็ด 

1. บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้
  2. บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
3. บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
5. อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดีของ

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพการ
แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.3  องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบ
ของอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพการแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์ห็ด 
4.5  การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพการแปร

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  
แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ

½ 
 

½ 
 
1 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
 6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
7. ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

รูปผลิตภณัฑ์เห็ด 
 

อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ              
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5  จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการด าเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการประกอบอาชีพแปรรูปผลติภัณฑ์มะขาม 
จ านวน  60  ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
 
ความเป็นมา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10  (2550-2554)  ก าหนดกรอบการพฒันาประเทศ
ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด  “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการอยู่ดีมีสุขของคนไทย”  และสร้างค่านิยมร่วมกนัให้คนไทย
ตระหนักถึงความจ าเป็นและการปรับเปล่ียนกระบวนการคิด  เจตคติ  กระบวนการท างานโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  น าทางในการบริหารประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคญัของแนวคิดดงักล่าวจึงมีนโยบายเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขนัให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมัน่คัง่และมัน่คงโดย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  
“2555”  เพื่อพฒันา 5  ศกัยภาพของพื้นท่ีใน  5  กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขนัได ้ ใน  5 ภูมิภาคหลกัของ
โลก  เพื่อเป็นการสนองนโยบายและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังาน กศน.ไดน้ า
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา  เก่ียวกบัการจดัการการศึกษาอาชีพมาสู่การปฏิบติั  เพื่อจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชากรให้มีรายได้และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน  มี
ความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคเอเชียและระดบัสากล  และเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย  ประชากร
มีรายได้และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน  โดยยึดศกัยภาพ  5  ศกัยภาพ  มาใช้ในการด าเนินการดงักล่าวกอปรกบั
ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว  ท าให้มีผลผลิตจ านวนมากออกสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผลผลผลิต
ตกต ่าหรือบางส่วนไม่ได้ขนาดตามความตอ้งการของตลาด  มีปริมาณมากจนล้นตลาดท าให้เกษตรกรมี
รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย  เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวส านกังาน  กศน. จึงจดัท าหลกัสูตร  “การแปร
รูปผลิตภณัฑ์มะขาม”  เพื่อเป็นการให้ความรู้ให้กบักลุ่มผูไ้ม่มีอาชีพและผูต้อ้งการพฒันาอาชีพในการเพิ่ม
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตจนสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพ  เพื่อก่อให้เกิดรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว
เป็นการสร้างอาชีพใหเ้กิดความมัง่คัง่และมัน่คงต่อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร                                                                 
 หลกัสูตรการศึกษาอาชีพการแปรรูปมะขามเพื่อการมีงานท า  มีหลกัการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

1. เป็นการจดัท าหลกัสูตรอุตสาหกรรมท่ีมีความยดืหยุน่ดา้นหลกัสูตร  การจดักระบวนการเรียนรู้
การวดัและการประเมินผล 

2.  เพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพ  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง   
 3.   ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551 
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 4.   ส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายน าศกัยภาพ  5  ดา้นของพื้นท่ีประกอบดว้ย  ทรัพยากรธรรมชาติ  
สภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และทรัพยากรมนุษย ์ มาใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจประกอบอาชีพ 
 5.   มุ่งเนน้การฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดทกัษะ  สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
 
จุดหมายของหลกัสูตร 

มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
จึงก าหนดจุดหมายดงัน้ี 

1.  ให้มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ  ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ  ความถนดัและ
ตามทนัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  

2. ใหมี้ความรู้ทกัษะในการแปรรูปผลิตภณัฑ ์ อาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หเ้กิดความมัน่คง 
3. ใหมี้คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

มี  2  กลุ่มเป้าหมาย  คือ 
1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
 จ านวน     60     ชัว่โมง 
  
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  ช่องทางการประกอบอาชีพ     จ านวน  10  ช่ัวโมง  
1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพ     
1.2  ความเป็นไปไดข้องการประกอบอาชีพ      
1.3  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา         
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ 

2. ทกัษะอาชีพ       จ านวน  28  ช่ัวโมง  
2.1  ขั้นตอนการเตรียมการประกอบอาชีพ     
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2.1.1  เตรียมคน 
  ความรู้ในเร่ืองของประโยชน์ของมะขาม วธีิการคดัเลือกมะขาม ส าหรับท าวสัดุ
มะขามดองวสัดุ,มะขามคลุก,ผลิตมะขามส าหรับท าน ้ามะขาม 
 2.1.2  เตรียมสถานท่ี 
  1) ขนาดของพื้นท่ี ความสะอาดของพื้นท่ีส าหรับเตรียมการผลิต 
  2) เตรียมพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บผลิตภณัฑ์ 
      2.1.3  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
  1) วสัดุส าหรับผลิตมะขามดอง 

2) วสัดุส าหรับผลิตมะขามคลุก 
3) วสัดุส าหรับผลิตมะขามเปียก 

      2.1.4  เตรียมวตัถุดิบ 
  มะขาม, เตา, น ้า, น ้าตาล, ขณัฑสกร, ภาชนะส าหรับใส่มะขามแต่ละประเภท 
2.2  ขั้นตอนการฝึกทกัษะการแปรรูป      

2.2.1 คดัเลือกมะขามส าหรับผลิตเป็นมะขามชนิดต่างๆ  
2.2.2 แปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 

1) มะขามดอง 
 - การคดัเลือกมะขามดิบขนาดพอเหมาะส าหรับท าน ามาท ามะขามดอง 
 - ท าความสะอาด ปลอกเปลือกมะขาม 

- ใส่วตัถุดิบต่างๆส าหรับดอง 
 - ใส่ภาชนะท่ีใชด้อง ทิ้งไวจ้นมะขามเขา้เน้ือมะขามคลุก 
 - เลือกมะขามสุกส าหรับท ามะขามคลุก 
     - ใส่วตัถุดิบส าหรับคลุกมะขาม 
     - บรรจุใส่ภาชนะ/บรรจุภณัฑ ์
2) มะขามเปียก 
 - การคดัเลือกมะขามเปร้ียวท่ีสุกมาท ามะขามเปียก 
 - ท าความสะอาด ปลอกเปลือกมะขาม 
 - น าไปน่ึง 

- บรรจุใส่ภาชนะ/บรรจุภณัฑ ์
2.3 การเลือกบรรจุภณัฑ์       
        1)  การเก็บรักษาคุณภาพ 
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3. การบริหารจัดการอาชีพ     จ านวน       10 ช่ัวโมง            
3.1  ทุน         
 3.1.1  การหาแหล่งทุน 
 3.1.2  การระดมทุน 
3.2  การบริหารจดัการ       

        3.2.1  อุตสาหกรรมในครอบครัว 
       -  ความหมายและความส าคญั 
        3.2.2  วสิาหกิจชุมชน 
       1)  ความหมายและความส าคญั 
       2)  ความแตกต่างของอุตสาหกรรมในครอบครัวกบัวิสาหกิจชุมชน 
        3.2.3  การวางแผนการผลิต 
       1)  การเตรียมวตัถุดิบ 
       2)  การส ารวจความตอ้งการของตลาด 
       3)  ฤดูของผลผลิต 
        3.2.4  การจดัท าบญัชี 
       1)  บญัชีรายรับรายจ่าย 
       2)  บญัชีตน้ทุน 
       3)  บญัชีก าไรขาดทุน 

 3.3  การตลาด        
        1)  ลูกคา้ 
       2)  การขนส่ง ,  การกระจายสินคา้ 
       3)  การคิดตน้ทุน  การตั้งราคา 
  4)  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

  3.4  การประชาสัมพนัธ์       
  3.5  การขอ อย.        
 -  ขั้นตอนการขอ อย. 

4. โครงการอาชีพ      จ านวน       12 ช่ัวโมง  
4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ      
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ       
4.3  องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ      
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ       
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4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ   
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. วทิยากรใหค้วามรู้โดยวธีิการบรรยาย   
2. การเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการศึกษาเอกสาร 
3. การฝึกปฏิบติั 
4. การศึกษาดูงานการบริหารจดัการ 
5. การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1.  เอกสารเร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 
2.  ซีดีการแปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 
3.  วทิยากรเพิ่มความรู้เร่ืองการแปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 
4.  วทิยากรเพิ่มความรู้เร่ืองการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
5.  วทิยากรเพิ่มความรู้เร่ืองการขอ อย. 
6.  วทิยากรเพิ่มความรู้เร่ืองการท าบญัชี 
7.  แหล่งเรียนรู้ 
8.  ตวัอยา่งบรรจุภณัฑ์ 

 
การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ
จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3.  มีผลงานการแปรรูปมะขามท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อยา่งนอ้ย 30 คน และผา่น

การท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการแปรรูปผลติภัณฑ์มะขาม 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์
มะขาม 
 

1.1 อธิบายความส าคญัของการ
แปรรูป 
1.2 อธิบายวธีิการเพิ่ม มูลค่า
ผลผลิตได ้
1.3  ยกตวัอยา่งแหล่งเรียนรู้/ 
ภูมิปัญญา ท่ีใชศึ้กษาได ้
1.4  คดัเลือกวตัถุดิบท่ีเหมาะสม
ส าหรับการแปรรูปแต่ละ
ประเภทได ้
1.5 ทิศทางการประกอบอาชีพ 

1.1  ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพ 
1.2  ความเป็นไปไดข้องการประกอบ
อาชีพ 
1.3  แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา 
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลในชุมชน  เพื่อน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความ
เป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ในชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ  
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการแปรูปผลิตภณัฑ์
มะขามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศการ
ประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑม์ะขามในรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน 
ฯลฯ โดยค านึงศกัยภาพ  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ี
ตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิประเทศ   และ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  
วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และ

2 
 

2 
 
- 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

5 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

2.  ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์
มะขาม 
 

2.1 ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการเตรียมการประกอบ
อาชีพได ้
2.2 ผูเ้รียนสามารถแปรรูป 
ผลผลิตได ้
2.3 ผูเ้รียนสามารถเลือกวธีิ
บรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบับรรจุ
ภณัฑไ์ด ้
 

2.1  ขั้นตอนการเตรียมการประกอบ
อาชีพ     

2.1.1  เตรียมคน 
 ความรู้ในเร่ืองของประโยชน์
ของมะขาม วธีิการคดัเลือกมะขาม 
ส าหรับท าวสัดุมะขามดองวสัดุ,มะขาม
คลุก,ผลิตมะขามส าหรับท าน ้ามะขาม 

2.1.2  เตรียมสถานท่ี 
1) ขนาดของพื้นท่ี ความ

สะอาดของพื้นท่ีส าหรับเตรียมการ
ผลิต 

2) เตรียมพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บ
ผลิตภณัฑ์ 

2.1.3  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
1) วสัดุส าหรับผลิตมะขามดอง

 2) วสัดุส าหรับผลิตมะขามคลุก

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการเตรียม  
สถานท่ี  คน  วสัดุอุปกรณ์และวตัถุดิบ 
2.2  อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ท่ีไดจ้าก
เอกสาร 
2.3  วทิยากรใหค้วามรู้เพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอน
การเตรียมการประกอบอาชีพ 
2.4  วทิยากรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรรูป  การคดัเลือก
วตัถุดิบ  การท าความสะอาด 
2.5  ฝึกปฏิบติั 
2.6  ผูเ้รียนอภิปรายแลกเปล่ียนการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์
ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
2.7  วทิยากรใหค้วามรู้เพิ่มเติมในการคดัเลือกบรรจุ
ภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑท่ี์จะท าใหส้ามารถเก็บ
รักษาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 3) วสัดุส าหรับผลิต
มะขามเปียก 

 2.1.4  เตรียมวตัถุดิบ 
 มะขาม, เตา, น ้า, น ้าตาล, 
ขณัฑสกร, ภาชนะส าหรับใส่มะขาม
แต่ละประเภท 
2.2  ขั้นตอนการฝึกทกัษะการแปรรูป 

2.2.1 คดัเลือกมะขามส าหรับผลิต
เป็นมะขามชนิดต่างๆ  

2.2.2 แปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 
1) มะขามดอง 

 - การคดัเลือกมะขามดิบขนาด
พอเหมาะส าหรับท าน ามาท ามะขาม
ดอง 
 - ท าความสะอาด ปลอก
เปลือกมะขาม 
 - ใส่วตัถุดิบต่างๆส าหรับดอง 
 - ใส่ภาชนะท่ีใชด้อง ทิ้งไวจ้น

 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
มะขามเขา้เน้ือมะขามคลุก 
 - เลือกมะขามสุกส าหรับท า
มะขามคลุก 
 - ใส่วตัถุดิบส าหรับคลุก
มะขาม 
 - บรรจุใส่ภาชนะ/บรรจุภณัฑ ์

2) มะขามเปียก 
- การคดัเลือกมะขามเปร้ียวท่ี

สุกมาท ามะขามเปียก 
- ท าความสะอาด ปลอก

เปลือกมะขาม 
- น าไปน่ึง 
- บรรจุใส่ภาชนะ/บรรจุภณัฑ ์

2.3 การเลือกบรรจุภณัฑ์ 
-  การเก็บรักษาคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3.  การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพ

3.1  ผูเ้รียนสามารถบอกแหล่ง
ทุน / ระดมทุนได ้
3.2  ผูเ้รียนสามารถอธิบายการ

3.1  ทุน     
3.1.1  การหาแหล่งทุน 
3.1.2  การระดมทุน 

3.1 การบริหารจดัการทุน 
 3.1.1  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองแหล่งท่ีมาของทุน
และวธีิการไดม้าซ่ึงทุน 

1 
 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์
มะขาม 
 

บริหารจดัการด าเนินงานอาชีพ
ในรูปแบบครอบครัว/วสิาหกิจ
ชุมชนได ้
3.3  ผูเ้รียนสามารถท าบญัชี  คิด
ตน้ทุน  การตั้งราคาขายได ้
3.4  ผูเ้รียนสามารถบอกวธีิการ
ขนส่งผลิตภณัฑไ์ด ้
3.5  ผูเ้รียนสามารถบอกแหล่ง
จ าหน่ายการกระจายสินคา้ 
3.6  ใหส้ามารถบอกวธีิการ/ 
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ได ้
3.7  ผูเ้รียนสามารถรู้
กระบวนการ ของการขอ อย. 
   

3.2  การบริหารจดัการ 
3.2.1  อุตสาหกรรมในครอบครัว 

 -  ความหมายและ
ความส าคญั 

3.2.2  วสิาหกิจชุมชน 
1)  ความหมายและ

ความส าคญั 
2)  ความแตกต่างของ

อุตสาหกรรมในครอบครัวกบัวสิาหกิจ
ชุมชน 

3.2.3  การวางแผนการผลิต 
1)  การเตรียมวตัถุดิบ 
2)  การส ารวจความตอ้งการ

ของตลาด 
3)  ฤดูของผลผลิต 

3.2.4  การจดัท าบญัชี 
1)  บญัชีรายรับรายจ่าย 
2)  บญัชีตน้ทุน 

        3.1.2  วทิยากรสรุปและใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
3.2  การบริหารจดัการ 
 3.2.1  วทิยากรใหศึ้กษาเอกสาร  อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว  วสิาหกิจชุมชน  การวางแผนการผลิต  การ
จดับญัชี 
 3.2.2   วทิยากรใหค้วามรู้เพิ่มเติม 
 3.2.3   ฝึกปฏิบติั 
       3.2.4   วทิยากรใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมจากการฝึก
ปฏิบติั 
3.3  การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.3.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของตลาด 
 3.3.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการจดัการ
ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูปผลิตภณัฑม์ะขาม 
 3.3.3  ฝึกปฏิบติั เร่ือง การคิดตน้ทุน  การตั้งราคา 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ฯลฯ 
       3.3.4    วทิยากรใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม   
3.4  วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3)  บญัชีก าไรขาดทุน 
 

 3.3  การตลาด 
1)  ลูกคา้ 
2)  การขนส่ง ,  การกระจาย

สินคา้ 
3)  การคิดตน้ทุน  การตั้ง

ราคา 
4)  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

  3.4  การประชาสัมพนัธ์  
  3.5  การขอ อย.  

-  ขั้นตอนการขอ อย. 

3.5  วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการขอ  อย. 
3.6  วดัผลและประเมินผล 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
- 
1 

4.  โครงการ
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์
มะขาม 
 

4.1 บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้
4.2 บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
4.3 องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 

4.1  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการ
อาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2  จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 

½ 
½ 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
6 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.6  เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพได ้

ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง   
4.3  จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ             
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ  วทิยากร
ตรวจความถูกตอ้งและใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมในการเขียน
โครงการประกอบอาชีพ   
4.5  จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
จ านวน  60  ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
 

ความเป็นมา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10  (2550-2554)  ก าหนดกรอบการพฒันาประเทศ
ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด  “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการอยู่ดีมีสุขของคนไทย”  และสร้างค่านิยมร่วมกนัให้คนไทย
ตระหนักถึงความจ าเป็น และการปรับเปล่ียนกระบวนการคิด  เจตคติ  กระบวนการท างานโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  น าทางในการบริหารประเทศ  

 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คัง่และมัน่คงโดย  ไดก้ าหนด
ยุทธศาสตร์  “2555”เพื่อพฒันา 5  ศกัยภาพของพื้นท่ีใน  5  กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขนัได้  ใน  5 
ภูมิภาคหลกัของโลก 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายและขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังาน กศน.ได้
น านโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา  เก่ียวกบัการจดัการการศึกษาอาชีพมาสู่การปฏิบติั  เพื่อจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชากรให้มีรายได้และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน  มี
ความสามารถเชิงการแข่งขันทั้ งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับสากล  เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
ส านกังาน  กศน.  เป็นการศึกษาตลอดชีวติอยา่งแทจ้ริง   
 ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียว  ท าให้มีผลผลิตจ านวนมากออกสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผล
ผลผลิตตกต ่าหรือบางส่วนไม่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาด  มีปริมาณมากจนล้นตลาดท าให้
เกษตรกรมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย  เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวส านกังาน  กศน. จึงจดัท าหลกัสูตร  
“การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร”  เพื่อเป็นการให้ความรู้ให้กบักลุ่มผูไ้ม่มีอาชีพและผูต้อ้งการพฒันา
อาชีพในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจนสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพ  เพื่อก่อให้เกิดรายไดใ้ห้กบัตนเอง
และครอบครัวเป็นการสร้างอาชีพใหเ้กิดความมัง่คัง่และมัน่คงต่อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลักสูตรการศึกษาอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพรเพื่อการมีงานท า  มีหลกัการจดัการ
เรียนรู้ดงัน้ี 

1. เป็นการจดัท าหลกัสูตรอุตสาหกรรมท่ีมีความยดืหยุน่ดา้นหลกัสูตร   การจดักระบวนการเรียนรู้
การวดัและการประเมินผล 



121 

 

2. มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพ  ทัว่ถึงและ
เท่าเทียม  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  เป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้นและสังคม 

3. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายพฒันาตามศกัยภาพ  5  ดา้น  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. มุ่งเนน้การฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางอาชีพ  สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้

 
จุดหมายหลกัสูตร 
 หลักสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพรมุ่งพฒันาให้กลุ่มเป้าหมายมีให้มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จึงก าหนดจุดหมายดงัต่อไปน้ี 

1. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และเหมาะสม 
กบัศกัยภาพของตนเอง 

2. มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ ในการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ต่อการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมายคือ 
 1.  กลุ่มผูไ้ม่มีอาชีพและมีความสนใจท่ีจะประกอบอาชีพ 
 2.  กลุ่มผูมี้อาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา        จ านวน      60     ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  ช่องทางการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร    จ านวน   8   ช่ัวโมง 
1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร   
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  

  1.2.1   ความตอ้งการของตลาด 
 1.2.2   การใชแ้รงงาน 
 1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
 1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1.3  แหล่งเรียนรู้        
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1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร     
2. ทกัษะการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  จ านวน   32   ช่ัวโมง 

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร                        
2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี 
2.1.2  การคดัเลือกวตัถุดิบในการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
2.1.3  การท าความสะอาดวตัถุดิบ 
2.1.4  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 

2.2   ขั้นตอนแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร     
2.3  ขั้นการดูแลรักษาการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพรเพื่อการจ าหน่ายหรือบริโภค   

3.  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร   จ านวน   8   ช่ัวโมง 
3.1  การบริหารจดัการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร                             

  3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพในการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 3.1.2  การลดตน้ทุนในแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 3.1.3  การวางแผนการผลิตแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 3.1.4  การลงบญัชีรายรับรายจ่าย 
3.2  การจดัการตลาดในการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร    

  3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้แปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 3.2.2  การกระจายสินคา้การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพรไปสู่ผูบ้ริโภค 
 3.2.3  การวางแผนการตลาดแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
3.3  การจดัการความเส่ียงในการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร    

  3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพในการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  
 1)  ประเภทของแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  
 2)  ค่าใชจ่้ายในการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 3)  ผลก าไรท่ีจากการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
 4)  คู่แข่งขนั 

 3.3.2 การวางแผนการจดัการความเส่ียง 
3.4  การวางแผนการด าเนินงานอาชีพ  

4.  โครงการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร                           จ านวน   12   ช่ัวโมง 
4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร   
4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร   
4.3  องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของอาชีพการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  
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4.4  การเขียนโครงการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร                    
4.5  การประเมินแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร       

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ศึกษาดว้ยตนเองขอ้มูลจากเอกสาร /ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้แปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
- ฝึกปฏิบติัจริงแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้  ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือบุคคล  
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพรท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อยา่งนอ้ย 

30 คน และการท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวุฒิบตัร 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร    
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการ 
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
อาหารแหนม
สมุนไพร 
 

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการของการแปร
รูปอาหารแหนมสมุนไพร 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
อาชีพการของการแปรรูปอาหาร
แหนมสมุนไพรไดแ้ก่ การลงทุน 
ดูแลรักษา ทุน และตรวจสอบได ้
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได ้
1.4 บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพแปรรูปอาหารแหนม
สมุนไพร 

1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพ
การของการแปรรูปอาหารแหนม
สมุนไพร 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการการของการ
แปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  
 1.2.1   ความตอ้งการของตลาด
 1.2.2   การใชแ้รงงาน 
 1.2.3   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์
 1.2.4   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.3  แหล่งเรียนรู้   
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพแปรรูป
อาหารแหนมสมุนไพร 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
สถานประกอบการ ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลในชุมชน  
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบ
อาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ  
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
การประกอบอาชีพการแปรรูปอาหารแหนม
สมุนไพรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน พอ่คา้คนกลาง ฯลฯ 
โดยค านึงศกัยภาพ 5 ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของ
พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศ  และท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพ

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 
1 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ของศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติของแต่ละ
พื้นท่ีและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
พื้นท่ี 

2.  ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
อาหารแหนม
สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สามารถอธิบายการเตรียมการ
ประกอบอาชีพการแปรรูปอาหาร
แหนมสมุนไพรได ้
2.2 สามารถบอกขั้นตอนวธีิการ
ท าแหนมสมุนไพรได ้
2.3 มีความรู้เร่ืองสมุนไพร
สรรพคุณของสมุนไพรและ
สามารถเลือกสมุนไพรมาท า
แหนมได ้
2.4 สามารถน าแหนมสมุนไพร
ไปประกอบอาหารประเภท 
ต่าง ๆ ได ้
 
 
 

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ 
แปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร                       

2.1.1  สถานท่ี / พื้นท่ี 
2.1.2  การคดัเลือกวตัถุดิบในการ

แปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 
2.1.3การท าความสะอาดวตัถุดิบ 
2.1.4  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ 

ประกอบอาชีพการแปรรูปอาหาร 
2.2 การเตรียมวตัถุดิบ 

2.2.1 การคดัเลือกและวธีิการซ้ือ
วตัถุดิบส่วนผสมการแปรรูปแหนม
สมุนไพร 

2.2.2 การหาแหล่งวตัถุดิบสมุนไพร 
2.2.3 การส ารวจราคาวตัถุดิบเพื่อ

น ามาค านวณตน้ทุนก าไรการแปรรูป

2.1  การบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเตรียมการ 
ประกอบอาชีพ 
2.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผูรู้้    
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัเร่ืองวธีิการท าแหนม 
ความรู้เร่ืองสรรพคุณของสมุนไพร  การท าบญัชี
รายรับ รายจ่าย การเตรียมวสัดุอุปกรณ์  การเตรียม
วตัถุดิบ การเลือกสถานประกอบการ และสถานท่ี
จ าหน่าย 
2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.4  ฝึกปฏิบติัจริง 

1) อธิบายขั้นตอนการท าแหนมสมุนไพร 
2) การค านวณอตัราส่วนเคร่ืองปรุงส่วนผสม 
3) ลงมือการผสมและหมกัแหนมและบรรจุภณัฑ์ 
4) สาธิตการน าแหนมมาปรุงอาหารแบบต่าง ๆ 

และปฏิบติัจริง 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหนมสมุนไพร 
2.3 ขั้นตอนการฝึกทกัษะการท าแหนม
สมุนไพร 

2.3.1 การคดัเลือกและจดัซ้ือ
วตัถุดิบ เน้ือหมู สมุนไพร เคร่ืองปรุง
ส่วนผสม ใบตอง 

2.3.1 ขั้นตอนการท าแหนม 
 1) การค านวณอตัราส่วนผสม
 2) วธีิการปรุงและหมกัแหนม
 3) วธีิการบรรจุภณัฑ์ 
 4) การน าแหนมสมุนไพรไป
ปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ย  า
แหนมหลนแหนม  แหนมทรงเคร่ือง 
ฯลฯ 
2.4  ขั้นตอนการเก็บรักษา 

2.4.1 การเก็บรักษาวตัถุดิบ 
2.4.1  การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์

การท าแหนม 

2.5 วดัและประเมินผลตามหลกัสูตรก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 



127 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 2.4.1 การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์

แหนมเพื่อจ าหน่าย 
 

 
3.   การบริหาร
จดัการ 
 
 

3.1 สามารถบริหารการแปรรูป
อาหารแหนมสมุนไพร 
 - ควบคุมคุณภาพ 
 - ลดตน้ทุนการแปรรูปแหนม
สมุนไพรได ้
      - การลงบญัชีรายรับรายจ่าย 
3.2 สามารถจดัการการตลาดใน
การแปรรูปอาหารแหนม
สมุนไพรได ้
 - สามารถท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 

- กระจายอาหารแหนม
สมุนไพรไปสู่ผูบ้ริโภค 
3.3 สามารถจดัการความ 
เส่ียงได ้
  

3.1  การบริหารจดัการท าการแปรรูป 
 3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพ
ในการท าการแปรรูป 
 3.1.2  การลดตน้ทุนการแปรรูป
อาหารแหนมสมุนไพร  
     3.1.3  การวางแผนการผลิต 
     3.1.4 การลงบญัชีรายรับรายจ่าย 
3.2  การจดัการตลาดในการแปรรูป
อาหารแหนมสมุนไพร  
 3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้
อาหารแปรรูป 
 3.2.2  การกระจายสินคา้สู่
ผูบ้ริโภค       
3.3  การจดัการความเส่ียง อาหารแปร
รูป  
3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพอาหารแปร

3.1 การบริหารจดัการการผลิต จดัใหผู้เ้รียน 
 3.1.1  ส ารวจและศึกษาแห่งวสัดุ  อุปกรณ์  และ
การใชป้ระโยชน์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ทุนต่างๆ  
 3.1.2   การก าหนดและการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตท่ีตอ้งการ 
 3.1.3   ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคง
เดิม 
 3.1.4   ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2 การบริหารจดัการการตลาด จดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.2.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาด 
 3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการ
จดัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารแปรรูปแหนม
สมุนไพรแบบต่างๆ 

4 4 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
รูปอาหารแหนมสมุนไพร 

1)  ประเภทของปลาท่ีน ามาใชใ้น
การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร 

2)  ค่าใชจ่้ายในการท าการแปร
อาหารตน้ทุนก าไร 

3)  ผลก าไรจากการจ าหน่าย 
4)  คู่แข่งขนั 

 3.2.3  ด าเนินการตามกระบวนการจดัการ
การตลาด เข่น การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนด
ราคาขาย การส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ 
ฯลฯ 
 

4. โครงการ
ประกอบอาชีพ
การแปรรูป
อาหารแหนม
สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 

4.1  บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพท า
การแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพท า
การแปรอาหารแหนมสมุนไพร 
4.3 องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ
ท าการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร  
4.4 การเขียนโครงการอาชีพอาหาร
แหนมสมุนไพร 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพอาหาร
แหนมสมุนไพร 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 

ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ

โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  

แลว้จดักิจ 

4.2 กรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น 

เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.3 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ืองตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม 
และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิด

½ 
 

½ 
 

1 
 

1 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 

6 
 

3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 
 
 

อาชีพได ้
 4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพได ้

 เป็นแนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.4 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ            
4.5 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.6 จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.7 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรธุรกจิกาแฟโบราณ  
จ านวน  60 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 
 
ความเป็นมา 

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 
ศกัยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั 
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษา
เพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอย่างมีคุณภาพอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายได ้มีงานท าอยา่ง
ย ัง่ยนื และมีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล  ดงันั้น การจดัการศึกษา
อาชีพในปัจจุบนัจะตอ้งมุ่งพฒันาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการประกอบ
อาชีพ  เนน้การบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวติในรูปแบบใหม่
ท่ีสร้างความมัน่คงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาการว่างงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน 
 ในสภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากร ธรรมชาติถูกใช้ไป
อย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึนทุกมุมโลก มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย  โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาในการ
ประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัว ไม่มีเวลาท่ีจะรับประทานอาหารเช้า  จึงหันมานิยมการด่ืมชา 
กาแฟแทน ก่อนไปท างาน  เป็นท่ีนิยมของบุคคลทัว่ไป  กลายเป็นวฒันธรรมที่สืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั
ทัว่โลกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา การน าผลผลิตกาแฟมาใช้ในการชง
เคร่ืองด่ืมนั้น มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีรสชาติท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสถานท่ีปลูกในแต่ละ
พื้นท่ี ท าเลท่ีตั้ ง และภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ  มีความแตกต่างกัน ท าให้ผลผลิตท่ีได้จึงแตกต่างกนัไป 
ดงันั้นในการเตรียมการขายกาแฟ ผูข้ายจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเลือกซ้ือ หรือคดัเลือกกาแฟที่เป็นวตัถุดิบ
ส าคญัน ามาใชใ้นการชงกาแฟ เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค  นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ 
อีก เช่น เทคนิควิธีการชงกาแฟ การจดัจ าหน่าย การเลือกบรรจุผลิตภณัฑ์ท่ีจะใส่กาแฟขาย การค านวณตน้ทุน 
และการก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสม เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจในราคา  รสชาด และบริการ  
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หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2. เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
 จ านวน  60           ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี 13           ชัว่โมง    
 ภาคปฏิบติั 47            ชัว่โมง    
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โครงสร้างหลกัสูตร 
เร่ืองที ่1  ช่องทางการประกอบอาชีพกาแฟโบราณ    จ านวน     3  ชัว่โมง 

  1. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพขายกาแฟโบราณ จากเอกสาร ผูรู้้ ผูป้ระกอบการในชุมชน 
   2. การคิดวเิคราะห์ อาชีพท่ีสามารถประกอบไดใ้นชุมชน 
   3. ทิศทางการประกอบอาชีพกาแฟโบราณ 
เร่ืองที ่2 ทกัษะการประกอบอาชีพกาแฟโบราณ              จ านวน    40   ชัว่โมง 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักาแฟโบราณ        จ านวน    1   ชัว่โมง 
-  ประวติัความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย 

 2.   ชนิดของกาแฟ                                                จ านวน     1   ชัว่โมง 
-  กาแฟชนิดผง 
-  กาแฟชนิดเมล็ด 
-  กาแฟผงชนิดซองก่ึงส าเร็จรูป 

3. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองชงกาแฟ และอุปกรณ์ต่างๆ   
       ตลอดจนวธีิการเก็บรักษา      จ านวน   2  ชัว่โมง 

-  วสัดุอุปกรณ์ 
-  วธีิการเก็บรักษาอุปกรณ์ 

 4. กระบวนการท ากาแฟโบราณ      จ านวน    30  ชัว่โมง 
-  การคดัเลือกพนัธ์ุกาแฟ 
-  การคดัเลือกเมล็ดกาแฟเพื่อใชใ้นการท ากาแฟโบราณ 
- เทคนิคการคัว่เมล็ดกาแฟ 
 - ส่วนผสม 
 - ขั้นตอนการคัว่เมล็ด 
 - การเก็บรักษากาแฟคัว่บด 
-  ขั้นตอนการชงกาแฟโบราณ 

5. บรรจุภณัฑก์าแฟโบราณ                                                            จ านวน   3  ชัว่โมง 
เร่ืองที ่3  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพกาแฟโบราณ            จ านวน    5  ชัว่โมง 
 1. การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ และใชป้ระโยชน์ของแหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆ  
 2. การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
 3. ศึกษาขอ้มูลการตลาด วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดในชุมชน 
 4. การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนด ราคาขาย  
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เร่ืองที ่4 โครงการประกอบอาชีพขายกาแฟ     จ านวน    12  ชัว่โมง 
  1. การเขียนโครงการประกอบอาชีพเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
 2. การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการ การประเมินโครงการและปรับปรุงโครงการ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. จดัท ากิจกรรมส ารวจ และวเิคราะห์ ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความตอ้งการของตลาด เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 2. จดักิจกรรมวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได ้รวมทั้งการศึกษา ดูงาน 
เพื่อการตดัสินใจ เลือกประกอบอาชีพ 
 3. ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ 
  - เรียนรู้จากวทิยากร 
  - เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากส่ือต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ผูรู้้ 
  - เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง 
  - เรียนรู้จากภูมิปัญญา ทฤษฎี และ ปฏิบติั 
  - เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4. จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ ในการประกอบอาชีพ การจดัการผลิต และการ
จดัการตลาด 
 5. จดัท าโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ เสนอ อนุมติัโครงการ 
 6. ด าเนินการใหผู้เ้รียนท าโครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบติัจริง 
 7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผูเ้รียนและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ การท ากาแฟโบราณ 
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน , ส่ือบุคคล , วทิยากรผูช้  านาญดา้นการท ากาแฟ  
 3. เน้ือหาวชิาการท ากาแฟโบราณ 
 4. ใบความรู้เร่ืองการท ากาแฟโบราณ 
 5. พบกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 6. อุปกรณ์ประกอบการฝึกทกัษะอาชีพ 
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การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  
ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานการชงกาแฟท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
 3.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรหลกัสูตรธุรกจิกาแฟโบราณ    
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 1. ช่องทางการประกอบ

อาชีพกาแฟโบราณ       
     จ  านวน   3  ชัว่โมง  
 
 
 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกความส าคญั
ในการประกอบอาชีพการท า
กาแฟโบราณ 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนคิดวเิคราะห์ อาชีพ
ท่ีสามารถประกอบไดใ้นชุมชน 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกทิศทางการ
ประกอบอาชีพขายกาแฟไดด้ว้ย
กระบวนการคิดเป็น 

 
 

1.ความส าคญัในการประกอบ
อาชีพการท ากาแฟโบราณ 

2. การคิดวเิคราะห์ อาชีพท่ี
สามารถประกอบไดใ้นชุมชน 

3. ทิศทางการประกอบอาชีพขาย
กาแฟ 

 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ
ของจริง ส่ือบุคคลในชุมชน  สถาน
ประกอบการ  

2. ใหผู้เ้รียนตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ
โดยใชก้ระบวนการคิดเป็นและมีความ
เป็นไปไดต้ามศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ศกัยภาพดา้นทรัพยากรธรรมชาติในแต่
ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ี ตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลท่ีตั้ง  ศกัยภาพของศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและวถีิชีวติของพื้นท่ี 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทกัษะการประกอบ
อาชีพกาแฟโบราณ       

   จ  านวน   40   ชัว่โมง  
1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
กาแฟโบราณ  

เพื่อใหผู้เ้รียนอธิบายความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักาแฟโบราณ     
ได ้  

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักาแฟ
โบราณ      

    - ประวติัความเป็นมาของ
กาแฟในประเทศไทย 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักาแฟ
โบราณ      

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

1 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

2. ชนิดของกาแฟ            
 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกชนิดของกาแฟ                                      
ได ้
 

ชนิดของกาแฟ                                      
-  กาแฟชนิดผง 
-  กาแฟชนิดเมล็ด 
-  กาแฟผงชนิดซองก่ึงส าเร็จรูป 
 

1.ให้ผู ้เรียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองชนิดของกาแฟ              

2. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัคดัเลือกกาแฟ                         
3. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

30 นาที 
 

1 
 

3. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
เคร่ืองชงกาแฟ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
วธีิการเก็บรักษา        

 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัเคร่ืองชงกาแฟ และ
อุปกรณ์ 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองชง
กาแฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ตลอดจนวธีิการเก็บรักษา   
-  วสัดุอุปกรณ์ 
-  วธีิการเก็บรักษาอุปกรณ์ 

 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองชง
กาแฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัการ
ใชเ้คร่ืองชงกาแฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3. ผูเ้รียนฝึกการใชเ้คร่ืองชงกาแฟ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. วทิยากรประเมินผลการใชเ้คร่ืองชง
กาแฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กระบวนการท ากาแฟ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท ากาแฟ กระบวนการท ากาแฟโบราณ   3 30  
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
โบราณ  

 
โบราณ  -  การคดัเลือกพนัธ์ุกาแฟ 

-  การคดัเลือกเมล็ดกาแฟเพื่อใช้
ในการท ากาแฟโบราณ 
- เทคนิคการคัว่เมล็ดกาแฟ 
- ส่วนผสม 
- ขั้นตอนการคัว่เมล็ด 
- การเก็บรักษากาแฟคัว่บด 
-  ขั้นตอนการชงกาแฟโบราณ 

5. บรรจุภณัฑก์าแฟโบราณ 
 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกความหมาย
ของบรรจุภณัฑไ์ด ้

2. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวสัดุท่ีใช้
บรรจุกาแฟโบราณได ้

3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบรรจุ
กาแฟโบราณได ้

บรรจุภณัฑก์าแฟโบราณ 
1. ความหมายของบรรจุภณัฑ์  
2. วสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑก์าแฟ
โบราณ 

3. การบรรจุกาแฟโบราณ 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองบรรจุภณัฑก์าแฟโบราณ 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัการ
บรรจุภณัฑก์าแฟโบราณ 

3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการบรรจุกาแฟโบราณ 
4. วทิยากรประเมินผลการบรรจุกาแฟ
โบราณของผูเ้รียน 

 

30 นาที 
 

2 

3. การบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพ    

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกท าเล
ท่ีตั้งร้านคา้ท่ีเหมาะสมในการคา้

การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน 
     1.1 ความส าคญัของการเลือก

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการหาท าเลท่ีตั้งร้าน 

30 นาที - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
จ านวน  5  ชัว่โมง 
1. การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน 
 

ขายได ้ ท่ีตั้ง 
   1.2 หลกัเกณฑใ์นการเลือก
ท าเลท่ีตั้ง 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
2. การจดัและตกแต่งหนา้
ร้าน 

 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถจดัและตก
แต่งหนา้ร้านใหมี้ความสะอาดและ
สวยงามได ้

การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการจดัและ
ตกแต่ง หนา้ร้าน  

3. ผูเ้รียนฝึกปฎิบติัจดัและตกแต่งหนา้ร้าน
แลว้ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

30 นาที 30 นาที 

3.  การคิดราคาตน้ทุนและ
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 
 
 
 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดราคา
ตน้ทุนของกาแฟโบราณได ้

การคิดราคาตน้ทุนและการ
วเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
   3.1 การคิดราคาตน้ทุน 
         -  ค่าวสัดุอุปกรณ์อาหาร
ไทย 
          - ค่าส่วนผสมอาหารไทย 
          - ค่าแรงงาน 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการคิดราคาตน้ทุนและการ
วเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการคิดราคา
ตน้ทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

3. ผูเ้รียนฝึกปฎิบติัการคิดราคาตน้ทุนและ
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนแลว้ผูเ้รียนและ

30 นาที 30 นาที 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 

          -ค่าสาธารณูปโภค 
   3.2 การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 

วทิยากรร่วมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
4. การขายกาแฟโบราณ 
 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการขายกาแฟ
โบราณได ้

วธีิการขายกาแฟโบราณ 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการขาย 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

30 นาที 30 นาที 

5. การส่งเสริมการขาย  
 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการส่งเสริม
การขายกาแฟโบราณได ้

การส่งเสริมการขาย  
        1. ความหมายการส่งเสริม
การขาย 
       2. กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย    

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการส่งเสริมการขาย  

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

30 นาที - 

6. การท าบญัชีร้านคา้อยา่ง
ง่าย 

เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถท าบญัชี
ร้านคา้อยา่งง่ายได ้

การท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการท าบญัชี
ร้านคา้อยา่งง่าย 

3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการท าบญัชีร้านคา้อยา่ง

30 นาที 30 นาที 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ง่ายแลว้ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
4. โครงการประกอบอาชีพ 
     จ านวน   12   ชัว่โมง 
 

1. บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
5. อธิบายลกัษณะการเขียน
โครงการท่ีดีตามองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้

6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ 
ถูกตอ้งได ้

4.1 ความส าคญัของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 

4.3 องค์ประกอบของโครงการ
การประกอบอาชีพ 

 4 .4  ก าร เขี ยน โครงก ารก าร
ประกอบอาชีพ 

4.5 การประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 
 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อม
จดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียน
โครงการอาชีพ 

½ 

 

½ 

 

1 
 

1 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
 

3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการ
ประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของโครงอาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ 
ใหมี้ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้น
การด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรเชือกป่านมหัศจรรย์ 
จ านวน  100  ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 
 
ความเป็นมา 

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 
ศกัยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั 
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษา
เพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอย่างมีคุณภาพอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายได ้มีงานท าอยา่ง
ย ัง่ยนื และมีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล  ดงันั้น การจดัการศึกษา
อาชีพในปัจจุบนัจะตอ้งมุ่งพฒันาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการประกอบ
อาชีพ  เนน้การบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวติในรูปแบบใหม่
ท่ีสร้างความมัน่คงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาการว่างงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน 
 จากนโยบายและจุดเน้นในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านกังาน กศน. ท่ีมุง้เนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าใน 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพดา้น
เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอ านวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง ซ่ึงเป็นการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อการพฒันาย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐานในหลกัสูตรในหลาย 
ๆ ดา้น ทั้งดา้นการผลิต และความตอ้งการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรม
ก็เป็นทางเลือกหน่ึงในการเลือกประกอบอาชีพ ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการคดัเลือกหลกัสูตรการประกอบ
อาชีพดา้นพาณิชยกรรมมาน าเสนอไวเ้ป็นตวัอยา่งให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบติัและ
น าไปประกอบอาชีพสร้างรายไดอ้ยา่งทัว่ถึงมีความมัน่ใจในการน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพ  
 การก าหนดเน้ือหาและชัว่โมงในการเรียนหลกัสูตรจะประกอบไปดว้ยจ านวนชัว่โมงของเน้ือหาความรู้
และการปฏิบตัิเมื่อผูเ้รียนเรียนจบหลกัสูตรแลว้สามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได ้
รวมทั้งสามารถน าจ านวนชัว่โมงท่ีไดเ้รียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบ
อาชีพตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและวา่งงานหลงัจากการท านา หรือท าสวน รวมถึงท่ี
ยงัตกงาน และเล้ียงดูบุตรอยูท่ี่บา้น จึงไดคิ้ดรวมตวักนั ข้ึนเพื่อร่วมกนัถกัสานเชือกป่านมดัฟาง ส าหรับเป็น
รายได้เสริมอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการท าการเกษตรมาสนับสนุนครอบครัวเป็นระบบกระบวนการพฒันา
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ความคิดสร้างสรรค ์ประยุกตพ์ฒันางาน ตลอดจนน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วม
จดัเน้ือหา ประสบการณ์ให้เกิดผลกบัผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข รู้แนวทางการประกอบอาชีพคู่กบั
การอนุรักษ์ความเป็นไทยและส่ิงแวดล้อมจึงได้ตกลงกันว่าจะท าถักสานเชือกป่านมัดฟาง (การถกัสาน
ตะกร้าและการถกัสานกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ)  ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมกนัมากของตลาดทั้งในต าบล อ าเภอ 
และจงัหวดั ทั้งยงัมีแนวโนม้ความตอ้งการเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ เช่น กระเป๋าเชือกป่านมดัฟาง ไดแ้ก่ กระเป๋าลาย
รวงขา้ว กระเป๋าลายผเีส้ือกระเป๋าลายมา้น ้าในดอกพิกุล ฯลฯ ส่วนการจกัสานตะกร้า ไดแ้ก่ ตะกร้าขนาดเล็ก
ลายใบไม ้ตะกร้าขนาดใหญ่ลายต่างๆ เป็นตน้ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้ทนัสมยั และตามประโยชน์การ
ใชง้าน ปัจจุบนัสามารถผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
ตอ้งการสูงจึงท าให้จ  าหน่ายไดง่้ายและท าราคาของผลิตภณัฑข์ายไดร้าคาสูง ซ่ึงจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะ
ช่วยให้แม่บา้นมีรายไดเ้สริมแก่ครอบครัว เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงเพื่อเป็น
การสนบัสนุนการรวมกลุ่มก่อใหเ้กิดรายไดใ้นชุมชน ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ต่อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

มีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
 จ านวน  100    ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี   20 ชัว่โมง 
 ภาคปฏิบติั   80 ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
เร่ืองที ่1  ช่องทางการประกอบอาชีพเชือกป่านมหัศจรรย์  จ านวน 5 ช่ัวโมง 
 1.   ความส าคญัในการเลือกประกอบอาชีพ     จ านวน 1 ชัว่โมง 
 2.   ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพธุรกิจจากเชือกป่านมดัฟาง   จ านวน 2 ชัว่โมง 
 3.   การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกป่านมดัฟาง     จ านวน 1 ชัว่โมง 
 4.   ทิศทางการพฒันาการประกอบอาชีพเชือกป่านมดัฟาง   จ านวน 1 ชัว่โมง 
เร่ืองที ่2 ทกัษะการประกอบอาชีพเชือกป่านมหัศจรรย์ จ านวน  77  ช่ัวโมง 

1.    การเตรียมการประกอบอาชีพในการท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกป่านมดัฟาง  จ านวน 4 ชัว่โมง 
2. ประวติัการถกัสานจากเชือกป่านมดัฟางในแหล่งชุมชน    จ านวน 3 ชัว่โมง 
3. การจดัการขั้นตอนกระบวนการถกัสานดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง   จ านวน 30 ชัว่โมง 
4. การท าลวดลายและการประยกุตรู์ปแบบใหม่ในช้ินงาน   จ านวน 40 ชัว่โมง 

เร่ืองที ่3  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพเชือกป่านมหัศจรรย์  จ านวน 6 ช่ัวโมง 
1. การบริหารจดัการในการท าผลิตภณัฑเ์ชือกป่านมดัฟางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    จ  านวน 1 ชัว่โมง 
2. การจดัการบริหารการตลาดของแหล่งจ าหน่ายไดแ้ละในการท าฐานขอ้มูล   

         จ านวน 1 ชัว่โมง 
3. ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุจดัใหผู้เ้รียน     จ านวน 1 ชัว่โมง 
4. การก าหนดการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หคุ้ณภาพคงเดิม ศึกษาและวเิคราะห์การตลาด 

การประเมินผลงาน         จ านวน 3 ชัว่โมง 
เร่ืองที ่4  โครงการประกอบอาชีพเชือกป่านมหัศจรรย์  จ านวน 12 ช่ัวโมง 
 1.   การเขียนโครงการประกอบอาชีพเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัจริง  
 2.   การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการประเมินโครงการและปรับปรุงโครงการ 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. การบรรยาย 
2. การสาธิต ทดลอง 
3. การศึกษาดูงาน 
4. การฝึกปฏิบติั 
5. ศึกษาจากเอกสารส่ิงพิมพ ์/ใบความรู้ 
6. ศึกษาจากผูรู้้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. เอกสาร / ใบความรู้ 
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วทิยากร / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
3. Website 
4. VCD 

 
การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  
ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานผา่นการประเมินทดสอบท่ีมีคุณภาพตามหลกัเกณฑก์ารถกัสานเชือกป่านมดัฟ่าง อยา่ง
นอ้ย 1 ช้ินงาน 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
 3.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
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การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใน
ระดบัระดบัหน่ึง 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรเชือกป่านมหัศจรรย์ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1.  ช่องทางการประกอบ
อาชีพการท าเชือกป่าน
มหัศจรรย์ 

1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนอบรมมี
ความรู้ทกัษะและมีความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกาย และ
จิตใจ 

1.2 สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือในการท าได้
อยา่งปลอดภยั 

1.3 สามารถถกัสานไดอ้ยา่งถูก
วธีิในรูปแบบต่างๆ  

1.4 ตลอดจนสามารถเก็บ
บ ารุงรักษาไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

1.1 ความส าคญัในการเลือก
ประกอบอาชีพ 

1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพธุรกิจจากเชือกป่านมดัฟาง 

1.3 การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกป่าน
มดัฟาง 

1.4 ทิศทางในการเลือกประกอบ
อาชีพเชือกป่านมดัฟาง 

1.1 วทิยากรอธิบายในการเลือกช่องทาง
อาชีพในการท าผลิตภณัฑจ์ากเชือก
ป่านมดัฟาง 

1.2 วทิยากรอธิบายในธุรกิจในตวั
ผลิตภณัฑส์ามารถสร้างรายได ้ 

1.3 วทิยากรอธิบายการเรียนรู้เบ้ืองตน้ 
1.4 บอกการพฒันาสู่แนวทางเพิ่มทกัษะได้

อยา่งถูกวธีิ 
 

1 
 
 
2 
 
1 
 
1 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ
เชือกป่านมหัศจรรย์ 

2.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ใน
งานท าผลิตภณัฑจ์ากเชือก
ป่านมดัฟาง 

2.2 เพื่อไดแ้หล่งท่ีมาของ
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกป่าน

2.1 การเตรียมเอกสารประกอบ
อาชีพในการท าผลิตภณัฑจ์าก
เชือกป่านมดัฟาง 

2.2 ประวติัการท าผลิตภณัฑจ์าก
เชือกป่านมดัฟางในแหล่งชุมชน 

2.1 วทิยากรปฏิบติัและน าเขา้สู่เน้ือหาใน
การท าจริง 

 
2.2 วทิยากรเล่าประวติัพร้อมการกระตุน้

ใหเ้กิดความมัน่ใจในการท าผลิตภณัฑ์

4 
 
 
3 
 

- 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
มดัฟาง 

2.3 เพื่อให้รู้วธีิการท าแบบ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.4 เพื่อให้รู้รูปแบบใหม่และ
ประยกุตร่์วมกบัวสัดุอ่ืนๆ 
ได ้

2.3 การจดัการขั้นตอนกระบวนการ
ท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกมดัฟาง
ดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้ง 

2.4 การท าลวดลายและการประยกุต์
รูปแบบใหม่ในช้ินงาน 

แบบจริงจงั 
2.3 ลงมือสอนในรูปแบบท่ีก าหนดไวแ้ละ

เนน้จุดส าคญั 
2.4ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจนเกิดทกัษะและ

สามารถใชร่้วมกบัวสัดุอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่ง
กลมกล่ืน 

 
- 
 
- 

 
30 

 
40 

3.  การบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพเชือกป่าน
มหัศจรรย์ 

3.1 สามารถบริหารจดัการท า
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกป่าน
มดัฟางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2 สามารถจดัการตลาดใน
การผลิตตะกร้า , กระเป๋า 

3.3 บอกแหล่งท่ีมาของวสัดุได ้ 
3.4 สามารถก าหนดรูปแบบให้

เปล่ียนแปลงหรือคงเดิมได ้

3.1 สามารถบริหารการจดัการใน
การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกป่าน
มดัฟางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2 สามารถจดัการบริหารการตลาด
ของแหล่งจ าหน่ายได ้และใน
การท าฐานขอ้มูล 

3.3 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุจดั
ใหผู้เ้รียน 

3.4 การก าหนดการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภณัฑใ์หคุ้ณภาพคงเดิม 

3.1 วทิยากรอธิบายสาระความรู้ใหแ้ม่นย  า
ในการปฏิบติัจริง 

3.2 วทิยากรอธิบายแหล่งจ าหน่าย
การตลาดฐานขอ้มูล  

3.3 วทิยากรบอกแหล่งจ าหน่ายวสัดุ 
วตัถุดิบพร้อมอธิบาย 

3.4 อธิบายในรูปแบบต่างๆ ของตวั
ผลิตภณัฑส์ามารถออกแบบข้ึนมา
ใหม่ได ้

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 

- 
 
 
- 
 
 
1 
 
- 

4. โครงการประกอบอาชีพ 1. บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้

4.1 ความส าคญัของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 

½ 

 
- 
 



149 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

เชือกป่านมหัศจรรย์ 
     จ านวน   12   ช่ัวโมง 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
โครงการอาชีพ 

2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้

4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

5. อธิบายลกัษณะการเขียน
โครงการท่ีดีตามองคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพได ้

6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ 
ถูกตอ้งได ้

7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ
ได ้ 
 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 

4.3 องคป์ระกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 

4.4 การเขียนโครงการการประกอบ
อาชีพ 

4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการการ
ประกอบอาชีพ 
 

ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อม
จดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียน
โครงการอาชีพ 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการ
ประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของโครงอาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ 
ใหมี้ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 

½ 

 

 

1 
 

1 
 

- 

- 
 
 

- 
 

6 
 

3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้น
การด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

 

 



151 

 

หลกัสูตรธุรกจิขนมไทย  
จ านวน  80 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ

ให้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ

เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ี

จะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้

เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง  โดยเน้นการบูรณา

การให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงาน

ท าอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน มี

ความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอด

ชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ ประชาชนและประเทศชาติ. 

 สภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่นดา้นเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้

ไปอย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก  มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆ

ตามมามากมาย  โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  นอกจากจะมีการประกอบ

อาชีพเพื่อเป็นการเล้ียงตัวเองและครอบครัวแล้ว  ยงัมีส่ิงท่ีถือว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริโภค

ประจ าวนั  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้างข้ึนหรือหามาทดแทนโดยวธีิการต่างๆ เพื่อการอยูร่อด 

 ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์ด้านวฒันธรรมประจ าชาติไทย มีความละเอียดอ่อนประณีตในการ

เลือกสรรวตัถุดิบ วิธีการท าท่ีพิถีพิถนั รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลกัษณ์ชวนรับประทาน และ

เป็นขนมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคนไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย เป็นอาชีพ

อิสระในการท ามาหากิน และสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  
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หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.   ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
 จ านวน     80   ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี    20     ชัว่โมง  
 ภาคปฏิบติั    60     ชัว่โมง  
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โครงสร้างหลกัสูตร 
 1.  ช่องทางการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย               จ านวน    4   ชัว่โมง 

1.1  ความส าคญัในการประกอบอาชีพ 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 
1.3  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 
1.4  การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

 2.  ทกัษะในการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย   จ านวน   58  ชัว่โมง 
2.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าขนมไทย   
2.2  การท าขนมไทย จ านวน 6  ชนิด  
1.3  บรรจุภณัฑข์นมไทย 

 3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย  จ านวน   6  ชัว่โมง 
3.1 การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน 
3.2 การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 
3.3  การคิดราคาตน้ทุนและการวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
3.4  การขาย 
3.5  การส่งเสริมการขาย  
3.6  การท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 

 4. โครงการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย    จ านวน   12  ชัว่โมง 
4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
 4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต ทดลอง 
3. การศึกษาดูงาน 
4. การวเิคราะห์และสังเคราะห์บทเรียน 
5. การฝึกปฏิบติั 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. ศึกษาจากเอกสาร / ใบความรู้ 
2. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วทิยากร / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  

ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานผา่นการประเมินทดสอบท่ีมีคุณภาพตามหลกัเกณฑก์ารท าขนมไทย อยา่งนอ้ย 5 ชนิด 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  วฒิุบตัรออกโดยศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ / เขต 
 3.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรธุรกจิขนมไทย    
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
ธุรกจิขนมไทย  

 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพ 

1. ความส าคญัในการประกอบอาชีพ 
 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
ความส าคญัในการประกอบอาชีพ 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

30 นาที - 

 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพธุรกิจ
ขนมไทย 
 

2. ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพธุรกิจขนมไทย 

2.1  การวเิคราะห์ตนเอง 
2.2  การวเิคราะห์ตลาด  
2.2  การลงทุน/แหล่งเงินทุน 
 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ
ธุรกิจขนมไทย 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ใหผู้เ้รียนฝึกปฎิบติัวเิคราะห์ตนเอง  ตลาด 
และการลงทุน 

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

30 นาที 30 นาที 

 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพธุรกิจ
ขนมไทย 

2. ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพธุรกิจขนมไทย 

2.1  การวเิคราะห์ตนเอง 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ
ธุรกิจขนมไทย 

30 นาที 30 นาที 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
 2.2  การวเิคราะห์ตลาด  

2.2  การลงทุน/แหล่งเงินทุน 
 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ใหผู้เ้รียนฝึกปฎิบติัวเิคราะห์ตนเอง  ตลาด 
และการลงทุน 

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกแหล่งเรียนรู้การ

ประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้บบอยา่งการ
ประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

 
 

3. แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ
ธุรกิจขนมไทย 

   3.1  ร้านคา้ขนมไทยท่ีมีขายใน
ทอ้งตลาด 

3.1.1 ร้านคา้ขนมไทยแบบรถเขน็ 
     3.1.2 ร้านคา้ขนมไทยแบบมีหนา้
ร้าน 
   3.2  ผูป้ระกอบธุรกิจร้านขนมไทย
ท่ีประสบความส าเร็จ 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาแหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพธุรกิจขนมไทย   

      1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ ส่ือของ
จริง ส่ือบุคคลในชุมชน  
      1.2 ศึกษาดูงานร้านคา้ขนมไทยใน
ทอ้งตลาดจากสถานท่ีจริง 
       1.3 ศึกษาจากผูป้ระกอบธุรกิจร้านขนม
ไทยท่ีประสบความส าเร็จ 
2. ใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้  

30 นาที 1 

 เพื่อใหผู้เ้รียนบอกทิศทางการประกอบ
อาชีพธุรกิจขนมไทยไดด้ว้ย

ทิศทางการประกอบอาชีพธุรกิจขนม
ไทย 

1. วทิยากรและผูเ้รียนร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

1 - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
กระบวนการคิดเป็น 
 

 2. การใชก้ระบวนการคิดเป็นก าหนดทิศ
ทางการประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ
ธุรกจิขนมไทย       

      - การเตรียมอุปกรณ์ 
 
 
 
 

 
 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 
 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ท าขนมไทย   

       1.1  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท า
ขนมไทย   
       1.2  งบประมาณในการจดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์  
       1.3  สถานท่ีจ าหน่ายวสัดุ
อุปกรณ์ 

 
 
1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าขนม
ไทย   

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าขนมไทย 

3. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

 
 

1 

 
 

1 

  -  การท าขนมไทย 
 

1. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถบอกส่วนผสมของ
ขนม ทั้ง 6ชนิดได ้

2. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถบอกขั้นตอนการ
ท าขนมทั้ง 6ชนิดได ้

3. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถท าขนมทั้ง 6 ชนิด
ได ้

2. การท าขนมไทย จ านวน 6  ชนิด 
ประกอบดว้ย  วุน้กะทิ  ขนมหมอ้
แกง  ขนมชั้น เปียกปูน เมด็ขนุน ขา้ว
เหนียวสงัขยา 

     2.1  ส่วนผสมของขนม จ านวน 6  
ชนิด 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การท าขนมไทย จ านวน 6  ชนิด 

2. วิทยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัการท าขนม
ไทย จ านวน 6  ชนิด  

3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการท าขนมไทย จ านวน 6  
ชนิด  

4 44 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
4. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์
งบประมาณในการท าขนมทั้ง 6 ชนิดได ้

      2.2  ขั้นตอนการท าขนม จ านวน 6  
ชนิด 
      2.3  งบประมาณการท าขนมจ านวน 
6 ชนิด 

4. วิทยากรประเมินผลการท าขนมไทยของ
ผูเ้รียน 

   - การบรรจุภณัฑข์นมไทย 1. เพ่ือใหผู้เ้รียนบอกความหมายของบรรจุ
ภณัฑไ์ด ้

2. เพ่ือใหผู้เ้รียนบอกวสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์
ขนมไทย 

3. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถบรรจุขนมไทยได ้
 

3. บรรจุภณัฑข์นมไทย 
      3.1  ความหมายของบรรจุภณัฑ ์ 
       3.2  วสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑข์นมไทย 
       3.3 การบรรจุขนมไทย 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้             
เร่ืองบรรจุภณัฑข์นมไทย 

2. วิทยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัการบรรจุ
ภณัฑข์นมไทย 

3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการบรรจุขนมไทย 
4. วิทยากรประเมินผลการบรรจุขนมไทยของ
ผูเ้รียน 

 
 
 
 

1 1 

3. การบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพธุรกจิขนม
ไทย  
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
   - ท าเลท่ีตั้งร้าน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกท าเลท่ีตั้ง

ร้านคา้ท่ีเหมาะสมในการคา้ขายได ้
การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน 
     1. ความส าคญัของการเลือกท่ีตั้ง 
   2. หลกัเกณฑใ์นการเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การหาท าเลท่ีตั้งร้าน 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

30 นาที 30 นาที 

   - การจดัและตกแต่งหนา้
ร้าน 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถจดัและตก
แต่งหนา้ร้านใหมี้ความสะอาดและ
สวยงามได ้

 การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 
 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการจดัและ
ตกแต่ง หนา้ร้าน  

3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัจดัและตกแต่งหนา้ร้าน
แลว้ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
 

30 นาที 30 นาที 

   - การคิดตน้ทุน และ
วเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดราคาตน้ทุน
ของธุรกิจขนมไทยแต่ละชนิดได ้

 การคิดราคาตน้ทุนและการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุน 
   1. การคิดราคาตน้ทุน 
         -  ค่าวสัดุอุปกรณ์ขนมไทย 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การคิดราคาตน้ทุนและการวเิคราะห์
จุดคุม้ทุน 

2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการคิดราคา

30 นาที 30 นาที 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
          - ค่าส่วนผสมขนมไทย 
          - ค่าแรงงาน 
          -ค่าสาธารณูปโภค 
    2.  การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

ตน้ทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
3. ผูเ้รียนฝึกปฎิบติัการคิดราคาตน้ทุนและ
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนแลว้ผูเ้รียนและ
วทิยากรร่วมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
   - การขายขนมไทย เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการขายของธุรกิจ

ขนมไทยได ้
 การขายขนมไทย 
 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การขาย 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
 
 

1 - 

   - การส่งเสริมการขาย 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการส่งเสริมการ
ขายขนมไทยได ้

การส่งเสริมการขาย  
1. ความหมายการส่งเสริมการขาย 
2. กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย    

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การส่งเสริมการขาย  

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

1 - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
   - การท าบญัชีร้านคา้ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าบญัชีร้านคา้

อยา่งง่ายได ้
การท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง

การท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 
2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการท าบญัชี
ร้านคา้อยา่งง่าย 

3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการท าบญัชีร้านคา้อยา่ง
ง่ายแลว้ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

30 นาที 30 นาที 

4. โครงการการประกอบ
อาชีพธุรกิจขนมไทย  

 

1. บอกความส าคญัของโครงการอาชีพ
ได ้
2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
4. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพได ้

5. อธิบายลกัษณะการเขียนโครงการท่ีดี
ตามองคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้

4.1 ความส าคัญของโครงการการ
ประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

4.3 องค์ประกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพธุรกิจขนมไทย 

4.4 การเขียนโครงการการประกอบ
อาชีพธุรกิจขนมไทย 

4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการการประกอบ

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพ แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อม

½ 

 

½ 

 

1 
 

1 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
 

3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
6. เขียนโครงการในแต่ละองคป์ระกอบ
ใหเ้หมาะสมและ ถูกตอ้งได ้

7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

อาชีพธุรกิจขนมไทย 
 

จดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียน
โครงการอาชีพ 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครง
อาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้
มีความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการขายซูชิ   
จ านวน  40 ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให ้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะ
พฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก ให้
ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยนื  
 สภาพสังคมปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
ไปอยา่งรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆตามมา
มากมาย โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวติความเป็นอยูข่องมนุษย ์ ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์รา
จะตอ้งสร้างส่ิงทดแทนเพื่อการอยูร่อดโดยวธีิการต่างๆ 
 ในปัจจุบนัคนไทยนิยมรับประทานอาหารญ่ีปุ่นกนัไม่นอ้ย รวมถึงอาหารท่ีเรียกวา่ “ซูชิ” ซ่ึงก็มีผูท่ี้
น าเอา ซูชิ มาใชเ้ป็น “ช่องทางท ากิน” ไดอ้ยา่งน่าสนใจ ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา่จะมีร้านซูชิเป็นจ านวนมาก มีทั้ง
ตั้ งโต๊ะ หรือรถเข็น และออกบูทขาย อยู่ในศูนย์การค้า บริเวณสถานศึกษา ชุมชน สามารถเลือกหา
รับประทานไดง่้าย เป็นทางเลือกส าหรับคนท่ีอยากทานอาหารสไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ  เพราะทั้งสด ไขมนัต ่า เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้ดูแลสุขภาพ จากแนวโนม้ความนิยมรับประทานอาหารญ่ีปุ่นดงักล่าว ท าให้มีผูท่ี้สนใจเรียนการ
ท าซูชิมากข้ึน แต่ไม่มีหน่วยงาน หรือบุคคลเปิดสอน ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการท่ีมาท าธุรกิจซูชิยงัมี
นอ้ย โดยเฉพาะรถเขน็ซูชิ สามารถวางขายในชุมชนท่ีมีนกัท่องเท่ียว จึงเป็นช่องทางท่ีดีอีกทางหน่ึง ส าหรับ
คนท่ีก าลงัมองหาอาชีพใหม่ๆ 
   อาชีพการขาย ซูชิ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศกัยภาพ
ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถพฒันาตนเอง หรือกลุ่มไปสู่การบริหารจดัการท่ีมี
มาตรฐานเป็นไปตามหลกัการของการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถเขา้เรียนในหลกัสูตร ไดแ้ก่ ผู ้
ท่ีไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพอยู่แล้วแต่ตอ้งการพฒันาเพื่อเพิ่มรายได้ เม่ือจบหลกัสูตรแล้วผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



164 

 

หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
 2.  ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
มีคุณธรรมจริยธรรม 

3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.   ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.   ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
  จ านวน  40  ชัว่โมง 

- ทฤษฏี  16  ชัว่โมง 
- ปฏิบติั  24 ชัว่โมง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
  1.  ช่องทางการประกอบอาชีพการขายซูชิ 

-  ความส าคญัในการประกอบอาชีพ     จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ    จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพธุรกิจ    จ านวน    3    ชัว่โมง 
-  ทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพ    จ านวน    1     ชัว่โมง 

 2.  ทกัษะการประกอบอาชีพการขายซูชิ 
-  ประวติัของซูชิ       จ านวน    0.5  ชัว่โมง 
-  อุปกรณ์การท าซูชิ      จ านวน    0.5  ชัว่โมง 
-  วธีิการท าน ้าซูชิ      จ านวน    3    ชัว่โมง 
-  วธีิการหุงขา้ว      จ านวน    2    ชัว่โมง 
-  วธีิท าซูชิหนา้ต่างๆ       จ านวน    7    ชัว่โมง 
-  การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน หรือรถเข็นซูชิ   จ านวน    2    ชัว่โมง 

 3.  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการขายซูชิ 
-  การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ ของแหล่งทรัพยากร จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  การก าหนดและควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการ  จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  การลดตน้ทุน การผลิตแต่คุณภาพคงเดิม   จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  การศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  ศึกษาขอ้มูลการตลาด วิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดใน      
ชุมชน       จ านวน    1     ชัว่โมง 

-  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการจดัการตลาด จ านวน    0.5  ชัว่โมง 
-  การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การส่งเสริมการขาย                                        -  
การกระจายสินคา้      จ านวน    1.5  ชัว่โมง 

 4.  โครงการประกอบอาชีพการขายซูชิ 
-  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพการขาย ซูชิ  จ านวน     3    ชัว่โมง 
-  การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการ   จ านวน     3    ชัว่โมง 
-  ประเมินโครงการ/ปรับปรุงโครงการ     จ านวน     6    ชัว่โมง 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1. จดักิจกรรมส ารวจและวเิคราะห์ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความตอ้งการของตลาด เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ 
  2. จดักิจกรรมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปได ้รวมทั้งการศึกษาดู
งานเพื่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 3. ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ 

- เรียนรู้จากวทิยากร 
- เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากส่ือต่างๆ แหล่งเรียนรู้ ผูรู้้ 
- เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง 
- เรียนรู้จากกลุ่ม โดยการพบกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  4. จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบั การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ การบริหารจดัการ               
การผลิต และการบริหารจดัการทางการตลาด 
 5. จดัท าโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ  
 6. ด าเนินการใหผู้เ้รียนน าโครงการประกอบอาชีพ ไปสู่การปฏิบติัจริง 
 7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผูเ้รียน และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้การท าซูชิ 
 2.  แหล่งเรียนรู้/ อินเทอร์เน็ตในเวป็ไซตต่์างๆ 
 3.  วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
 4.   รายการ “กบนอกกะลา” ทางทีวช่ีอง 9 อสมท. ตอนซูชิ วนัท่ีออกอากาศ วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2554 
และ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2554 (สามารถรับชมยอ้นหลงัไดท้างอินเทอร์เน็ต) 
 5.  พบกลุ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  

ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
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การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานผา่นการประเมินทดสอบท่ีมีคุณภาพตามหลกัโภชนาการและออกแบบหนา้ซูชิได ้อยา่ง
นอ้ย 5 แบบ 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
 3.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการขายซูชิ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการประกอบ
อาชีพการขายซูชิ 

1.1 บอกความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพการขายซูชิได ้

 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ

ประกอบอาชีพซูชิได ้
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ใน

การประกอบอาชีพซูชิได ้
1.4 บอกทิศทางพฒันาการ

ประกอบอาชีพการขายซูชิได ้

1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพ
การขาย   ซูชิ 

1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพซูชิ 

1.3 แหล่งเรียนรู้ 
 
1.4 ทิศทางพฒันาการประกอบ อาชีพ

การขายซูชิ 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคลในชุมชน เพื่อ
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบ
อาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน 

1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ 

1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 

1.4 ก าหนดทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพโดยใช้
กระบวนการคิดเป็นและมีความเป็นไปไดต้าม
ศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของ
พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ 
ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและวถีิ
ชีวติของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพของทรัพยากร

1 
 

1 
 

1 
 

1 

- 
 
- 
 
- 
 

2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
มนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

2. ทกัษะการประกอบ
อาชีพการขายซูชิ 

2.1 บอกประวติัของซูชิได ้
 
2.2 บอกอุปกรณ์ในการท าซูชิได ้
 
2.3 บอกวธีิการท าน ้าซูชิได ้
 
2.4 บอกวธีิการหุงขา้วได ้
 
2.5 บอกวธีิท าซูชิหนา้ต่างๆ ได ้
 
2.6 บอกขั้นตอนการจดัและตก

แต่งหนา้ร้าน หรือรถเขน็ซูชิได ้

2.1 ประวติัของซูชิ 
 
2.2 อุปกรณ์ในการท าซูชิ 
 
2.3 วธีิการท าน ้าซูชิ 
 
2.4 วธีิการหุงขา้ว 
 
2.5 วธีิการท าซูชิหนา้ต่างๆ 
 
2.6 การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน หรือ
รถเขน็ซูชิ 

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัประวติัของซูชิ 
2.2  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารของอุปกรณ์ในการ

ท าซูชิ 
2.3 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาอุปกรณ์ในการท าน ้าซูชิพร้อม

วธีิการท า และฝึกปฏิบติั 
2.4 จดัใหผู้เ้รียนรู้จกัเคร่ืองปรุงขา้วพร้อมวธีิการหุง

ขา้ว และฝึกปฏิบติั 
2.5 จดัใหผู้เ้รียนรู้จกัวตัถุดิบในการท าหนา้ซูชิพร้อม

ปฏิบติั 
2.6 อธิบายขั้นตอนการจดัและตกแต่งหนา้ร้าน หรือ

รถเขน็ซูชิ 

30 นาที 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
 

1 
 

1 

- 
 
- 
 

2 
 

1 
 

7 
 

1 

3. การบริหารจดัการใน
การประกอบอาชีพ
การขายซูชิ 

3.1 สามารถส ารวจและศึกษา
แหล่งวสัดุ อุปกรณ์ ของแหล่ง
ทรัพยากรได ้

3.2 สามารถก าหนดและควบคุม
คุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการได ้

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ 
อุปกรณ์ ของแหล่งทรัพยากร 

3.2 การก าหนดและควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตท่ีตอ้งการ 

3.3 การลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพ

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ของแหล่ง
ทรัพยากร 

 
3.2 การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ี

ตอ้งการ 

1 
 

1 
 

1 

- 
 
- 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
3.3 สามารถลดตน้ทุนการผลิตแต่

คุณภาพคงเดิมได ้
3.4 สามารถศึกษาวเิคราะห์ปัจจยั

ความเส่ียงและการจดัการ
ความเส่ียงได ้

3.5 สามารถศึกษาขอ้มูลการตลาด 
วเิคราะห์ความตอ้งการของ
ตลาดในชุมชนได ้

3.6 สามารถก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการ
จดัการตลาดได ้

3.7 สามารถคิดตน้ทุนการผลิต 
การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย การกระจาย
สินคา้ได ้

คงเดิม 
3.4 การศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความ

เส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
3.5 การศึกษาขอ้มูลการตลาด 

วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด
ในชุมชน 

3.6 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ 
และแผนการจดัการตลาด 

3.7 การคิดตน้ทุนการผลิต การ
ก าหนดราคาขาย การส่งเสริมการ
ขาย การกระจายสินคา้ 

3.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคงเดิม 
 
3.4 ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.5 ศึกษาขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความ

ตอ้งการของตลาดในชุมชน 
 
3.6 การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และ

แผนการจดัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายซูชิ 
3.7 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด เช่น 

การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ 

 
30 นาที 

 
30 นาที 

 
 

30 นาที 
 

30 นาที 

 
30 นาที 
 
30 นาที 

 
 
- 

 
1 

4. โครงการการ
ประกอบอาชีพการ
ขายซูชิ 

1. บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

2. บอกประโยชน์ของโครงการ 

4.1 ความส าคัญของโครงการการ
ประกอบอาชีพการขายซูชิ 

4.2 ประโยชน์ ของโครงการการ

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 

½ 
 

½ 

- 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้

5. อธิบายลกัษณะการเขียน
โครงการท่ีดีตามองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้

6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ 
ถูกตอ้งได ้

7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

ประกอบอาชีพการขายซูชิ 

4.3 องค์ประกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพการขายซูชิ 

4.4 การเขียนโครงการการประกอบ
อาชีพการขายซูชิ 

4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการการประกอบ
อาชีพการขายซูชิ 
 

แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม 
และถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงอาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้ความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง 
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

 
1 
 
1 
 
- 

 
- 
 
6 

 
3 
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หลกัสูตรธุรกจิอาหารไทยเพ่ือการค้า 
จ านวน 90 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะ
พฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา 
เท่าทัน เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก”  ตลอดจนก าหนดภารกิจ ที่จะยกระดบัการจดัการศึกษาเพื ่อเพิ ่ม
ศกัยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง โดยเนน้การบูรณา
การให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงาน
ท าอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน มี
ความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอด
ชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ. 
 สภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากร ธรรมชาติถูกใช้ไป
อย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก  มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย  โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพื่อ
เป็นการเล้ียงตวัเองและครอบครัวแลว้  ยงัมีส่ิงท่ีถือว่าเป็นภาระหนกัคืออาหารเพื่อบริโภคประจ าวนั  จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้างข้ึนหรือหามาทดแทนโดยวธีิการต่างๆ เพื่อการอยูร่อด 
 มนุษยเ์รามีการรับประทานอาหารมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เร่ิมตั้งแต่การท าอาหารจากธรรมชาติโดยไม่มี
การปรุงรส และมีการพฒันาตามสภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ตลอดจน
การพฒันาจากอาหารนานาชาติ ใหมี้รสชาติท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารไทย 
 อาหารไทย เร่ิมมีการบนัทึกมากข้ึนในยุคปี พ.ศ.2394 – ปัจจุบนั มีการบอกเล่าสู่รุ่นหลานสะทอ้น
ให้เห็นลกัษณะของอาหารไทยท่ีมีความหลากหลาย ใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน มีทั้งอาหารท่ี
จดัเป็นส ารับ อาหารจานเดียว อาหารหวาน ท่ีเหมาะกบัโอกาสและวตัถุประสงคข์องการประกอบอาหารแต่
ละประเภท การประกอบอาหารไทย มีความหลากหลาย ทั้งลักษณะ รูปร่าง รสชาติท่ีอร่อยและถูกหลัก
โภชนาการ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเลือกซ้ือวตัถุดิบ, เทคนิคการประกอบอาหารการตกแต่ง การเลือกบรรจุภณัฑ ์
รวมทั้งการวางแผนจ าหน่ายเพื่อการคา้ การเลือกท าเลท่ีเหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัสุขลกัษณะ และหลกั
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สุขาภิบาลอาหาร ทั้งในการประกอบอาหารเพื่อการด ารงชีวิตระดบัครอบครัว ชุมชน และการประกอบอาหาร
เพื่อการคา้ 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.  มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
 2.  ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
มีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.  มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
 4.  มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
 จ านวน  90           ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี 22           ชัว่โมง    
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 ภาคปฏิบติั 68            ชัว่โมง  
 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ               จ านวน    6   ช่ัวโมง 
1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพ 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 
1.3 แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 
1.4 ทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 

 
2. ทกัษะอาชีพ      จ านวน   66  ช่ัวโมง 

2.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารไทย   
             2.2  ประเภทของอาหารไทย 

                     2.3  การประกอบอาหารไทย 4 ประเภท 
2.4  บรรจุภณัฑอ์าหารไทย 

 
3. การบริหารจัดการอาชีพ   จ านวน   6  ช่ัวโมง 

3.1  การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน 
3.2  การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 
3.3  การคิดราคาตน้ทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
3.4  การขาย 
3.5  การส่งเสริมการขาย  
3.6  การท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 

 
4. โครงการอาชีพ             จ านวน   12  ช่ัวโมง 

        4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
       4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
       4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
       4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.  การบรรยาย 
2.  การสาธิต ทดลอง 
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3. การศึกษาดูงาน 
4. การวเิคราะห์และสังเคราะห์บทเรียน 
5. การฝึกปฏิบติั 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1.  ศึกษาจากเอกสาร / ใบความรู้ 
2. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วทิยากร / ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
การวดัและประเมินผล 

1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2.  การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  

ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1.   มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
2.   มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3.   มีผลงานผา่นการประเมินทดสอบการท าซูชิท่ีมีคุณภาพตามหลกัโภชนาการ อยา่งนอ้ย 3 ชนิด 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1.   หลกัฐานการประเมินผล 
2.   วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
3.   ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการประกอบอาชีพอาหารไทยเพ่ือการค้า 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ช่องทางการประกอบ
อาชีพอาหารไทยเพ่ือ
การค้า จ านวน 6 ช่ัวโมง  

 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพ 

ความส าคญัในการประกอบอาชีพ 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
ความส าคญัในการประกอบอาชีพ 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

1 - 

 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพอาหาร
ไทยเพื่อการคา้ 
 

ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 
-  การวเิคราะห์ตนเอง 
-  การวเิคราะห์ตลาด  
-  การลงทุน/แหล่งเงินทุน 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ
อาหารไทยเพื่อการคา้ 

2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3.ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัวเิคราะห์ตนเอง  ตลาด 
และการลงทุน 

 4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

1 1 

 1.  เพ่ือใหผู้เ้รียนบอกแหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพอาหารไทยเพ่ือการคา้ 

2.  เพ่ือใหผู้เ้รียนไดแ้บบอยา่งการประกอบ

แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพอาหาร
ไทยเพ่ือการคา้ 
1.  ร้านคา้อาหารไทยท่ีมีขายใน

1.  ใหผู้เ้รียนศึกษาแหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพอาหารไทยเพ่ือการคา้   

      1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ

1 1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพอาหารไทยเพ่ือการคา้ 
 

ทอ้งตลาด 
1.1 ร้านอาหารไทยแบบรถเขน็ 

     1.2 ร้านอาหารไทยแบบมีหนา้ร้าน 
2.  ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารไทยท่ี

ประสบความส าเร็จ 

อิเลก็ทรอนิกส์ สถานประกอบการ ส่ือของจริง 
ส่ือบุคคลในชุมชน  
      1.2 ศึกษาดูงานร้านคา้อาหารไทยใน
ทอ้งตลาดจากสถานท่ีจริง 
       1.3 ศึกษาจากผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหาร
ไทยท่ีประสบความส าเร็จ 
2.  ใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้จากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้  

 เพ่ือใหผู้เ้รียนบอกทิศทางพฒันาการ
ประกอบอาชีพอาหารไทยเพ่ือการคา้ได ้
 

ทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพอาหาร
ไทยเพ่ือการคา้ 
 

1.  วิทยากรและผูเ้รียนร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพอาหารไทยเพ่ือ
การคา้ 

2.  ผูเ้รียนก าหนดทิศทางพฒันาการประกอบ
อาชีพอาหารไทยเพ่ือการคา้ 

1 - 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพ
อาหารไทยเพ่ือการค้า  
จ านวน 66 ช่ัวโมง  
1. ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัอาหารไทย   

เพื่อใหผู้เ้รียนอธิบายความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัอาหารไทยได ้  

1.   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหาร
ไทย   

       1.1  สุขลกัษณะการประกอบ
อาหารไทย 
       1.2  การประกอบอาหารไทย

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารไทย 

2.  ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3.  ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

1 - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 ตามหลกัโภชนาการ 

2.  ประเภทของอาหาร
ไทย 

 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกประเภทของอาหาร
ไทยได ้
 

2. ประเภทของอาหารไทย 
2.1  อ าหารไทยประเภทแกง  6  

อยา่ง  
2.2   อาหารไทยประเภทตม้/จืด  

4  อยา่ง  
2.3 อาหารไทยประเภทผดั/

ทอด 4  อยา่ง  
2.4 อาหารไทยประเภทจาน

เดียว 6  อยา่ง 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองประเภทของอาหารไทย 

2.  ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3.  ผูเ้รียนสรุปความรู้ 

1 - 

 3. การประกอบอาหารไทย 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประกอบอาหาร
ไทยประเภทต่างๆได ้
 

3. การประกอบอาหารไทย 
3.1 อาหารไทยประเภทแกง   6  

อยา่ง  
- แกงเขียวหวาน 
- แกงส้มปลากะพง 
- แกงพะแนงหมู/ 
- ผดัเผด็ปลาดุก 
- แกงป่าบา้น 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การประกอบอาหารไทย 
2. วทิยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัการ
ประกอบอาหารไทย 
3. ผูเ้รียนฝึกการประกอบอาหารไทย 
4. วทิยากรประเมินผลการประกอบอาหาร
ไทยของผูเ้รียน 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 
15 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
- แกงหมูเทโพ 

3.2 อาหารไทยประเภทตม้/จืด  4  
อยา่ง  

- แกงจืดเตา้หูห้มูสับ 
- แกงเลียงกุง้สด 
- ตม้ข่า 
- ตม้ย  าทะเล 

3.3 อาหารไทยประเภทผดั/ทอด               
4  อยา่ง  

- ปลาผดัเปร้ียวหวาน 
- ผดัคะนา้หมู 
- ทอดมนัปลา 
- หอยแมลงภู่ทอด 
 

3.4 อาหารไทยประเภทจานเดียว         
6  อยา่ง  

- ขา้วคลุกกะปิ-หมูหวาน 
- ขา้วราดหนา้ต่างๆ (ขา้ว

 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 

2 
 

 
10 

 
 

 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 

18 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
หนา้หมูอบ/อบ , ขา้วผดั
กะเพรา-ไข่ดาว, ขา้วหมู
ทอดกระเทียม) 
-  ขา้วมนั 
-  ก๋วยเต๋ียวราดหนา้/ผดั
ซีอ้ิว 

4. บรรจุภณัฑอ์าหารไทย 
 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกความหมายของ
บรรจุภณัฑไ์ด ้
2. เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวสัดุท่ีใชบ้รรจุ
ภณัฑอ์าหารไทย 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบรรจุอาหาร
ไทยได ้
 

4. บรรจุภณัฑอ์าหารไทย 
      4.1  ความหมายของบรรจุภณัฑ์  
       4.2  วสัดุท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์อาหาร
ไทย 
       4.3 การบรรจุอาหารไทย 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
บรรจุภณัฑอ์าหารไทย 
2. วทิยากรอธิบายและสาธิตเก่ียวกบัการ
บรรจุภณัฑอ์าหารไทย 
3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการบรรจุอาหารไทย 
4. วทิยากรประเมินผลการบรรจุอาหารไทย
ของผูเ้รียน 

1 1 

3.  การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพ
อาหารไทยเพ่ือการค้า 
1.  การเลือกท าเลท่ีตั้ง

 
 
 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกท าเลท่ีตั้ง
ร้านคา้ท่ีเหมาะสมในการคา้ขายได ้

 
 
 
การเลือกท าเลท่ีตั้งร้าน 
     1.1 ความส าคญัของการเลือกท่ีตั้ง 

 
 
 
1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การหาท าเลท่ีตั้งร้าน 

 
 
 

1 

 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ร้าน 

 
1.2 หลกัเกณฑใ์นการเลือกท าเล

ท่ีตั้ง 
2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  
3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

2.  การจดัและตก
แต่งหนา้ร้าน 

 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถจดัและตก
แต่งหนา้ร้านใหมี้ความสะอาดและ
สวยงามได ้

การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การจดัและตกแต่งหนา้ร้าน 
2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการจดัและ
ตกแต่ง หนา้ร้าน  
3. ผูเ้รียนฝึกปฎิบติัจดัและตกแต่งหนา้ร้าน
แลว้ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
 

- 1 

3. การคิดราคาตน้ทุน
และการวเิคราะห์
จุดคุม้ทุน 

 
 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดราคาตน้ทุน
ของอาหารไทยแต่ละชนิดได ้

การคิดราคาตน้ทุนและการวเิคราะห์
จุดคุม้ทุน 
   3.1 การคิดราคาตน้ทุน 
         -  ค่าวสัดุอุปกรณ์อาหารไทย 
          - ค่าส่วนผสมอาหารไทย 
          - ค่าแรงงาน 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การคิดราคาตน้ทุนและการวเิคราะห์
จุดคุม้ทุน 
2. วทิยากรอธิบายและสาธิตการคิดราคา
ตน้ทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 
3. ผูเ้รียนฝึกปฎิบติัการคิดราคาตน้ทุนและ

- 1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 

          -ค่าสาธารณูปโภค 
 

การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนแลว้ผูเ้รียนและ
วทิยากรร่วมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น  
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้    

4. การขายอาหารไทย
เพื่อการคา้ 

 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการขายอาหารไทย
ได ้

วธีิการขายอาหารไทย 
 

1.ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
การคิดราคาตน้ทุนและการวเิคราะห์
จุดคุม้ทุน 
2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  
3. ผูเ้รียนสรุปความรู้    
 

1 - 

5. การส่งเสริมการขาย  
 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนบอกวธีิการส่งเสริมการ
ขายอาหารไทยได ้

การส่งเสริมการขาย  
1.  ความหมายการส่งเสริมการขาย 
2.  กลยทุธ์ส่งเสริมการขาย    

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการส่งเสริมการขาย  

2.  ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

3.  ผูเ้รียนสรุปความรู้    

1 - 

6. การท าบญัชีร้านคา้
อยา่งง่าย 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าบญัชีร้านคา้
อยา่งง่ายได ้

การท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 1.  ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองการท าบญัชีร้านคา้อยา่งง่าย 

- 1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.  วทิยากรอธิบายและสาธิตการท าบญัชี

ร้านคา้อยา่งง่าย 
3.  ผูเ้รียนฝึกปฎิบติัการท าบญัชีร้านคา้อยา่ง

ง่ายแลว้ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  

4.  ผูเ้รียนสรุปความรู้    
4. โครงการการประกอบ
อาชีพการอาหารไทยเพื่อ
การคา้ 

1. บอกความส าคญัของโครงการอาชีพ
ได ้
2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้
3. บอกองคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
4. อธิบายความหมายขององคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพได ้
5. อธิบายลกัษณะการเขียนโครงการท่ีดี
ตามองคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
6. เขียนโครงการในแต่ละองคป์ระกอบ
ใหเ้หมาะสมและ ถูกตอ้งได ้

4.1 ความส าคัญของโครงการการ
ประกอบอาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 

4.3 องค์ประกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 

4.4 การเขียนโครงการการประกอบ
อาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 

4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการการประกอบ
อาชีพอาหารไทยเพื่อการคา้ 
 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ แลว้จดั
กิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อม
จดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 

½ 
 

½ 
 
1 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียน
โครงการอาชีพ 
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงอาชีพ 
4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ 
ใหมี้ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ  
จ านวน  100  ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 
 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะ
พฒันา 5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก ให้
ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยนื  
 สภาพสังคมปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่นดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่าง
รวดเร็ว  และไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน มนุษย์จึงประสบปัญหาต่างๆตามมามากมาย  
โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวติความเป็นอยูข่องมนุษย ์ ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้าง
ส่ิงทดแทนเพื่อการอยูร่อดโดยวธีิการต่างๆ 
         การนวดแผนโบราณ เป็นทั้ งศาสตร์และศิลปะท่ีมีมาตั้งแต่โบราณกาลเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณ
เบ้ืองตน้  ของการอยู่รอดเม่ือมีอาการปวดเม่ือยและเจ็บป่วย ตนเองหรือผูอ้ยู่ใกลเ้คียงมกัจะลูบไลบี้บนวด
บริเวณดงักล่าว  ท าให้อาการปวดเม่ือยคลายลง ทีแรกก็เป็นไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ ต่อมาเร่ิมสังเกตเห็นผลของ
การบีบนวดในบางจุดหรือบางวิธีท่ีไดผ้ลจึงเก็บไวเ้ป็นประสบการณ์และกลายเป็น ความรู้ท่ีสืบทอดกนัต่อ ๆ 
มาหลายคน การนวดจึงกลายมาเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีบทบาทบ าบดัรักษาอาการหรือโรคภยับางอยา่ง  
 การนวดเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในแผน่ดินสมยัอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 2300 ไดเ้ร่ิมมีการเขียน
ต าราเก่ียวกบัการนวดไวใ้น ใบลาน โดยจารึกไวเ้ป็นภาษาบาลี ในปี 2310 กรุงศรีอยธุยาถูกพม่าเผาจนเสียหาย
อยา่งหนกัต าราเกี่ยวกบัการนวดเหล่าน้ีพลอยสูญเสียไปดว้ย เนืองจากถูกเผา ยงั คงเหลือเล็กน้อยเพียง
บางส่วน จึงไม่มีการประมวลความรู้เก่ียวกบัการนวดแผนโบราณอย่างเป็นทางการ  
   ต่อมาในรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 5 ไดมี้การจดัท าต าราแผนนวดและมีการสอนวิชาหมอนวดใหก้บั
นกัเรียนแพทยใ์นชั้นปีท่ี 3  ในโรงเรียนราชแพทยท์ยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย แต่ภายหลงัเลิกสอนไป
โดยไม่ทราบสาเหตุ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และสมยัรัชกาลท่ี 6 ผูท่ี้มีช่ือเสียงมากในขณะขั้น คือ หมออินเทวดา 
ซ่ึงเป็นหมอนวดในราชส านกั ไดถ้่ายทอดวิชานวดทั้งหมด ให้แก่บุตรชาย คือ หมอชิต เดชพนัธ์ุ ซ่ึงต่อมา
ไดถ่้ายทอดความรู้ ใหแ้ก่ลูกศิษย ์ความรู้เก่ียวกบัการนวดแผนโบราณนั้นเร่ิมแพร่หลายและเปิดกวา้งส าหรับ
บุคคลทัว่ไปเม่ือประมาณ 30 ปีมาน้ี  
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  ต่อมาในปี พ.ศ. 2475  ไดมี้การริเร่ิมตั้งสถานศึกษาทีข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ในดา้นการรักษาโดยใชย้า
สมุนไพรและการนวดข้ึนเป็นคร้ังแรก ในประเทศไทย โดยมี อาจารยใ์หญ่ สีตวาทิน เป็นนายกสมาคมคน
แรก และเป็นผูถ่้ายทอดวชิานวดในคร้ังนั้นดว้ย  
  การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์และศิลปะประจ าชาติซ่ึงมีบทบาท ในการแกไ้ขปัญหา ความเจ็บปวด
ต่างๆ ของคนไทย ตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การด าเนินการฟ้ืนฟู การนวดแผนไทยท่ีผ่านมา ในภาค
ประชาชน และภาครัฐ ไดท้  าใหก้ารนวดไทย เป็นท่ียอมรับของสังคม การแพทยแ์ผนไทย ท่ีมีบทบาทในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และบ าบดัรักษาอาการป่วยของประชาชนมากยิ่งข้ึน ดว้ยเห็นความส าคญัน้ี  ท าให้ผูส้อน
จดัท าหลกัสูตรวิชาชีพแพทยแ์ผนไทย ประเภทการนวดศรีษะ และนวดใบหนา้ กดจุดคลายเครียด ส าหรับการ
อบรม และการถ่ายทอดความรู้ในสถาบนั เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการเรียน การสอน การประเมินผล และการ
ทดสอบ ความรู้ความสามรถ ซ่ึงผูเ้รียน สามารถน าไปประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสร้างรายได ้     

อาชีพการนวดเพื่อสุขภาพจึงเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีความส าคญัในชุมชนและเป็นอาชีพหน่ึงท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กบับุคคลและครอบครัวไดอ้ยา่งมัน่คง หลกัสูตรอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพน้ี จึงเป็นทางเลือก
หน่ึงในการเลือกเรียนอาชีพในกลุ่มพาณิชยกรรม 
 
หลกัการของหลกัสูตร 

1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 

2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 

3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 

4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
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4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.  มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
 จ านวน 100   ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี 20 ชัว่โมง 
 ภาคปฏิบติั 80 ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
เร่ืองที ่1 ช่องทางการประกอบอาชีพการนวดเพ่ือสุขภาพ  จ านวน   4   ช่ัวโมง 
 1.1  ความส าคญัและลกัษณะทัว่ไปของการประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ   

จ านวน1 ชัว่โมง 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการเลือกประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  วธีิการนวดพื้นฐาน  

จ านวน 1 ชัว่โมง 
1.3  แหล่งการเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  จ านวน 1  ชัว่โมง 
1.4  ทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพ    จ านวน 1  ชัว่โมง 

 
เร่ืองที ่2  ทกัษะการประกอบอาชีพการนวดเพ่ือสุขภาพ   จ านวน  80 ช่ัวโมง  

ขั้นตอนการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการนวดเพื่อสุขภาพ มี 3 เร่ือง  จ  านวน  80 ชัว่โมง ดงัน้ี  
1.  การนวดศีรษะแบบอินเดีย และนวดหนา้กดจุดคลายเครียด   จ านวน 30 ชัว่โมง  
2.  การนวดสลายไขมนั        จ านวน 30 ชัว่โมง  
3.  การนวดฝ่ามือน้ิวมือ        จ านวน 20 ชัว่โมง 

  
1. การนวดศีรษะแบบอินเดีย และนวดหนา้กดจุดคลายเครียด   จ านวน  30 ชัว่โมง  

1.1 ความรู้ทัว่ไป การนวดศีรษะแบบอินเดีย 
และนวดหนา้กดจุดคลายเครียด       จ านวน  5  ชัว่โมง 
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1.2 เรียนรู้เก่ียวกบั กายวภิาคศาสตร์ /สรีระวทิยาของมนุษย ์  จ านวน  5  ชัว่โมง  
1.3 เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการนวดศีรษะแบบอินเดีย และ คอ บ่า ไหล่   จ านวน  5  ชัว่โมง  
1.4 เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิค การนวดใบหนา้ กดจุดคลายเครียด    จ านวน  5  ชัว่โมง  
1.5 ทบทวนการนวดศีรษะแบบอินเดีย นวดใบหนา้ กดจุดคลายเครียด  จ านวน  5  ชัว่โมง  
1.6 ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั      จ านวน  5  ชัว่โมง 

 
2. การนวดสลายไขมนั        จ านวน  30 ชัว่โมง  

2.1 การท าน ้ามนันวดสลายไขมนั     จ านวน  5  ชัว่โมง 
2.2 เทคนิคการนวดสลายไขมนัหนา้ทอ้ง     จ านวน  5  ชัว่โมง  
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัอาการท่ีเหมาะสมของการลดเซลลูไลท ์ 
      และการนวดสลายไขมนัท่ีตน้แขน       จ านวน  5  ชัว่โมง  
2.4 เทคนิคการสลายไขมนัท่ีตน้ขา       จ านวน  5  ชัว่โมง  
2.5 การท าน ้ามนัให้เป็นครีมนวด      จ านวน  5  ชัว่โมง 
2.6 ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั      จ านวน  5  ชัว่โมง 

 
3. การนวดฝ่ามือน้ิวมือ        จ านวน  20 ชัว่โมง 

3.1 เทคนิคการนวดฝ่ามือและน้ิวมือ      จ านวน  5  ชัว่โมง 
3.2 การสอนการนวดตั้งแต่ตน้แขนจนถึงฝ่ามือ  น้ิวมือ    จ านวน  5  ชัว่โมง 
3.3 สอนเทคนิคการนวดรักษา หรือแกอ้าการต่าง ๆ  
      เช่น น้ิวล็อค มือชา น้ิวชา  เป็นตน้      จ านวน  5  ชัว่โมง 
3.4 ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั      จ านวน  5  ชัว่โมง 

 
เร่ืองที ่3  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพนวดเพ่ือสุขภาพ  จ านวน 4  ช่ัวโมง  

1. การประชาสัมพนัธ์และจดัท าฐานขอ้มูลของผูรั้บบริการ  
2. ก าหนดราคาในการใหบ้ริการนวดเพื่อสุขภาพ  
3. ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง ในการ

ประกอบธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  
4. ศึกษาขอ้มูลการตลาดและวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
5. ก าหนดเป้าหมายและแผนการตลาดของธุรกิจเพื่อสุขภาพ  
6. วางแผนการลงทุนในธุรกิจ   การส่งเสริมการใหบ้ริการนวดเพื่อสุขภาพ 
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เร่ืองที ่4  โครงการประกอบอาชีพการนวดเพ่ือสุขภาพ    จ านวน   12   ช่ัวโมง 
 4.1  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพ  จ านวน  6  ชัว่โมง 
 4.2  ประโยชน์ของโครงการประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ   จ านวน  6  ชัว่โมง 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1.  ศึกษาภาคทฤษฎี จากเอกสารและจากวทิยากรผูส้อน  
 2.  ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ  

3.  ฝึกปฏิบติัการนวดตามขั้นตอน ในหลกัสูตร  
4.  เขา้รับการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. คู่มือการนวดศีรษะแบบอินเดีย และนวดกดจุดคลายเครียด   
2. คู่มือการนวดสลายไขมนั  
3. คู่มือการนวดฝ่ามือ น้ิวมือ  
4. น ้ามนัหอมระเหย นวดศีรษะแบบอินเดีย  
5. น ้ามนันวดสลายไขมนั  
6. เคร่ืองมืออบสมุนไพร  
7. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
8. โปสเตอร์  
9. VCD 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  

ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานการนวดเพื่อสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80  
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
 3.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการประกอบอาชีพนวดเพ่ือสุขภาพ   
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

1.ช่องทางการประกอบ
อาชีพนวดเพ่ือสุขภาพ   
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  

2. วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ 
(การตลาด ประเภทการบริการ 
ความตอ้งของผูรั้บบริการ )  

3.บอก แหล่งการเรียนรู้ / ภูมิปัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนวดเพื่อ
สุขภาพ (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/
สถานประกอบการของภาครัฐ
และภาคเอกชน)  

4. ตดัสินใจในการเลือกประกอบ
อาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  

1. ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพนวดเพื่อสุขภาพ  

2. ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ 
(การตลาด ประเภทการบริการ 
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ )  

3. แหล่งการเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชีพนวดเพื่อ
สุขภาพ (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/
สถานประกอบการของภาครัฐ
และภาคเอกชน)  

4. การตดัสินใจในการเลือก
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 

 
 

1. ศึกษาขอ้มูลเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบ
อาชีพท่ีมีความเป็นไปได ้  
2. วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบ
อาชีพ  

3. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่ง
เรียนรู้ ต่าง ๆ พร้อมทั้งตดัสินใจเลือกอาชีพ 
นั้น  

   
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  ทกัษะการประกอบ  1. ความรู้ทัว่ไป การนวดศีรษะ 1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการนวดเพื่อสุขภาพ  5  
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

อาชีพการนวดเพ่ือ
สุขภาพ    
มี 3 เร่ือง ยอ่ย ไดแ้ก่  
1. การนวดศีรษะแบบ

อินเดีย และนวดหนา้
กดจุดคลายเครียด   

2. การนวดสลายไขมนั 
  

3. การนวดฝ่ามือน้ิวมือ  
 
 
 
 
 

แบบอินเดีย และนวดหนา้กดจุด
คลายเครียด   
- ประวติัของการนวดแผนโบราณ 
– การนวดแผนตะวนัออก เรียนรู้
เก่ียวกบัประวติั ววิฒันาการของ
การนวดแผนโบราณ ประวติัพระ
อาจารย ์ ชีวกโกมารภจัจ ์ ศึกษา
การเดินของเส้นประธาน10     
ประเภทของจุดความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งทางเดินของเส้นประธาน 
กบั จุดโรค จุดแกต้ามเส้น   
ประธาน10   วธีิการกดจุด และการ
ลงน ้าหนกัมือ 
 - เรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของ
การนวดของประเทศแถบภาค
ตะวนัออก เช่น อินเดีย จีน  
เป็นตน้  
-เรียนรู้เก่ียวกบัจริยธรรมและ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ  
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มของผูเ้รียนการ
นวดเพื่อสุขภาพ  
3. จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
วชิาชีพของการนวด  
ผูเ้รียนตอ้งมีจรรยาบรรณ แพทย์
แผนไทย เช่นจะตอ้งมีความเมตตา
จิต แนะน าดูแลผูป่้าย หรือมีความ
อ่อนนอ้มถ่อมตน เช่นมีความ
ละอายต่อบาป  
2. เรียนรู้เก่ียวกบั กายวภิาคศาสตร์ 
/สรีระวทิยาของมนุษย ์ 
- เรียนรู้เก่ียวกบัสรีระของศีรษะ  
คอ  บ่า ไหล่ ทัว่ใบหนา้  
- เรียนรู้เก่ียวกบัสรีระทัว่ร่างกาย 
เก่ียวกบั กระดูกต่าง ๆ และ
กลา้มเน้ือ  
- เรียนรู้เก่ียวกบั ฝ่ามือ น้ิวมือ วา่
จุดสะทอ้นของแต่ละจุดของฝ่ามือ
และน้ิวมือ  
3. เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการนวด
ศีรษะแบบอินเดีย คอ บ่า ไหล่ วา่
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
แต่ละจุดบนศีรษะ มีขั้นตอนอะไร  
แลว้สามารถกระทบกบัจุดต่างๆ ท่ี
รักษาคนไขไ้ด ้เช่น ปวดไมเกรน  
(ลมปะกงั) ฯลฯ  ผูท่ี้มีอาการ         
สบกัจม ไหล่ติด  ก็สามารถรักษา
ได ้ 
4. เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิค การนวด
ใบหนา้ กดจุดคลายเครียด  
- การกดจุดใบหนา้สามารถ
สะทอ้นไปยงัอวยัวะ ต่าง ๆ ของ
ร่างกายได ้เช่น จุดหนา้ผาก จะ
สะทอ้นถึงจุดสมอง ฯลฯ 
5. ทบทวนการนวดศีรษะแบบ
อินเดีย นวดใบหนา้ กดจุดคลาย
เครียด  
6. ทดสอบภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบติั  
- โดยน าบุคคลภายนอกท าการ
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
สอบปฏิบติั 

 2. การท าน า้มันนวดสลายไขมัน 
2.1 สามารถท าน ้ามนันวดได ้ 
2.2 บอกเทคนิคการนวดสลาย
ไขมนัหนา้ทอ้งได ้ 
2.3 บอกอาการท่ีเหมาะสมของการ
ลด เซลลูไลท ์ และการนวดสลาย
ไขมนั       ท่ีตน้แขน 
2.4 บอกเทคนิคการสลายไขมนัท่ี
ตน้ขาและปฏิบติัการนวดสลาย
ไขมนัท่ีตน้ขาได ้    
2.5 สามารถท าน ้ามนัใหเ้ป็นครีม
นวดได ้ 
 

1. การท าน ้ามนันวดสลายไขมนั  
     - การนวดสลายไขมนั จะตอ้ง
ประกอบดว้ยน ้ามนัในการนวด ซ่ึง
เป็นน ้ามนัสมุนไพร  ประกอบดว้ย
น ้ามนัมะพร้าว น ้ามนังา พริกข้ีหนู 
พริกไทยสด และน ้ามนัหอมระเหย  
2. เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคการนวด
สลายไขมนัหนา้ทอ้ง  
- วธีิการลดน ้าหนกัในการนวด 
โดยนวดจะตอ้งวอร์ม ก่อนนวดทุก
คร้ัง ซ่ึงจะแยกเทคนิคการนวดของ
แต่ละส่วน เช่น หนา้ทอ้ง ตน้แขน 
ฯลฯ  
- ก่อนการนวดสลายไขมนั  จะให้
ไดป้ระสิทธิภาพ ท่ีดีจะตอ้งมีการ
อบสมุนไพร ก่อนเพื่อจะช่วยให้
การนวดหนา้ทอ้งง่ายข้ึน  

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการนวดเพื่อสุขภาพ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มของผูเ้รียนการ
นวดเพื่อสุขภาพ  
3. จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
 
 
 

 5 
 
 
 
 
 

5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
3.สอนทฤษฎีเก่ียวกบัอาการท่ี
เหมาะสมของการลดเซลลูไลท ์ 
และการนวดสลายไขมนัท่ีตน้แขน   
- การนวดสลายไขมนั ทุกคร้ัง
จะตอ้งมีการอบสมุนไพร  ก่อน
และหลงัการนวด เพื่อจะช่วยให้
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท่ีไดรั้บ
จากการนวด ไดผ้ลดียิง่ข้ึน  
4. เทคนิคการสลายไขมนัท่ีตน้ขา   
- โดยจะเร่ิมจากการอบสมุนไพร
ก่อน แลว้ก็ท  าการนวดสลายไขมนั
ท่ีตน้ขาแลว้ก็จบดว้ยการอบ
สมุนไพร 
5. สอนการท าน ้ามนัใหเ้ป็นครีม
นวด  
- การใชน้ ้ามนันวดสามารถ
น ามาใชเ้ป็นครีมนวดได ้ 
6. การสอบภาคทฤษฎี และ 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
ภาคปฏิบติั  
- โดยการน าบุคคลภายนอกมามา
ท าการสอบปฏิบติั 

 
 

 3. การนวดฝ่ามือน้ิวมือ 
3.1 บอกเทคนิคการนวดฝ่ามือและ
น้ิวมือ  
3.2 ปฏิบติัการนวดฝ่ามือและน้ิวมือ
ได ้ 
3.3สามารถนวดตน้แขนจนถึงฝ่ามือ  
น้ิวมือ ได ้ 
3.4 สามารถนวดรักษา หรือแก้
อาการโรคต่าง ๆ เช่น น้ิวล็อค มือชา 
น้ิวชา  ได ้ 
 

3. การนวดฝ่ามือน้ิวมือ   
1. เทคนิคการนวดฝ่ามือและน้ิวมือ  
- จะมีการสอนการนวด ตั้งแต่ คอ 
บ่าไหล่ จนถึงตน้แขน  
2. การสอนการนวดตั้งแต่ตน้แขน
จนถึงฝ่ามือ  น้ิวมือ  
- ซ่ึงจะเป็นการสอนเทคนิคการ
นวดฝ่ามือ น้ิวมือจะช่วยในการ
รักษาพวกไหล่ติด  
3. สอนเทคนิคการนวดรักษา หรือ
แกอ้าการต่าง ๆ เช่น น้ิวล็อค มือชา 
น้ิวชา  เป็นตน้  
4. การสอบทฤษฎีและการสอน
ภาคปฏิบติั  
- โดยการน าบุคคลภายนอกมาท า

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการนวดเพื่อสุขภาพ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มของผูเ้รียนการ
นวดเพื่อสุขภาพ  
3. จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
 

2 3 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
การสอบ   

3. การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพนวด
เพ่ือสุขภาพ  
 

1.บอกวธีิการประชาสัมพนัธ์และ
จดัท าฐานขอ้มูลของผูรั้บบริการได ้
2.สามารถก าหนดราคาในการ
ใหบ้ริการนวดเพื่อสุขภาพ 
3.วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
และมีแนวทางในการจดัการความ
เส่ียง ในการประกอบธุรกิจการนวด
เพื่อสุขภาพ ได ้ 
4.วเิคราะห์ขอ้มูลการตลาดและ
วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดได ้ 
 

การบริหารจัดการอาชีพนวดเพ่ือ
สุขภาพ  
1.การประชาสัมพนัธ์และจดัท า
ฐานขอ้มูลของผูรั้บบริการ  
2. ก าหนดราคาในการใหบ้ริการ
นวดเพื่อสุขภาพ  
3. ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึน และมีแนวทางในการ
จดัการความเส่ียง ในการประกอบ
ธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  
4. ศึกษาขอ้มูลการตลาดและ
วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
5. ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ตลาดของธุรกิจเพื่อสุขภาพ  
6. วางแผนการลงทุนในธุรกิจ   
การส่งเสริมการใหบ้ริการนวดเพื่อ
สุขภาพ 

1.ศึกษาและส ารวจแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ และ
การใหบ้ริการ  
2.ศึกษาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและมีแนวทางใน
การจดัการความเส่ียง 
3. การบริหารจดัการการตลาด  
4.ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและแผนการ
จดัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนวดเพื่อ
สุขภาพ  
 

2 2 



199 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
4. โครงการการประกอบ
อาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 
 

1. บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้

5. อธิบายลกัษณะการเขียน
โครงการท่ีดีตามองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้

6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ 
ถูกตอ้งได ้

7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

4.1 ความส าคญัของโครงการการ
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 

4.3 องคป์ระกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 

4 .4  ก า ร เขี ย น โ ค ร ง ก าร ก า ร
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 

4.5 การประเมินความเหมาะสม
และสอดคล้องของโครงการการ
ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ 
 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพ แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพ
ท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการ
อภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงอาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 

½ 
 

½ 
 
1 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

 
 



201 

 

หลกัสูตรศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง 
จ านวน 50 ช่ัวโมง  

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ี
จะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา  
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขนัได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้ท่ีมัน่คง  โดยเนน้การบูรณาการให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่ง
มีคุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายไดม้ัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยืน มีความสามารถเชิง
การแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวติในรูปแบบใหม่
ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
ไปอย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกมุมโลก  มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆ
ตามมามากมาย  โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ดงันั้น ส่ิงท่ีทุกคนควร
ตระหนกั คือ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวนั  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมนุษยจ์ะตอ้งลด
การใชท้รัพยากร  และใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
 จากสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีประสบปัญหาขยะและส่ิงของเหลือใช ้เช่น กระป๋องน ้ าอดัลม
ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ส่ิงของดงักล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดสภาวะโลกร้อนและเกิดมลภาวะเป็นพิษ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดเ้กิดแนวคิดในการพฒันาและผลิตส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชป้ระเภทกระป๋อง  เพื่อ
ลดปริมาณขยะ ลดมลพิษให้กบัสภาพแวดลอ้ม ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็น
การเพิ่มมูลค่าวสัดุประเภทกระป๋องนอกจากน้ีส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงมีลกัษณะ
ท่ีสวยงาม และจ าหน่ายได ้นบัเป็นช่องทางหน่ึงในการประกอบอาชีพ  
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หลกัการของหลกัสูตร 
1. เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ 

ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ 
ประกอบอาชีพ 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพได ้

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร  
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
 จ านวน  50           ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี 17           ชัว่โมง    
 ภาคปฏิบติั 33           ชัว่โมง    
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โครงสร้างหลกัสูตร 
เร่ืองที ่ 1  ช่องทางการประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง 

  (ตัวต่อเงิน ตัวต่อทอง ตัวมด)       จ านวน  6  ช่ัวโมง 
1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ ์  
1.2 ความเป็นไปไดก้ารประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ ์ 

1.2.1 การลงทุน 
1.2.2 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.3 ความตอ้งการของตลาด 

1.3 การตดัสินใจในการเลือกอาชีพ  
1.3.1 ความพร้อม 
1.3.2 ความตอ้งการของตลาด 
1.3.3 ความรู้ทกัษะและเทคนิคต่าง ๆ 
1.3.4 เงินทุน 

เร่ืองที ่ 2  ทกัษะการประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง  
   (ตัวต่อเงิน ตัวต่อทอง ตัวมด)         จ านวน  28  ช่ัวโมง 
2.1 ขั้นตอนการประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 

 2.1.1 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
 2.1.2 การคดัเลือกวสัดุ อุปกรณ์ 

2.2 ขั้นตอนตดัแต่งช้ินส่วนวสัดุ ประกอบตามรูปแบบ (ตวัต่อเงิน  ตวัต่อทอง ตวัมด) และตกแต่งให้
สวยงาม 

2.3 ขั้นตอนการออกแบบและบรรจุภณัฑ ์  
เร่ืองที ่ 3  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง  

  (ตัวต่อเงิน ตัวต่อทอง ตัวมด) จ านวน  4  ช่ัวโมง 
 3.1 การบริหารการผลิต  
  3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพการผลิต  
  3.1.2 การลดตน้ทุนการผลิต 
  3.1.3 การวางแผนการผลิต 
 3.2 การจดัการตลาด 
  3.2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
  3.2.2 การประชาสัมพนัธ์ 
     3.2.3 การวางแผนการตลาด 
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 3.3 การจดัการความเส่ียง 
  3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพ 
                1) ค่าใชจ่้ายในการประดิษฐ์ 
   2) ผลก าไรจากการประดิษฐ์ 
  3.3.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 
เร่ืองที ่ 4  โครงการประกอบอาชีพ       จ านวน  12   ช่ัวโมง 

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง (ตวัต่อเงิน ตวัต่อทอง ตวัมด) 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง (ตวัต่อเงิน ตวัต่อทอง ตวัมด) 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง (ตวัต่อเงิน ตวัต่อทอง ตวัมด) 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง (ตวัต่อเงิน ตวัต่อทอง ตวัมด) 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง  

(ตวัต่อเงิน ตวัต่อทอง ตวัมด) 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. จดัท ากิจกรรมส ารวจและวิเคราะห์ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความตอ้งการของตลาด เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 2. จดักิจกรรมวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้กระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได ้รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
เพื่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 3. ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ 
  - เรียนรู้จากวทิยากร 
  - เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากส่ือต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ผูรู้้ 
  - เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง 
  - เรียนรู้จากภูมิปัญญา ทฤษฎี และ ปฏิบติั 
  - เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4. จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ ในการประกอบอาชีพ การจดัการผลิต และการ
จดัการตลาด 
 5. จดัท าโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการเสนออนุมติัโครงการ 
 6. ด าเนินการใหผู้เ้รียนท าโครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบติัจริง 
 7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผูเ้รียนและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา 
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ส่ือการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ืองศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง  
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน , ส่ือบุคคล , วทิยากรผูช้  านาญดา้นศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
 3. อุปกรณ์ประกอบการฝึกทกัษะอาชีพ 
 
การวดัและประเมินผล 

เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎี          ร้อยละ 10 
2. การประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงาน 

2.1  ความสวยงาม                  ร้อยละ  40 
2.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     ร้อยละ  40 
2.3  ความรับผดิชอบและระยะเวลาการเขา้เรียน   ร้อยละ  10 

3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
3.1 แบบประเมินผลระหวา่งเรียน-หลงัเรียน 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.3 แบบประเมินผลช้ินงาน  

 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3. ไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะสามารถน าไปจดัจ าหน่ายได ้
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
2. ทะเบียนคุม 
3. หลกัฐานการประเมินผล 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน   
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพศิลปะ
ประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์ 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ ์
1.3 บอกการตดัสินใจในการเลือก
อาชีพได ้

1.1 ความส าคญัในการประกอบ
อาชีพศิลปะประดิษฐ ์  
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ ์ 
        1.2.1 การลงทุน 

1.2.2 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.3 ความตอ้งการของตลาด 

1.3 การตดัสินใจในการเลือก
อาชีพ  
        1.3.1 ความพร้อม 
        1.3.2 ความตอ้งการของ
ตลาด 
        1.3.3 ความรู้ทกัษะและ
เทคนิคต่าง ๆ 
       1.3.4 เงินทุน 

1. วทิยากรบรรยายเร่ืองความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ ์ ความเป็นไปได ้
การประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ ์ และการ
ตดัสินใจในการเลือกอาชีพ 
2. ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ ส่ือของจริง 
ส่ือบุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
และใชใ้นการประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปได้
ในชุมชน  
3.  ผูเ้รียนและวทิยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่าง ๆ 
4. ผูเ้รียนตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

2 
 

2 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

2. ทกัษะการประ 1. บอกวธีิการคดัเลือกวสัดุท่ี 1. ขั้นตอนการประกอบอาชีพ 1. วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองศิลปะประดิษฐ์ 1 2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ประกอบอาชีพศิลปะ
ประดิษฐจ์ากกระป๋อง 

เหมาะสมในการน ามาประดิษฐ ์ 
2.สามารถเตรียมวสัดุในการ
ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์
จากกระป๋อง 

ศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง  
 1.1 ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบอาชีพศิลปะประดิษฐ์
จากกระป๋อง 
 1.2 การคดัเลือกวสัดุ อุปกรณ์ 

จากกระป๋อง  และผูเ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบั
ศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
2. ผูเ้รียนและวทิยากรร่วมสนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความคิดเห็น 
3. ผูเ้รียนสรุปความรู้และจดบนัทึก 

 
 
 
          

 
 

 1. สามารถประดิษฐว์สัดุจาก
กระป๋องเป็นรูปแบบตวัต่อเงิน ตวั
ต่อทอง และตวัมด ตามแบบได ้
2. สามารถออกแบบงานประดิษฐ์
วสัดุจากกระป๋องตามความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้ 

2. ขั้นตอนตดัแต่งช้ินส่วนวสัดุ 
ประกอบตามรูปแบบ (ตวัต่อเงิน  
ตวัต่อทอง ตวัมด) และตกแต่งให้
สวยงาม 
 

1. วทิยากรบรรยายและสาธิตการตดัแต่งช้ินส่วน
วสัดุ ประกอบตามรูปแบบ (ตวัต่อเงิน  ตวัต่อ
ทอง ตวัมด)  
2. ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการตดัแต่งช้ินส่วนวสัดุ 
ประกอบตามรูปแบบ (ตวัต่อเงิน  ตวัต่อทอง ตวั
มด)  
3. ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัออกแบบงานประดิษฐว์สัดุ
จากกระป๋องตามความคิดสร้างสรรค ์ 
4. วทิยากรประเมินผลงาน  

2 21 

 3. สามารถออกแบบบรรจุภณัฑ์
ผลิตภณัฑว์สัดุจากกระป๋องได ้

3.  ขั้นตอนการออกแบบและ
บรรจุภณัฑ ์   

1. วทิยากรบรรยายและสาธิตการออกแบบและ
บรรจุภณัฑ ์   
2. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการออกแบบและบรรจุภณัฑ ์   
3. วทิยากรประเมินผลงาน 

1 1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3.การบริหารจดัการ
ในการประกอบอาชีพ
ศิลปะประดิษฐจ์าก
กระป๋อง 

1. สามารถบอกวธีิการบริหารการ
ผลิตได ้
 

1.การบริหารการผลิต 
     1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพ
การผลิต 
     1.2 การลดตน้ทุนการผลิต 
     1.3 การวางแผนการผลิต 

1. วทิยากรบรรยายความรู้เร่ืองการบริหารการ
ผลิต 
ไดแ้ก่  การจดัการควบคุมคุณภาพการผลิต การ
ลดตน้ทุนการผลิต และการวางแผนการผลิต 
 2.วทิยากรและผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การบริหารการผลิต 
3.ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลการบริหารการผลิต จาก
สถานประกอบการ  
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้และจดบนัทึก 

2 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 2. สามารถบอกวธีิการจดัการ
ตลาดได ้ 

2. การจดัการตลาด 
     2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
     2.2 การประชาสัมพนัธ์ 
     2.3 การวางแผนการตลาด 

1. วทิยากรบรรยายความรู้เร่ืองการจดัการตลาด 
ไดแ้ก่  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้  การ
ประชาสัมพนัธ์และการวางแผนการตลาด 
 2.วทิยากรและผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การจดัการตลาด 
3. ผูเ้รียนสรุปความรู้และจดบนัทึก 

1 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 3. สามารถอธิบายการจดัการ
ความเส่ียงได ้

3. การจดัการความเส่ียง 
     3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพ 
              1) ค่าใชจ่้ายในการ

1. วทิยากรบรรยายความรู้เร่ืองการจดัการความ
เส่ียง ไดแ้ก่  การวเิคราะห์ศกัยภาพและการ
แกปั้ญหาความเส่ียง 

1 
 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ประดิษฐ์ 
              2) ผลก าไรจากการ
ประดิษฐ์ 
     3.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 

 2. วทิยากรและผูเ้รียนแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การจดัการความเส่ียง 
3. ผูเ้รียนสรุปความรู้และจดบนัทึก 

 
 

 
 

4. โครงการประกอบ
อาชีพศิลปะประดิษฐ์
จากกระป๋อง 

4.1 สามารถบอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพศิลปะประดิษฐ์
จากกระป๋องได ้
4.2 สามารถบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพศิลปะประดิษฐ์
จากกระป๋องได ้
4.3 สามารถบอกองคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพศิลปะ
ประดิษฐจ์ากกระป๋องได ้
4.4 สามารถอธิบายความหมาย
ขององคป์ระกอบของโครงการ  
อาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง
ได ้
 4.5 สามารถอธิบายลกัษณะการ

4.1 ความส าคญัของโครงการ
อาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
ศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 
4.5 การประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋อง 

4.1 ผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ 
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์
ของโครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพ  แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ  
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ

3 
 
 
 
 

9 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เขียนโครงการท่ีดีตาม
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ศิลปะประดิษฐจ์ากกระป๋องได ้
4.6 สามารถเขียนโครงการในแต่
ละองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 สามารถประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของ
โครงการอาชีพได ้
 

เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์ 
จ านวน 50 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศให้
มีความรู้  ความสามารถในดา้นทกัษะในการประกอบอาชีพ  ของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นการแกปั้ญหา
การวา่งงานและส่งเสริมความเขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์  
2555  ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี  ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีในกลุ่มอาชีพใหม่  ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 
ภูมิภาคหลกัของโลก  และไดก้ าหนดภารกิจวา่จะพฒันายกระดบัและจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ  และขีด
ความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมัง่คัง่และมัน่คง  เพื่อเป็นบุคลากรทีมีวินัย
เป่ียมไปด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้นและสังคม  โดยค านึงถึง
ศกัยภาพและบริบทรอบๆ ตวัผูเ้รียน  พฒันาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้
ทดัเทียมอารยประเทศ  ดว้ยการบริหารจดัการและเทคโนโลยใีหม่  มุ่งเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัและยกระดบัศกัยภาพในการท างานให้บุคลากรไทยสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากลโดย
ก าหนดหลกัสูตรออกเป็น 5 กลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่ 

1.  กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นเกษตรกรรม 
2. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอุตสาหกรรม 
3. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นพาณิชยกรรม 
4. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
5. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
ส านักงาน กศน. จึงได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบติั  เพื่อจดัการศึกษาพฒันา

อาชีพให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีรายไดแ้ละมีงานท าอยา่งย ัง่ยนื  มีความสามารถเชิงการแข่งขนัทั้งใน
ระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล 
 การเพน้ท์ภาพเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีส่วนท าให้ภาชนะใช้สอยมีสีสันสวยงามสะดุดตาแก่ผูพ้บ
เห็น  เป็นการเพิ่มมูลค่าภาชนะให้มีความน่าสนใจเหมาะส าหรับเป็นของขวญัหรือของฝากในวนัส าคญั  ผูท่ี้
สนใจควรศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบติัจนเกิดความช านาญ  สามารถน าไปประกอบอาชีพใหแ้ก่ตนเองได ้
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หลกัการของหลกัสูตร 
1. เป็นหลกัสูตรการประกอบอาชีพท่ีท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2. เป็นหลกัสูตรการประกอบอาชีพท่ีส่งเสริมการมีงานท าของประชาชน 
3. เป็นหลกัสูตรท่ียดืหยุน่ทั้งเน้ือหา  ระยะเวลาเรียน  การจดักระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการ 

เน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
4. เป็นหลกัสูตรการประกอบอาชีพท่ีสามารถเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรสถานศึกษาของ 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดบัการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนได ้
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความสามารถ และคุณลกัษณะดงัน้ี 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการเพน้ท ์อุปกรณ์  การเลือกใชสี้ และการเก็บรักษา 
2. มีความรู้ความสามารถเพน้ทภ์าชนะดว้ยกรวย  พูก่นัและเกรียง 
3. มีความรู้  ความเขา้ใจดา้นการบริหารจดัการอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
5. มีการตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเอง  ชุมชน  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. ผูไ้ม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
3. ผูป้ระสบอุทกภยั 

 
ระยะเวลาการเรียนรู้ของหลักสูตร  จ านวน  50  ช่ัวโมง 
 ภาคทฤษฏี  15  ชัว่โมง   

ภาคปฏิบติั  35  ชัว่โมง 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
1.  ช่องทางการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์

1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์  ทฤษฎี  1  ชัว่โมง 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์  ทฤษฎี  1  ชัว่โมง 
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1.2.1  การลงทุน 
1.2.2  การตลาด 
1.2.3  กระบวนการผลิต 

        1.2.4  การขนส่ง 
        1.2.5  การบรรจุหีบห่อ 
        1.2.6  ความรู้ความสามารถ 
  1.3  การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์  ทฤษฎี  1  ชัว่โมง
        1.3.1  ความพร้อม 
                 1.3.2  ความตอ้งการของตลาด 
        1.3.3  ความรู้ทกัษะและเทคนิคต่างๆ 
        1.3.4  สถานท่ี 
        1.3.5  แรงงาน 
        1.3.6  เงินทุน 
 2.  ทกัษะการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ 
  2.1  ความรู้พื้นฐานดา้นการเพน้ท ์       ทฤษฎี  3  ชัว่โมง  

2.1.1  อุปกรณ์การเพน้ท ์
2.1.2  การคดัเลือกภาชนะ 
2.1.3  ความรู้เก่ียวกบัการเพน้ท ์
2.1.4  การจดัการควบคุมคุณภาพการเพน้ท์ 

  2.2  ขั้นตอนการเพน้ทภ์าชนะ              ทฤษฏี 1 ชัว่โมง  ปฏิบติั  24  ชัว่โมง 
   2.2.1  การเพน้ทด์ว้ยพูก่นั  
   2.2.2  การเพน้ทด์ว้ยกรวย 
   2.2.3  การเพน้ทด์ว้ยเกรียง 
 2.3  ขั้นตอนการเก็บรักษาอุปกรณ์การเพน้ท ์    ทฤษฎี  1  ชัว่โมง 
 3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ 
  3.1  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์   ทฤษฎี  1  ชัว่โมง 
   3.1.1  การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบเพน้ทภ์าชนะ 
   3.1.2  การลดตน้ทุนในการเพน้ทภ์าชนะ 
  3.2  การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์     ทฤษฎี  2  ชัว่โมง 
   3.2.1  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
   3.2.2  การประชาสัมพนัธ์ 
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   3.2.3  การส่งเสริมการขาย 
   3.2.4  การกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค 
  3.3  การจดัการความเส่ียงในการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ ทฤษฎี  3 ชัว่โมง 
   3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพในการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์   
    -  การคิดตน้ทุน (ค่าใชจ่้าย/ผลก าไร) 
    -  คู่แข่งขนั 

4.  โครงการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์          ทฤษฎี  3  ชัว่โมง  ปฏิบติั 9  ชัว่โมง 
    4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ 

4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ 
  4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ 
  4.4 การเขียนโครงการอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ 
  4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.  ช่องทางการประกอบอาชีพ 
1.1 วทิยากรใหค้วามรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบเพน้ทภ์าชนะ 

และการลดตน้ทุนในการเพน้ทภ์าชนะ 
1.2 วทิยากรและผูเ้รียนสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
1.3 ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลเพิ่มจากเอกสาร ส่ืออินเตอร์เน็ต  สถานประกอบการ  ส่ือของจริง      

ส่ือบุคคล 
2. การฝึกทกัษะอาชีพ 

2.1 วทิยากรใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเพน้ท ์  
2.1.1  อุปกรณ์การเพน้ท์ 
2.1.2  การคดัเลือกภาชนะ 
2.1.3  ความรู้เก่ียวกบัการเพน้ท ์

2.2 วทิยากรใหค้วามรู้ขั้นตอนการเพน้ทภ์าชนะ 
2.2.1  การเพน้ทด์ว้ยพูก่นั  

    - พูก่นัแบบกลม 
 - พูก่นัแบบแบน 

 2.2.2  การเพน้ทด์ว้ยกรวย 
   - ใชก้ระดาษเซลโลโฟนหรือถุงร้อน 
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         - วธีิการพบักรวย 
 2.2.3  การเพน้ทด์ว้ยเกรียง 

   - เกรียงปลายมน 
            - เกรียงปลายขนาดกลาง 
          - เกรียงปลายเล็ก                        

         - วธีิการจบัเกรียงใหถู้กตอ้ง    
2.3  วทิยากรใหค้วามรู้ขั้นตอนการเก็บรักษาอุปกรณ์การเพน้ท ์และภาชนะท่ีเพน้ท ์

   - วธีิการเก็บรักษาสีเพน้ท ์
             - วธีิการเก็บรักษาพูก่นั, เกรียง 
             - วธีิการเก็บรักษาภาชนะท่ีเพน้ทแ์ลว้ 

3. การบริหารจดัการอาชีพ 
3.1 วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ 

3.1.1 วทิยากรฝึกใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบการเพน้ทภ์าชนะให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด  

3.1.2 วทิยากรอธิบายวธีิการลดตน้ทุนการเพน้ท์ 
3.2 วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการบริหารจดัการการตลาด 

3.2.1 วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการท าฐานขอ้มูลลูกคา้  การศึกษาขอ้มูลการตลาดและ 
วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 

3.2.2 วทิยากรใหค้วามรู้ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ขา้การตลาด 
3.2.3 วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองการส่งเสริมการขาย 
3.2.4 วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองกระบวนการจดัการตลาด เช่น  การคิดตน้ทุนการผลิต   

การก าหนดราคาขาย  การส่งเสริมการขาย  การกระจายสินคา้  การใชส้ังคมออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ 

3.3  วทิยากรใหค้วามรู้การท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 
4.  โครงการอาชีพ 

4.1 ผู ้สอนจัดให้ผู ้เรียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง ความส าคัญของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ  องค์ประกอบของโครงการอาชีพ  แล้วจดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู 

4.2 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้ เร่ือง ตวัอย่างการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง   
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4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ  
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดให้ผู ้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้   
2. วทิยากร 
3. ตวัอยา่งช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ 
4. วสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
5. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต   
6. ส่ือ Power point และ VCD 
7. ส่ือส่ิงพิมพ ์

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินทางทฤษฎี    ร้อยละ  10   
2. การประเมินเวลาเรียน    ร้อยละ  10   
3. การประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ 
          -  ความสวยงาม     ร้อยละ  40    
 -  ความคิดสร้างสรรค ์    ร้อยละ  30    
 -  ความสนใจ  ความรับผดิชอบในเวลาเรียน ร้อยละ  10   
4.  เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 -  แบบประเมินผลก่อน – หลงัเรียน   
 -  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
 -  แบบประเมินช้ินงานท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะจ าหน่ายได ้
 

การจบหลกัสูตร 
1. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละ  80  ของเวลาเรียน 
2. ผูเ้รียนตอ้งมีผลการเรียนไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละ  60  ทั้งภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบติั 
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หลกัฐานการจบหลกัสูตร 
1 วฒิุบตัร ออกโดยศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
2. ทะเบียนคุมการออกวฒิุบตัรของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 
การเทียบโอน 
 หลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า  กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ วชิาภาชนะ
สวยดว้ยการเพน้ท ์ หลกัสูตร  50  ชัว่โมง  ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีแลว้  สามารถน าผลการเรียนมาเทียบโอน
กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  สังกดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาได้
จดัท าข้ึนทั้งระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  และมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนด 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ท ์ 

1.1 บอกความส าคญัของการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ทไ์ด ้
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ท ์การลงทุน การตลาด  
กระบวนการผลิต  การขนส่ง  การ
บรรจุหีบห่อได ้
1.3 บอกการตดัสินใจในการเลือก
อาชีพได ้

1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพ
ภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์ 
1.2.1  การลงทุน 
1.2.2  การตลาด 
1.2.3  กระบวนการผลิต 
1.2.4  การขนส่ง 
1.2.5  การบรรจุหีบห่อ 
1.3 การตดัสินใจในการเลือกอาชีพ 

1.1 วทิยากรใหค้วามรู้เร่ืองความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพการเพน้ทภ์าชนะ 
1.2 วทิยากรใหค้วามรู้ในความเป็นไปไดข้องการ
ประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์ในเร่ืองการ
ลงทุน การตลาด  กระบวนการผลิต  การขนส่ง  การ
บรรจุหีบห่อ 
1.3 วทิยากรและผูเ้รียนสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
การตดัใจในการประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ท ์
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 

2. ทกัษะการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ท ์

2.1 บอกความรู้พื้นฐานดา้นการเพน้ท์
ได ้
2.2 บอกขั้นตอนการเพน้ท ์ ภาชนะ
ดว้ยพูก่นั กรวย และเกรียงได ้
2.3 บอกขั้นตอนการเก็บรักษา
อุปกรณ์การเพน้ท ์

2.1 ความรู้พื้นฐานดา้นการเพน้ท ์
2.1.1  อุปกรณ์การเพน้ท ์
2.1.2  การคดัเลือกภาชนะ 
2.1.3  ความรู้เก่ียวกบัการเพน้ท ์
2.2 ขั้นตอนการเพน้ท ์ ภาชนะดว้ยพูก่นั 
กรวย และเกรียงได ้

2.1 วทิยากรใหค้วามรู้พื้นฐานดา้นการเพน้ท ์ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์การเพน้ท ์ การคดัเลือกภาชนะ  และความรู้
เก่ียวกบัการเพน้ท ์
2.2 วทิยากรบรรยาย สาธิต และใหผู้เ้รียนฝึก
ปฏิบติัการเพน้ท ์
- วทิยากรบรรยาย สาธิตการเพน้ทด์ว้ยพูก่นั         

3 
 
 
 

1 
 

- 
 
 
 

24 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.3 ขั้นตอนการเก็บรักษาอุปกรณ์การ
เพน้ท ์

  ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการเพน้ทด์ว้ยพูก่นั         
           - พูก่นัแบบกลม 
           - พูก่นัแบบแบน 
-  วทิยากรบรรยาย สาธิตการเพน้ทด์ว้ยกรวย 
   ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการเพน้ทด์ว้ยกรวย 
           - ใชก้ระดาษเซลโลโฟนหรือถุงร้อน 
           - วธีิการพบักรวย  
-  วทิยากรบรรยาย สาธิต การเพน้ทด์ว้ยเกรียง          
   ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการเพน้ทด์ว้ยเกรียง          
          - เกรียงปลายมน 
          - เกรียงปลายขนาดกลาง 
          - เกรียงปลายเล็ก                        
          - วธีิการจบัเกรียงใหถู้กตอ้ง              
2.3 วทิยากรบรรยายเร่ืองการเก็บรักษาอุปกรณ์การ
เพน้ท ์
          - วธีิการเก็บรักษาสีเพน้ท ์
          - วธีิการเก็บรักษาพูก่นั, เกรียง 
          - วธีิการเก็บรักษาภาชนะท่ีเพน้ทแ์ลว้ 

1 - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3. การบริหารจดัการใน
การประกอบอาชีพ
ภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ท ์

3.1 สามารถบอกการบริหารจดัการ
ในการประกอบอาชีพภาชนะสวย
ดว้ยการเพน้ทไ์ด ้

- การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์น
การออกแบบ 

- การลดตน้ทุน 
3.2 สามารถจดัการตลาดในการ
ประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ทไ์ด ้

- การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การส่งเสริมการขาย 
- การกระจายสินคา้ไปสู่

ผูบ้ริโภค 
3.3 สามารถจดัการความเส่ียงใน
การประกอบอาชีพภาชนะ 
สวยดว้ยการเพน้ทไ์ด ้

- วเิคราะห์ศกัยภาพการ

3.1 การบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ท ์

3.1.1  การใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบ 

3.1.2  การลดตน้ทุน 
3.2 การจดัการตลาดในการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์

3.2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.2.2 การประชาสัมพนัธ์ 
3.2.3 การส่งเสริมการขาย 
3.2.4 การกระจายสินคา้ไปสู่

ผูบ้ริโภค 
3.3 การจดัการความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ย 
การเพน้ท ์

3.3.1 วเิคราะห์ศกัยภาพการ
ประกอบอาชีพ 

3.1  ใหค้วามรู้ในการประกอบอาชีพภาชนะสวย
ดว้ยการเพน้ท ์

3.1.1 แนะน าเทคนิควธีิการออกแบบการ
เพน้ท ์และการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการเพ้
นทภ์าชนะ 

3.1.2 วทิยากรแนะน าใหศึ้กษาแหล่งวสัดุ 
อุปกรณ์ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการเพน้ทภ์า
ชนะ  
3.2 ใหค้วามรู้การจดัการตลาดในการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์

3.2.1 ขอ้มูลการตลาดและวเิคราะห์ขอ้มูล
การตลาด 

3.2.2 แนะน าการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ 
3.2.3 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผน

ส่งเสริมการขาย 
3.2.4 วธีิการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค อยา่ง

สะดวก รวดเร็ว และประหยดั 
3.3 ใหค้วามรู้เร่ืองการจดัการความเส่ียงในการ

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท์ 

3.3.1 ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีคาดวา่จะ
เกิดในการประกอบอาชีพ 

3.3.2 ศึกษาแนวทางในการจดัการความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึน 

4. โครงการประกอบ
อาชีพภาชนะสวยดว้ย
การเพน้ท ์

4.1 สามารถบอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพภาชนะ 
สวยดว้ยการเพน้ทไ์ด ้
4.2 สามารถบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพภาชนะ 
สวยดว้ยการเพน้ทไ์ด ้
4.3 สามารถบอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพภาชนะสวยดว้ยการ
เพน้ทไ์ด ้
4.4 สามารถอธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ อาชีพ
ภาชนะ 
สวยดว้ยการเพน้ทไ์ด ้

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพ
ภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์
4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์
4.4 การเขียนโครงการอาชีพภาชนะ
สวยดว้ยการเพน้ท ์        
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ
ภาชนะสวยดว้ยการเพน้ท ์

4.1 ผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ 
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์
ของโครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพ  แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียน
ขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม  
และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุป
แนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ี
ดี เหมาะสม และถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ

½ 
 

½ 
 
1 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 4.5 สามารถอธิบายลกัษณะการ
เขียนโครงการท่ีดีตาม
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
4.6 สามารถเขียนโครงการในแต่
ละองคป์ระกอบใหเ้หมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 สามารถประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของ
โครงการอาชีพได ้

อาชีพ  
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการด าเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรเคร่ืองป้ันดินเผาสร้างรายได้ 
จ านวน 176 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 
ความเป็นมา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบ 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพ ของ
พื้นท่ีในกลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาค จะตอ้งพฒันายกระดบั และจดัการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็น
บุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม โดยค านึงถึงศกัยภาพ 
และบริบทรอบ ๆ ตวัผูเ้รียน พฒันาและยกระดบัองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนการสอนให้ทดัเทียม
อารยประเทศ ดว้ยการบริหารจดัการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ มุ่งเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั และยกระดบัศกัยภาพ ในการท างาน ใหบุ้คลากรไทยไดแ้ข่งขนัในระดบัสากลภายใตศ้กัยภาพ 5
ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ 
ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวถีิของแต่
ละพื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 ส านกังาน กศน. จึงไดน้ านโยบาย และยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบติั เพื่อจดัการศึกษาพฒันาอาชีพให้
กลุ่มเป้าหมาย และมีงานท าอย่างย ัง่ยืน มีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัภูมิภาค อาเซียน และระดบั
สากล โดยจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพชุมชนทุกจงัหวดั 
 จงัหวดัสิงห์บุรี มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่นวดัพระปรางค์ ต าบลเชิงกลดั อ าเภอบางระจนั มี
เตาเผาแม่น ้ าน้อย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ และเป็นวดัท่ีอยู่ในโครงการ ไหวพ้ระ 9 วดั ของ
จงัหวดัสิงห์บุรี ท่ีเตาเผาแม่น ้ านอ้ยมีเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทไหส่ีหู และปัจจุบนัมีภูมิปัญญาท่ีสนใจการป้ัน
ไหส่ีหู ตามท่ีมีมาในประวติัศาสตร์ได ้และสามารถถ่ายทอดเป็นวทิยากรให้กบัประชาชนท่ีสนใจมาหลายรุ่น
แล้ว   ประกอบกบัดินท่ีจะน ามาป้ันมีอยูใ่นทอ้งถ่ินอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นดินชนิดพิเศษมีส่วนผสมของทรายและ
เป็นดินเหนียว ท่ีสามารถป้ันเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได ้เป็นดินท่ีทนความร้อนสูง 
 การป้ันดินเผาเป็นการเพิ่มมูลค่าของดิน  สามารถสร้างรายไดใ้ห้ครอบครัว และเป็นอาชีพเพื่อการมี
งานท า  นอกจากน้ียงัเป็นการอนุรักษ ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้ถ่ายทอดความรู้ใหผู้ท่ี้สนใจสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได ้เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว 
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หลกัการของหลกัสูตร 
1. เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีส่งเสริม และอนุรักษค์วามรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีเนน้การน าวตัถุดิบท่ีมีมากในทอ้งถ่ินมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อใหป้ระชาชน

เกิดรายได ้
3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของประชาชน 
4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาอาชีพท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอก

ระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกได ้
 
จุดหมาย 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการเลือกชนิดของดิน 
2. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการเตรียมดิน วสัดุส่วนผสม อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการป้ัน 
3. ผูเ้รียนสามารถป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาได ้
4. ผูเ้รียนสามารถออกแบบ ตกแต่ง เคร่ืองป้ันดินเผาได ้
5. มีความรู้ การบริหารจดัการการตลาด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา   176  ช่ัวโมง 
 ภาคทฤษฎี  23 ชัว่โมง 
 ภาคปฏิบติั 153 ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 30 ชัว่โมง  (ทฤษฎี 6 ชัว่โมง ปฏิบติั 24 ชัว่โมง) 
1.1 ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เอกสารเก่ียวกบัการเตรียมดินและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  
1.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อตดัสินใจในการประกอบอาชีพ 

    1.2.1 ความตอ้งการของตลาด 
1.2.2 การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
1.2.3 การใชแ้รงงาน 
1.2.4 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
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 1.3 แหล่งเรียนรู้ 
 1.4 การตดัสินใจในการเลือกอาชีพ 
2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ 129 ชัว่โมง  (ทฤษฎี 9  ชัว่โมง/ปฏิบติั 120 ชัว่โมง) 

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
      2.1.1 การเตรียมดิน 
      2.1.2 การเตรียมอุปกรณ์ 
     2.1.3 การเตรียมวสัดุ 
      2.1.4  สถานท่ี/พื้นท่ี 
    2.1.5  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบอาชีพการท าเคร่ืองป้ันดินเผา 

 2.2 ขั้นตอนการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผารูปทรงต่างๆ  
        2.2.1  ทรงกระบอก 
       2.2.2  ไหส่ีหู 
        2.2.3  กระปุก 
        2.2.4  กระถางตน้ไม ้
                 ฯลฯ 

 2.3 ขั้นตอนการตกแต่งและการขดัมนัเคร่ืองป้ันดินเผา 
 2.4 ขั้นตอนเตรียมการก่อนเผา 
 2.5 ขั้นตอนการเผา 

       2..5.1  เผาบีส (เผาแดง) 
     2.5.2  เผาเคลือบ 

3.  การบริหารจดัการอาชีพ ทฤษฎี 5 ชัว่โมง  
 3.1 การบริหารจดัการเคร่ืองป้ันดินเผา 
      3.1.1  การจดัการควบคุมคุณภาพเคร่ืองป้ันดินเผา 
      3.1.2  การลดตน้ทุนในการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา 

 3.2 การจดัการตลาดเคร่ืองป้ันดินเผา 
      3.2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 

     3.2.2 การกระจายเคร่ืองป้ันดินเผาไปสู่ตลาดผูบ้ริโภค 
4.   โครงการประกอบอาชีพ 12 ชัว่โมง (ทฤษฎี 3 ชัว่โมง ปฏิบติั 9 ชัว่โมง) 

 4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
 4.2 ประโยชน์ของการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
 4.3 องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
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 4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
4.5 ประเมินความเหมาะสมของโครงการ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 
1.1 ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เอกสาร สถานประกอบการ 
1.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ เพื่อตดัสินใจในการประกอบอาชีพ 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพ 
2.1 การบรรยาย 
2.2 การสาธิต 
2.3 การออกแบบ 
2.4 การฝึกปฏิบติั 
2.5 การสร้างสรรค ์
2.6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.7 การศึกษาดูงาน 

3. การบริหารจดัการอาชีพ 
3.1  การผลิต 

- ส ารวจแหล่งทุน 
- ส ารวจแหล่งวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 

3.2  การควบคุมคุณภาพ 
 - ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพของช้ินงาน 
3.3  การตลาด 
 - ศึกษาขอ้มูลการตลาด วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
 - การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
 - การท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

 
การวดัและประเมินผล 

1.  ภาคทฤษฎี ร้อยละ 20 
      - ใบงาน  10  คะแนน  
      - แบบทดสอบ   10  คะแนน 

 2.  ภาคปฏิบติั ร้อยละ 80 
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      - ความสวยงาม      40  คะแนน 
    - ความคิดสร้างสรรค ์ 30  คะแนน 
    - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถาม 10  คะแนน 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา 
 2.  แหล่งเรียนรู้ 
 3.  ส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออิเล็คทรอนิกส์ 
 4.  วสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ปฏิบติั 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 ประกาศนียบตัรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา 
  

การเทยีบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตร เคร่ืองป้ันดินเผาสร้างรายได้ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.ช่องทางการประกอบ
อาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา
สร้างรายได ้

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาได ้
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการป้ัน
เคร่ืองป้ันดินเผา ไดแ้ก่การเตรียมดิน 
วสัดุอุปกรณ์ การลงทุน การดูแล
รักษา  ทุนและการตรวจสอบคุณภาพ
ได ้
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได ้
1.4 บอกการตดัสินใจในการเลือก
อาชีพได ้

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา เอกสารเก่ียวกบัการเตรียมดิน
และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
1.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจในการประกอบอาชีพ 
   1.2.1 ความตอ้งการของตลาด 
   1.2.2 การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ 
   1.2.3 การใชแ้รงงาน 
   1.2.4 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.3 แหล่งเรียนรู้ 
1.4 การตดัสินใจในการเลือกอาชีพ 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ ผูรู้้ ภูมิปัญญา 
เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใช้
ในการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนได ้
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบอาชีพ
ไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่าง ๆ 
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
1.4 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ โดยใช้
กระบวนการคิดเป็นและมีความเป็นไปไดต้าม
ศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละประเทศ ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีและวธีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

2 
 
 
2 
 
- 
 
2 

- 
 
 
- 
 
24 

(3 วนั) 
- 

2. ทกัษะการประกอบ 2.1 เตรียมการประกอบอาชีพ 2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ 2.1  วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกอบ 2 - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา
สร้างรายได ้
 

เคร่ืองป้ันดินเผา 
2.2 สามารถป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา
รูปทรงต่างๆ ได ้
2.3 สามารถตกแต่งและขดัมนั
เคร่ืองป้ันดินเผาไดต้ามความตอ้งการ 
2.4 สามารถอธิบายขั้นตอน
เตรียมการก่อนเผาเคร่ืองป้ันดินเผา
ได ้
2.5 สามารถบอกขั้นตอนการเผาบีส
และเผาเคลือบได ้

เคร่ืองป้ันดินเผา 
    2.1.1 การเตรียมดิน 
    2.1.2 การเตรียมอุปกรณ์ 
    2.1.3 การเตรียมวสัดุ 
    2.1.4  สถานท่ี/พื้นท่ี 
  2.1.5  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประกอบอาชีพการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา 
2.2 ขั้นตอนการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา
รูปทรงต่างๆ  
      2.2.1  ทรงกระบอก 
      2.2.2  ไหส่ีหู 
      2.2.3  กระปุก 
      2.2.4  กระถางตน้ไม ้
               ฯลฯ 
 
 
 

อาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
      2.1.1 ศึกษาเอกสาร/ใบความรู้ 
      2.1.2  อธิปรายแรกเปล่ียนเรียนรู้ 
      2.1.3 ใหผู้เ้รียนท าใบงาน 
 
 
 
 
2.2.1 วทิยากรบรรยาย และสาธิตการป้ันเคร่ืองป้ัน 
ดินเผารูปทรงต่างๆ 

  1) ทรงกระบอก 
  2) ไหส่ีหู 

         3) กระปุก 
 4) กระถางตน้ไม ้

2.2.2 ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา
รูปทรงต่างๆ 
2.2.3 ผูเ้รียนท าใบงาน 
2.2.4 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

120 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 
 
 
2.3 ขั้นตอนการตกแต่งและการขดั
มนัเคร่ืองป้ันดินเผา 
 
 
 
 
2.4 ขั้นตอนเตรียมการก่อนเผา 
 
 
 
 
 
2.5 ขั้นตอนการเผา 
    2..5.1  เผาบีส (เผาแดง) 
    2.5.2  เผาเคลือบ 

2.2.5 ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรก าหนด 
 
2.3.1 วทิยากรบรรยายและสาธิตการตกแต่ง
เคร่ืองป้ันดินเผา 
2.3.2 ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการตกแต่งเคร่ืองป้ันดินเผา 
2.3.3 ผูเ้รียนท าใบงาน 
2.3.4 ผูเ้รียนจดบนัทึกการเรียนรู้ 
 
2.4.1 วทิยากรบรรยาย การเตรียมการก่อนเผา
เคร่ืองป้ันดินเผา 
2.4.2 ผูเ้รียนท าใบงาน 
2.4.3 ผูเ้รียนจดบนัทึกการเรียนรู้ 
 
 
2.5.1 วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้การป้ัน
เคร่ืองป้ันดินเผา 
2.5.2 วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้การเผาบีสและการ

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 เผาเคลือบ 

2.5.3 ผูเ้รียนท าใบงาน 
2.5.4 ผูเ้รียนจดบนัทึกการเรียนรู้ 

3. การบริหารจดัการใน
การประกอบอาชีพ
เคร่ืองป้ันดินเผา 
 

3.1 สามารถบริหารจดัการ
เคร่ืองป้ันดินเผาได ้
      - ควบคุมคุณภาพ 
      - ลดตน้ทุน 
3.2 สามารถจดัการตลาด
เคร่ืองป้ันดินเผาได ้
     - ท าฐานขอ้มูล 
     - กระจายเคร่ืองป้ันดินเผาไปสู่
ตลาดผูบ้ริโภค 
3.3 สามารถจดัการความเส่ียงได ้   

3.1 การบริหารจดัการ
เคร่ืองป้ันดินเผา 
      3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพ
เคร่ืองป้ันดินเผา 
      3.1.2 การลดตน้ทุนในการป้ัน
เคร่ืองป้ันดินเผา  
 
3.2 การจดัการตลาดเคร่ืองป้ันดินเผา 
      3.2.1 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
      3.2.2 การกระจาย
เคร่ืองป้ันดินเผาไปสู่ตลาดผูบ้ริโภค 
 

3.1 การบริหารจดัการผลิต 
      3.1.1 ผูเ้รียนส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์
และแหล่งทุน 
      3.1.2 การก าหนดและการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตท่ีตอ้งการ 
     3.1.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิต 
     3.1.4 ศึกษา วเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน และมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.2 การบริหารจดัการการตลาด 
      3.2.1 ขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาด 
      3.2.2 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนการ
จดัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
      3.2.3 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการตลาด 
เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย 

2 
 
 
 
 
 

 
3 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
การส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ ฯลฯ  

4. โครงการประกอบ
อาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา
สร้างรายได ้

4.1 สามารถบอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้
4.2 สามารถบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได ้
4.3 สามารถบอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้
 4.4 สามารถอธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
4.5 สามารถอธิบายลกัษณะการเขียน
โครงการท่ีดีตามองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้
4.6 สามารถเขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 สามารถประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพ
เคร่ืองป้ันดินเผา 
4.2 ประโยชน์ของการประกอบ
อาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
4.4 การเขียนโครงการประกอบ
อาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ
เคร่ืองป้ันดินเผา 

4.1 ผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ 
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  
แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2 จดัให้ผูเ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม 
และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิด
เป็น 
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม 
และถูกตอ้ง   
4.3 จดัให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ  
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัให้ผูเ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี

½ 
 

½ 
 
1 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบ
อาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรการท าผลติภัณฑ์จากเชือกกล้วยและกระดาษกล้วย 
จ านวน 130 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 

 
ความเป็นมา 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของ
พื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลกตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะ
ยกระดบัท่ีจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
ท่ีมัน่คงโดยให้พฒันาบุคคลไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท า อย่างมีคุณภาพ อยา่ง
ทัว่ถึง ประชาชนมีงานท าและมีรายไดอ้ยา่งมัน่คง 

ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ จะปลูกกล้วยไวเ้กือบทุกครัวเรือน นอกจากไดน้ าไปบริโภคอย่าง
เพียงพอแลว้ ส่วนต่าง ๆ ของกล้วยสามารถน ามาแปรรูปมาเป็นผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลายชนิด เป็นการน า
วสัดุท่ีไดจ้ากธรรมชาติท่ีเหลือใชม้าสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะตน้กลว้ยเม่ือมีการเก็บผลไปแลว้ชาวบา้นจะปล่อย
ให้ล าตน้ตายอยา่งเปล่าประโยชน์ จึงมีความคิดท่ีจะน าส่วนต่าง ๆ ของกลว้ย เช่น ล าตน้ กาบกลว้ย ใบ เหงา้ 
มาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลาย เช่น การจกัสานจากเชือกกลว้ย และการท ากระดาษกลว้ย ซ่ึงส่งผล
ใหเ้กษตรกรเพิ่มรายได ้และสร้างอาชีพใหก้บัผูว้า่งงานมีอาชีพท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื 
 
หลกัการของหลกัสูตร 

หลกัสูตรการประกอบอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย มีหลกัการ ดงัน้ี 
5. เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีส่งเสริม และอนุรักษค์วามรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
6. เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีเนน้การน าวสัดุธรรมชาติท่ีมีมากและเหลือใชใ้นทอ้งถ่ินมาสร้าง

มูลค่าเพิ่มเพื่อใหป้ระชาชนเกิดรายได ้
7. เป็นหลกัสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าของประชาชน 
8. เป็นหลกัสูตรการศึกษาอาชีพท่ีสามารถเทียบโอนผลการเรียนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอก

ระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกได ้
 
จุดหมาย 

หลกัสูตรการประกอบอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย มีจุดหมาย ดงัน้ี 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีทกัษะในการท าเชือกจากส่วนต่าง ๆ ของกลว้ย 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และมีทกัษะในการท ากระดาษจากส่วนต่าง ๆ ของกลว้ย 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถออกแบบและสร้างผลิตภณัฑท่ี์มาจากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย  



235 

 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบอาชีพ และสร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยนื 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชห้ลกัสูตรการประกอบอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย 
มี ดงัน้ี 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม 

3.    ผูป้ระสบอุทกภยั 

 
ระยะเวลา     จ านวน  130  ช่ัวโมง   

1. ภาคทฤษฎี   21 ชัว่โมง 
2. ภาคปฏิบติั 109 ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 10 ชัว่โมง 
1.1 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ    จ านวน 2  ชัว่โมง 
1.2 ความส าคญัในการท าเชือกกลว้ย และกระดาษกลว้ย  จ านวน 2  ชัว่โมง 
1.3 แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าเชือกกลว้ย และกระดาษกลว้ย จ านวน 3  ชัว่โมง 
1.4 แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย และกระดาษกลว้ย จ านวน 3  ชัว่โมง 

2. ทกัษะอาชีพ 100 ชัว่โมง 
2.1 ขั้นตอนในการท าเชือกกลว้ย    จ านวน 70 ชัว่โมง 

2.1.1 วสัดุ อุปกรณ์ 
2.1.2 การคดัเลือกส่วนต่าง ๆ ของกลว้ยท่ีใชท้  าเชือกกลว้ย 
2.1.3 การหาวตัถุดิบ 
2.1.4 การท าเชือกกลว้ย การยอ้มสีเชือกกลว้ย การอบก ามะถนั 
2.1.5 การฝึกปฏิบติัการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย 

- กระเป๋า 
- กล่องกระดาษช าระ 
- ท่ีรองภาชนะ (จานรองแกว้) 
- แจกนั 
- กระเชา้ 
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- ฯลฯ 
2.2 ขั้นตอนการท ากระดาษกลว้ย    จ านวน 30 ชัว่โมง 

2.2.1 วสัดุ อุปกรณ์ 
2.2.2 การคดัเลือกสายพนัธ์ุกลว้ย 
2.2.3 การคดัเลือกส่วนต่าง ๆ ของกลว้ยท่ีใชท้  ากระดาษกลว้ย 
2.2.4 การท ากระดาษกลว้ย การยอ้มสี 
2.2.5 การออกแบบและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑก์ระดาษกลว้ย 

- กรอบรูป 
- กระดาษห่อของขวญั 
- กระดาษการ์ด 
- กล่องเอนกประสงค ์
- ฯลฯ 

3. การบริหารจดัการอาชีพ 10 ชัว่โมง 
3.1 การผลิต      จ านวน 3  ชัว่โมง 
3.2 การควบคุมคุณภาพ     จ านวน 3  ชัว่โมง 
3.3 การตลาด      จ านวน 4  ชัว่โมง 

4. โครงการประกอบอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย จ านวน   12 ชัว่โมง 
 4.1   ความส าคญัของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย       
 4.2   ประโยชน์ของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย       

4.3   องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย   
4.4   การเขียนโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย               

       4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย 
และกระดาษกลว้ย            

    
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 
1.1 วทิยากรใหค้วามรู้ถึงความส าคญัและความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพท า

ผลิตภณัฑจ์ากเชือกและกระดาษกลว้ย 
1.2  ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร สถานประกอบการ 

สถานท่ีจดัจ าหน่าย 
1.3 สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
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2. ทกัษะอาชีพ 
2.1 การบรรยาย 
2.2 การสาธิต 
2.3 การออกแบบ 
2.4 การฝึกปฏิบติัสร้างสรรคช้ิ์นงานแบบต่าง ๆ  
2.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
2.6 ศึกษาดูงาน 

3.  การบริหารจดัการอาชีพ 
3.1 การผลิต 

3.1.1 ส ารวจแหล่งทุน 
3.1.2 ส ารวจแหล่งวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 

3.2 การควบคุมคุณภาพ 
3.2.1 ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพของช้ินงาน ความสวยงาม ความทนทาน แขง็แรง 

3.3 การตลาด 
3.3.1 ศึกษาขอ้มูลการตลาด วิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
 - ศูนย ์OTOP 
 - ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
 - แหล่งท่องเท่ียว 
3.3.2 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่น 

- เวบ็ไซดอ์ าเภอ จงัหวดั 
- แผน่พบัโฆษณา 

3.3.3 การท าบญัชี 
- การคิดราคาตน้ทุนก าไร 
- บญัชีรายรับ-รายจ่าย 

4.  โครงการประกอบอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย    
4.1  ศึกษาขอ้มูลความส าคญัของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษ

กลว้ย  
4.2  ศึกษาขอ้มูลประโยชน์ของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษ

กลว้ย    
4.3  ศึกษาเอกสารขอ้มูลองคป์ระกอบของโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ

กระดาษกลว้ย   
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 4.4  ฝึกการเขียนโครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย    
4.5  ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ

โครงการอาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย   
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้/ใบงาน 
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/วทิยากร 
 3. ตวัอยา่งช้ินงาน 
 4. วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติั 
 5. แหล่งเรียนรู้ ท่ีศึกษาดูงาน 
 6. ส่ือ ICT 
 

การวดัและประเมินผล 
1. ภาคทฤษฎี ร้อยละ 20  

1.1 ประเมินผลจากการปฏิบติัตามรายงาน    ร้อยละ 10 
1.2 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ    ร้อยละ 10   

2. ภาคปฏิบติั ประเมินจากช้ินงานท่ีมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะจ าหน่ายได ้ ร้อยละ 80 
2.1  ประเมินจากความสวยงาม     ร้อยละ 40 
2.2  ความคิดสร้างสรรค ์      ร้อยละ 30 
2.3 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยใชแ้บบสังเกต ร้อยละ 10 

 

การจบหลกัสูตร 
1. มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. ผา่นการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. ผูเ้รียนสามารถเขียนโครงการอาชีพของตนเองได ้อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 

 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานแสดงผลการเรียน 
2. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน กศน. 
3. ทะเบียนคุมวฒิุบตัรท่ีสถานศึกษาออกใหก้บัผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร 
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การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนได ้
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการท าผลติภัณฑ์จากเชือกกล้วยและกระดาษกล้วย 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพการ
ท าผลิตภณัฑจ์าก
เชือกกลว้ย และ
กระดาษกลว้ย 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกความเป็นไป
ไดใ้นการประกอบอาชีพท า
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ย 
2. ผูเ้รียนสามารถบอกความส าคญั
ในการท าเชือกกลว้ยและกระดาษ
กลว้ย 
3. ผูเ้รียนรู้จกัและศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์าก
เชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย 

1.. ความส าคญัในการท าเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ย 
2. แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าเชือกกลว้ย
และกระดาษกลว้ย 
3. แหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย
และกระดาษกลว้ย 
4. รูปแบบ วธีิการประกอบอาชีพการท า
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย 

1.  วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ การศึกษาจาก
ใบความรู้เร่ืองความส าคญัของการท าเชือก
กลว้ยและกระดาษกลว้ยและใหผู้เ้รียนท าใบ
งานท่ี 1 
2. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน
การท าเชือกกลว้ย และกระดาษกลว้ย 
3. ศึกษาดูงานจากแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากเชือกกลว้ยและกระดาษกลว้ย 
4. วทิยากรกบัผูเ้รียนร่วมกนัวเิคราะห์
รูปแบบ วธีิการในการประกอบอาชีพการ
ท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษ
กลว้ยท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีจะน าไปใชใ้น
การประกอบอาชีพ ท่ีเป็นไปตามความ
พร้อมและศกัยภาพของผูเ้รียนเช่นการเป็น
เจา้ของกิจการ การจดัท าเฉพาะบางส่วน 
การรับจา้ง เป็นตน้ 

2 
 

2 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
3 
 
3 
 



241 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2. ทกัษะอาชีพการ
ท าผลิตภณัฑจ์าก
เชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ย 
 

2.1 ทกัษะการท าผลิตภณัฑจ์าก
เชือกกลว้ย 
1. ผูเ้รียนสามารถบอกวสัดุและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเชือกกลว้ย
ได ้
2. ผูเ้ขียนสามารถคดัเลือกส่วนต่าง 
ๆ ตองกลว้ยท่ีใชท้  าเชือกกลว้ยได ้
3. ผูเ้รียนสามารถบอกแหล่ง
วตัถุดิบได ้
4. ผูเ้รียนสามารถท าเชือกกลว้ย
และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากเชือก
กลว้ยได ้
 
 

1. วสัดุและอุปกรณ์ในการท าเชือกกลว้ย 
และผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย 
2. การคดัเลือกส่วนต่าง ๆ ของกลว้ยท่ีใชท้  า
เชือกกลว้ย 
3. การน าวตัถุดิบ 
4. การท าเชือกกลว้ย 

4.1 การยอ้มสี 
4.2 การอบก ามะถนั 

5. ฝึกปฏิบติัการออกแบบและสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย 

5.1 กระเป๋า 
5.2 กล่องกระดาษช าระ 
5.3 ท่ีรองภาชนะ (จานรองแกว้) 
5.4 แจกนั 
5.5 กระเชา้ 

1. วทิยากรบรรยายถึงคุณลกัษณะ 
คุณสมบติั และวธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด พร้อมทั้งแสดงตวัอยา่งของวสัดุ
อุปกรณ์ช้ินนั้น 
2. วทิยากรบรรยายถึงคุณสมบติัส่วนต่าง ๆ 
ของตน้กลว้ยท่ีใชท้  าเชือกกลว้ยพร้อมทั้ง
สาธิตการคดัเลือกส่วนต่าง ๆ ของตน้กลว้ย 
และใหท้ าใบงานท่ี 2  
3. วทิยากรบรรยายพร้อมทั้งยกตวัอยา่ง
สถานท่ี หรือ แหล่งวตัถุดิบตน้กลว้ยใน
ชุมชน 
4. วทิยากรสาธิตและใหผู้เ้รียนฝึก
ปฏิบติัการท าเชือกกลว้ย 

4.1 วทิยากรสาธิตและใหผู้เ้รียนฝึก
ปฏิบติัยอ้มสีเชือกกลว้ย 

4.2 วทิยากรสาธิตและใหผู้เ้รียนฝึก
ปฏิบติัการอบก ามะถนัเชือกกลว้ยและใหท้ า
ใบงานท่ี 3  

1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5. วทิยากรสาธิตและใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั
ออกแบบสร้างสรรคช้ิ์นงาน จากเชือกกลว้ย
เป็นผลิตภณัฑ์ต่อไปน้ี 

5.1 กระเป๋า 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

5.2 การท ากล่องกระดาษช าระ  
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

5.3 ท่ีรองภาชนะ (จานรองแกว้) 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

5.4 การท าแจกนั 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

5.5 การท ากระเชา้ 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง และใหผู้เ้รียน 
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1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ท าใบงานท่ี 4  8 

 
 3 

     8 
 2.2 การท าผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ

กลว้ย 
1. ผูเ้รียนสามารถบอกวสัดุอุปกรณ์
ในการท ากระดาษกลว้ยได ้
2. ผูเ้รียนสามารถคดัเลือดพนัธ์ุ
กลว้ยและส่วนต่างๆ ของกลว้ยท่ี
ใชท้  ากระดาษกลว้ยได ้
3.ผูเ้รียนสามารถท ากระดาษกลว้ย
ยอ้มสีและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์
จากกระดาษกลว้ยได ้

1. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากระดาษกลว้ย
และผลิตภณัฑจ์ากกระดาษกลว้ย 
2. การคดัเลือกสายพนัธ์ุกลว้ย 

- กลว้ยน ้าวา้ 
- กลว้ยหกัมุก 
- กลว้ยน ้าวา้ 
- กลว้ยหอม 

การคดัเลือกส่วนต่าง ๆ ของกลว้ย 
- กา้นกลว้ย 
- ใบกลว้ย 
- ล าตน้กลว้ย 

3. การท ากระดาษกลว้ย การยอ้มสีกระดาษ
กลว้ย 
4. ฝึกปฏิบติัการออกแบบและสร้างสรรค ์

1. วทิยากรบรรยายถึงคุณลกัษณะ 
คุณสมบติั และวธีิใชว้สัดุอุปกรณ์แต่ละ
ชนิดพร้อมทั้งยกตวัอยา่งของวสัดุอุปกรณ์
ช้ินนั้น 
2. วทิยากรบรรยายถึงสายพนัธ์ุกลว้ย และ
ส่วนต่าง ๆ ของกลว้ยท่ีเหมาะจะน ามาท า
กระดาษกลว้ยพร้อมทั้งยกตวัอยา่ง และให้
ผูเ้รียนท าใบงานท่ี 5 
3. วทิยากรสาธิตและใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั
ขั้นตอนการท ากระดาษกลว้ย 

- การหัน่ / สับ 
- ตม้ 
- ป่ัน 
- ยอ้มสี 
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2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษกลว้ย 

4.1 กรอบรูป 
4.2 กระดาษห่อของขวญั 
4.3 กระดาษการ์ด 
4.4 กล่องเอนกประสงค ์

- ชอ้นข้ึนตากแดดและใหผู้เ้รียนท าใบ
งานท่ี 6  
4. วทิยากรสาธิตและใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั
ออกแบบสร้างสรรคช้ิ์นงาน จากกระดาษ
กลว้ยเป็นผลิตภณัฑต่์อไปน้ี 

4.1 กรอบรูป 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 

4.2 กระดาษห่อของขวญั 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 

4.3 กระดาษการ์ด 
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 

4.4 กล่องเอนกประสงค ์
- ฝึกปฏิบติักบัวทิยากร 
- ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองและใหผู้เ้รียน

ท าใบงานท่ี 7 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 
6 

 
3 
 

3 
 

3 
6 

3. การบริหาร
จดัการอาชีพ 

1. ผูเ้รียนสามารถบริหารจดัการ
การผลิต ผลิตภณัฑ์จากเชือกกลว้ย 

1. การผลิต 
1.1 ส ารวจแหล่งทุน 

1. วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้และศึกษาจาก
เอกสาร ใบความรู้ 

1 
 

 
 



245 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
และกระดาษกลว้ยได ้
2. ผูเ้รียนสามารถควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานของช้ินงานได ้
3. ผูเ้รียนสามารถบริหารจดัการ
การตลาดได ้

1.2 ส ารวจแหล่งวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
2. การควบคุมคุณภาพก าหนดมาตรฐาน
ของช้ินงาน 

2.1 ความสวยงาม 
2.2 ความทนทานแขง็แรง 

3. การตลาด 
3.1 การศึกษาขอ้มูล วเิคราะห์ ความ

ตอ้งการของตลาด 
- ศูนย ์OTOP 
- ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
- แหล่งท่องเท่ียว 

3.2 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
- เวบ็ไซตอ์ าเภอ จงัหวดั 
- แผน่พบัโฆษณา 

3.3 การท าบญัชี 
- การคิดตน้ทุน/ก าไร 
- บญัชีรายรับ – รายจ่าย 
 

2. วทิยากรและผูเ้รียนร่วมกนัก าหนด
คุณภาพและมาตรฐานของช้ินงานดา้นความ
สวยงาม ความทนทานแขง็แรง 
3. วทิยาการบรรยายใหค้วามรู้เร่ือง
การตลาดและการศึกษาดูงาน 

- ศูนย ์OTOP 
- ศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
- แหล่งท่องเท่ียว 

4. วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบั
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- การข้ึนเวบ็ไซต ์
- การท าแผน่พบั 

5. วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองการท า
บญัชี 

- การคิดตน้ทุน/ก าไร 
- บญัชีรายรับ - รายจ่าย 

1 
 

 
1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4. โครงการ
ประกอบอาชีพ 
การท าผลิตภณัฑ์
จากเชือกกลว้ย
และกระดาษกลว้ย 
 

4.1 สามารถบอกความส าคญัของ
โครงการประกอบอาชีพ การท า
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ยได ้
4.2 สามารถบอกประโยชน์ของ
โครงการประกอบอาชีพ การท า
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ยได ้
4.3 สามารถบอกองคป์ระกอบของ
โครงการประกอบอาชีพ การท า
ผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ยได ้
4.4 สามารถอธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ย
และกระดาษกลว้ยได ้
4.5 สามารถอธิบายลกัษณะการ
เขียนโครงการท่ีดีตาม

4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบ
อาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ย 
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ 
การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ย 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการประกอบ
อาชีพ การท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและ
กระดาษกลว้ย 
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพ การ
ท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษ
กลว้ย 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการประกอบอาชีพ การ
ท าผลิตภณัฑจ์ากเชือกกลว้ยและกระดาษ
กลว้ย 
 
 

4.1 ผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบ
ความรู้ เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ  องคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพ  แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อม
จดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี 
เหมาะสม และถูกตอ้ง   
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียน
โครงการอาชีพ  
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพ 

½ 
 
 

½ 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
- 
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- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
4.6 สามารถเขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 สามารถประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของ
โครงการอาชีพได ้

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ 
ใหมี้ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น 
จ านวน 80 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความเป็นมา 
 ช่างเขียนภาพลายเส้น เป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีมานาน โดยเป็นวธีิการเขียนภาพเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือ
ธรรมชาติออกมาเป็นภาพโดยใชล้ายเส้นท่ีเกิดจากการขีดเขียนและแรเงาให้เกิดมิติ โดยส่วนใหญ่เขียนลงใน
กระดาษ แต่ก็อาจเขียนลงบนวสัดุอ่ืน นอกเหนือจากกระดาษก็ได ้เช่น ใบไม ้เปลือกไม ้หนงัสัตว ์หรือผา้ 
เป็นตน้ ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนมีหลายชนิด เช่นดินสอ ปากกา เหล็กแหลม ฯลฯ 
 อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น เป็นอาชีพท่ีช่างเขียนทั้งทิวทศัน์บุคคล ส่ิงของเคร่ืองใชอี้กทั้งการเขียน
ลายเส้นยงัเป็นพื้นฐานของงานศิลปกรรมทุกสาขารวมถึงเป็นพื้นฐานของการออกแบบทุกแขนงอีกด้วย   
ช่างเขียนอาจเขียนลายเส้นในรูปแบบเหมือนจริง หรือเพิ่มเติมจินตนาการลงในภาพก็ได ้ภาพท่ีเขียนส่วน
ใหญ่มกัเป็นลายเส้นสีเดียว หรือหลายสี และลงแรเงาเพื่อใหเ้กิดมิติต้ืนลึก โดยภาพเขียนลายเส้น ท่ีช่างเขียน
ไดถ่้ายทอดออกมาสามารถน ามาเป็นอาชีพได ้และนบัวา่เป็นอาชีพท่ีน่าสนใจอาชีพหน่ึง และสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบอาชีพน้ีไดเ้ป็นอย่างดี ตวัอย่างการจ าหน่ายภาพลายเส้นในรูปแบบต่าง ๆ  ในสถานท่ี
ท่องเท่ียว  ซ่ึงก็ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตลอดมา 
 ช่างเขียนภาพลายเส้น เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ มีทกัษะดว้ยการเขียนภาพ
ลายเส้น โดยจดัแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ตามล าดบัจากง่ายข้ึนไปสู่ล าดบัท่ีซับซ้อนข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตนเองข้ึนไปสู่ระดบัท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขียนสีน ้ าท่ีซบัซ้อนข้ึน และสู่ขั้นตอนการจดัการ 
การวางแผนในการจ าหน่าย และการเพิ่มมูลค่าของภาพเขียน จนสามารถน าไปประกอบอาชีพไดต่้อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น ของส านกังาน กศน. มีหลกัการดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรกลุ่มความคิดสร้างสรรค ์โดยใหมี้ความยดืหยุน่ในดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผล 

2. ส่งเสริมดา้นการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
3. ส่งเสริมการพฒันาดา้นศิลปะและวฒันธรรม  
4. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จุดหมาย 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น ของส านกังาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บน ามาพฒันาและช่วยเสริมอาชีพเดิมใหมี้ความมัน่คงยิ่งข้ึน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจงานศิลปกรรม วฒัธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนด าเนินการ และการบริหารจดัการในอาชีพได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 3 กลุ่มเป้าหมาย  คือ 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 3.  ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 
 
ระยะเวลา 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้นใชร้ะยะเวลาเรียน  80 ชัว่โมง 

- ภาคทฤษฎี 10  ชัว่โมง 
- ภาคปฏิบติั  70  ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ  ช่างเขียนภาพลายเส้น  (จ  านวน  5 ชัว่โมง) 
1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้าประเภทภาพลายเส้น 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 

1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะประกอบอาชีพ 
1.2.2 การลงทุน 
1.2.3 การผลิต 
1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 

 1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
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 1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
  1.4.1 ความพร้อม 
  1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 
  1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะและเทคนิค 
  1.4.4 เงินทุน 

2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ ช่างเขียนภาพลายเส้น (จ  านวน 70 ชัว่โมง) 
 2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
  2.1.1 องคป์ระกอบศิลป์ 
  2.1.2 ทฤษฎีสี 
  2.1.3 วสัดุและอุปกรณ์ช่างเขียนลายเส้น 
 2.2 ทกัษะการเขียนภาพลายเส้น 
  2.2.1 การร่างภาพ 
  2.2.2 การแรเงา 
 2.3 การเขียนภาพลายเส้นวตัถุ 
  2.3.1 ลายเส้นวตัถุทรงเรขาคณิตเนน้ความถูกตอ้งของรูปทรง  
  2.3.2 การแรเงาวตัถุทรงเราขาคณิตเนน้ความถูกตอ้งของแสงเงา 
 2.4 การเขียนภาพลายเส้นทิวทศัน์ 
  2.4.1 ภาพตน้ไมใ้หญ่ 
  2.4.2 ภาพทุ่งนา สวน 
  2.4.3 ภาพอาคารบา้นเรือน หรือตลาด 
 2.5 การเขียนภาพลายเส้นหุ่นน่ิง 
  2.5.1  ภาพลายเส้นผกั ผลไม ้และดอกไม ้
  2.5.2 ภาพลายเส้นเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
 2.6 การเขียนภาพใบหนา้ของบุคคล 
  2.6.1 ภาพบุคคลชายและหญิง 
  2.6.2 ภาพเด็กและคนชรา 
  2.6.3 ภาพใบหนา้แสดงอารมณ์ 
 2.7  การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการประเมินจบหลกัสูตร (Master piece)  
3.  การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น (จ านวน 2 ชัว่โมง) 
 3.1 การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
  3.1.1 ท าเลและแหล่งประกอบอาชีพ 
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  3.1.2 การตกแต่งร้าน 
  3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
  3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
 3.2 การจดัการความเส่ียงในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
  3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และคู่แข่ง 
  3.2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 
4.  โครงการอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น (จ านวน 12 ชัว่โมง) 
 4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
 4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเวน้ 
 4.3 องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 

4.4 การเขียนองคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 

4.5 การเขียนโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น เพื่อการมีงานท าอยา่งมัน่คง 
4.6 การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเป็นไปไดข้องโครงการเพื่อประเมินความเหมาะสม 

สอดคลอ้งของโครงการช่างเขียนภาพลายเส้น 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการบุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูล

ความคิด วเิคราะห์ และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความเป็นไปได ้
1.2 วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมได ้

หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
1.3 ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
1.4 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยกระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปไดโ้ดยดูจาก

ศกัยภาพของตนเอง เงินทุน การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการประกอบอาชีพ 
2. ทกัษะการประกอบอาชีพ 

2.1 วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัการเขียนภาพลายเส้น 
2.2 จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นตอน 
2.3 ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตามหลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น 
2.4 เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงานจากการฝึกทกัษะ 
2.5 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ ฯลฯ 
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2.6 ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการประเมิน (MASTER PIECE) 
2.7 วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

3. ทกัษะการประกอบอาชีพ 
มีความรู้ในการบริหารจดัการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้นดงัน้ี 

  3.1 การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์  และการใชป้ระโยชน์แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
  3.2 การก าหนด และควบคุมคุณภาพของช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
  3.3 การลดตน้ทุนการผลิต การควบคุมค่าใชจ่้าย และการบรรจุหีบห่อสินคา้ และการจดัการ
ความเส่ียงในอาชีพ 
         4.   โครงการอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
  4.1 ศึกษาเน้ือหาความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ องคป์ระกอบ แลว้จดักิจกรรม
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.2 ศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้การเขียนโครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
4.3 ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น เพื่อการมีงานท า

ท่ีย ัง่ยนื และมัน่คง 
4.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ 

โครงการ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
ในการจดัการเรียนรู้ สามารถใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ตวัอยา่งของ

จริง ส่ือบุคคล ภูมิปัญญาสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ทั้งในทอ้งถ่ินหรือท่ีต่าง ๆ 
 

การวดัและประเมินผล 
1. การประเมินภาคทฤษฎี      ร้อยละ   10 
2. การประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ 
 ความสวยงาม      ร้อยละ 40 
 ความคิดสร้างสรรค ์     ร้อยละ  40 
 ความรับผดิชอบ และระยะเวลาการเขา้เรียน  ร้อยละ   10 
3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 - แบบประเมินผลก่อน – หลงัเรียน 
 - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 - แบบประเมินผลช้ินงาน 
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การจบหลกัสูตร 
ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 
ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่      ร้อยละ 80 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าใหเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานในการจดัการศึกษาประกอบอาชีพดา้น
ความคิดสร้างสรรคด์งัน้ี 

1. ใบรายงานผลการเรียนผูเ้รียน 
2. วฒิุบตัรท่ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัออกใหผู้จ้บหลกัสูตร 

 
การเทียบโอน 
 หลกัสูตรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีแลว้ สามารถน าผลการเรียน
มาเทียบโอนกบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการ
ประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น 
 

เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพช่าง
เขียนภาพลายเส้น 

1.บอกลกัษณะส าคญัของภาพ
ลายเส้น 
2. บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
3. บอกการตดัสินใจในการเลือก
อาชีพได ้
 

1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้า
ประเภทภาพลายเส้น 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะ
ประกอบอาชีพ 
1.2.2 การลงทุน 
1.2.3 การผลิต 
1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 
1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบั
อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
1.4.1 ความพร้อม 
1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการ บุคคลใน
ชุมชน เพื่อน าขอ้มูลความคิด วเิคราะห์ 
และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความ
เป็นไปได ้
2.วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไป
ประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพ
เสริมได ้หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
3.ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
4.ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดย
กระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปได้
โดยดูจากศกัยภาพของตนเอง เงินทุน 
การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการประกอบอาชีพ 
 

3 5 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะและ
เทคนิค1.4.4 เงินทุน 

2. ทกัษะการ
ประกอบอาชีพช่าง
เขียนภาพลายเส้น 

1.  เขา้ใจทฤษฎีช่างเขียนภาพงาน
เขียนภาพลายเส้น 
2. สามารถเขียนภาพลายเส้นได ้
3. สามารถเขียนภาพช้ินงานท่ีส าคญั
เพื่อประเมินการจบหลกัสูตรได ้

2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
 2.1.1 องคป์ระกอบศิลป์ 
 2.1.2 ทฤษฎีสี 
 2.1.3 วสัดุและอุปกรณ์ช่าง
เขียนลายเส้น 
2.2 ทกัษะการเขียนภาพลายเส้น 
 2.2.1 การร่างภาพ 
 2.2.2 การแรเงา 
2.3 การเขียนภาพลายเส้นวตัถุ 
 2.3.1 ลายเส้นวตัถุทรง
เรขาคณิตเนน้ความถูกตอ้งของ
รูปทรง  
 2.3.2 การแรเงาวตัถุทรง
เรขาคณิตเนน้ความถูกตอ้งของแสง
เงา 
2.4 การเขียนภาพลายเส้นทิวทศัน์ 

1. วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบั
การเขียนภาพลายเส้น 
2. จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบั
ขั้นตอน 
3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตาม
หลกัสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น 
4. เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงาน
จากการฝึกทกัษะ 
5. ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ 
ฯลฯ 
6. ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการ
ประเมิน (MASTER PIECE) 
7. วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 
 

 50 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 2.4.1 ภาพตน้ไมใ้หญ่ 
 2.4.2 ภาพทุ่งนา สวน 
 2.4.3 ภาพอาคารบา้นเรือน 
หรือตลาด 
2.5 การเขียนภาพลายเส้นหุ่นน่ิง 
 2.5.1  ภาพลายเส้นผกั ผลไม ้
และดอกไม ้
 2.5.2 ภาพลายเส้นเคร่ืองใช ้         
ต่าง ๆ 
2.6 การเขียนภาพใบหนา้ของบุคคล 
 2.6.1 ภาพบุคคลชายและหญิง 
 2.6.2 ภาพเด็กและคนชรา 
 2.6.3 ภาพใบหนา้แสดง
อารมณ์ 
2.7 การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการ
ประเมินจบหลกัสูตร (Master piece) 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3. การบริหารจดัการ
อาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 

1. สามารถบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น
ได ้
2. สามารถควบคุมและจดัการความ
เส่ียงในอาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น
ได ้

3.1 การจดัการตลาดในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
 3.1.1 ท าเลและแหล่ง
ประกอบอาชีพ 
 3.1.2 การตกแต่งร้าน 
 3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
 3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
3.2 การจดัการความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
 3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และ
คู่แข่ง 
 3.2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 

1. มีความรู้ในการบริหารจดัการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้นดงัน้ี 
 1.1 การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ 
อุปกรณ์  และการใชป้ระโยชน์แหล่ง
ทรัพยากรต่าง ๆ 
 1.2 การก าหนด และควบคุมคุณภาพ
ของช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
 1.3 การลดตน้ทุนการผลิต การควบคุม
ค่าใชจ่้าย และการบรรจุหีบห่อสินคา้ และ
การจดัการความเส่ียงในอาชีพ 
 

5 5 

4. โครงการอาชีพ
ช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 

1. บอกความหมายของการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้นได ้
2. บอกองคป์ระกอบของอาชีพช่าง
เขียนภาพลายเส้นได ้

1. ความส าคญัของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
2. ประโยชน์ของโครงการ

1. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาความส าคญั
ของโครงการอาชีพ ประโยชน์ 
องคป์ระกอบ แลว้จดักิจกรรมสนทนา
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง

3 9 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3. สามารถเขียนโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้นได ้
4. บอกความเป็นไปไดข้องโครงการ
ช่างเขียนภาพลายเส้นได ้

ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
3. องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
4. การเขียนองคป์ระกอบในแต่
ละองคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ
ลายเส้น 
5. การเขียนโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพลายเส้น 
6. การาตรวจสอบความเป็นไปได้
ของโครงการช่างเขียนภาพลายเส้น 

แนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้
การเขียนโครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
3. จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการ
อาชีพ 
4. ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั ประเมิน
ความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
อาชีพ 
5. จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้
มีความเหมาะสม 
6. ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับทุนสนบัสนุน
งบประมาณในการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน า้ ประเภทภาพทวิทศัน์ 
จ านวน 80 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความเป็นมา 
 ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพทิวทศัน์ เป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีมานาน โดยเป็นวิธีการเขียนภาพวิธีหน่ึง
ท่ีใช้สีท่ีมีน ้ าเป็นตวัท าละลายเป็นสารส าหรับใช้เขียน เรียกว่าสารสี (PIGMENTS) โดยส่วนใหญ่สีน ้ าจะ
เขียนลงในกระดาษ แต่ก็อาจเขียนลงบนวสัดุอ่ืน นอกเหนือจากกระดาษก็ได ้เช่น ใบไม ้เปลือกไม ้หนงัสัตว ์
หรือผา้ เป็นตน้ ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนนอกจากสีและกระดาษแลว้ ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
มกันิยมใช ้พูก่นัสีน ้า แปรงขนาดต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ในการวาดภาพทิวทศัน์ 
 อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพทิวทศัน์ เป็นอาชีพท่ีช่างเขียนภาพสีน ้ าไดเ้ขียนภาพทิวทศัน์ 
เพื่อจ าลองทิวทศัน์ท่ีสวยงาม หรือน่าประทบัใจ ใหม้าอยูใ่นรูปแบบของการเขียน โดยใชสี้น ้ าเป็นส่ือในการ
ถ่ายทอด สีสันธรรมชาติของทิวทศัน์นั้น ช่างเขียนอาจเขียนในรูปแบบเหมือนจริง หรือเพิ่มเติมจินตนาการ
ลงในภาพก็ได ้ส่วนทิวทศัน์ท่ีเขียนไดแ้ก่ภูมิประเทศท่ีพบเห็นทัว่ไป เช่น ทอ้งฟ้า ป่า ทะเล บา้นเรือน หรือ
แหล่งชุมชน เป็นตน้ โดยภาพเขียนสีน ้ าประเภททิวทศัน์ ท่ีช่างเขียนไดถ่้ายทอดออกมา สามารถน ามาเป็น
อาชีพได ้และนบัวา่เป็นอาชีพท่ีน่าสนใจอาชีพหน่ึง และสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบอาชีพน้ีไดเ้ป็น
อย่างดี ตวัอย่างการจ าหน่ายภาพทิวทศัน์สถานท่ีสวยงามของไทย ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงก็ได้รับ
ความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตลอดมา 
 ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ มีทกัษะ
ดว้ยการเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพทิวทศัน์ โดยจดัแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ตามล าดบัจากง่ายข้ึนไปสู่ล าดบัท่ี
ซับซ้อนข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองข้ึนไปสู่ระดบัท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขียนสีน ้ าท่ี
ซับซ้อนข้ึน และสู่ขั้นตอนการจดัการ การวางแผนในการจ าหน่าย และการเพิ่มมูลค่าของภาพเขียน จน
สามารถน าไปประกอบอาชีพไดต่้อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ ของส านกังาน กศน. มีหลกัการดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรกลุ่มความคิดสร้างสรรค ์โดยใหมี้ความยดืหยุน่ในดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผล 

2.  ส่งเสริมดา้นการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
3. ส่งเสริมการพฒันาดา้นศิลปะและวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
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4. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ ของส านกังาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บน ามาพฒันาและช่วยเสริมอาชีพเดิมใหมี้ความมัน่คงยิ่งข้ึน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจงานศิลปกรรม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนด าเนินการ และการบริหารจดัการในอาชีพได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 3 กลุ่มเป้าหมาย  คือ 

1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
3.  ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

 
ระยะเวลา 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้าประเภททิวทศัน์ใชร้ะยะเวลาเรียน  80 ชัว่โมง 

- ภาคทฤษฎี 10  ชัว่โมง 
- ภาคปฏิบติั  70  ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ  ช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพทิวทศัน์  (จ  านวน  5 ชัว่โมง) 
1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้าประเภทภาพทิวทศัน์ 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพทิวทศัน์ 

1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะประกอบอาชีพ 
1.2.2 การลงทุน 
1.2.3 การผลิต 
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1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 
 1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานทิวทศัน์ 
 1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานทิวทศัน์ 
  1.4.1 ความพร้อม 
  1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 
  1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะและเทคนิค 
  1.4.4 เงินทุน 

2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ (จ  านวน 70 ชัว่โมง) 
 2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
  2.1.1 องคป์ระกอบศิลป์ 
  2.1.2 ทฤษฎีสี 
  2.1.3 วสัดุและอุปกรณ์ช่างเขียนภาพสีน ้า 
 2.2 ทกัษะการเขียนภาพสีน ้าเบ้ืองตน้ 
  2.2.1 การร่างภาพ 
  2.2.2 คุณสมบติัและลกัษณะพิเศษของสีน ้า 
 2.3 การเขียนภาพทิวทศัน์บนแบบธรรมชาติ 
  2.3.1 ภาพทิวทศัน์แบบทอ้งฟ้า 
  2.3.2 ภาพทิวทศัน์แบบสวนหรือตน้ไม ้
 2.4 การเขียนภาพทิวทศัน์และส่ิงก่อสร้าง 
  2.4.1 ภาพทิวทศัน์และบา้นท่ีอยูอ่าศยั 
  2.4.2 ภาพทิวทศัน์ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั เช่น วดั โบสถ ์มสัยดิ 
  2.4.3 ภาพทิวทศัน์ตึก อาคารในเมืองท่ีซบัซอ้น หรือตลาด 
 2.5 การเขียนภาพทิวทศัน์ทะเลหรือแม่น ้าล าคลอง 
  2.5.1  ภาพทิวทศัน์ทะเลหรือแม่น ้าล าคลองแบบธรรมชาติ 
  2.5.2 ภาพทิวทศัน์ทะเลหรือแม่น ้าล าคลองแบบมีส่ิงก่อสร้างร่วมดว้ย 
 2.6 การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการประเมินจบหลกัสูตร (Master piece)  
3.  การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ (จ  านวน 2 ชัว่โมง) 
 3.1 การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
  3.1.1 ท าเลและแหล่งประกอบอาชีพ 
  3.1.2 การตกแต่งร้าน 
  3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
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  3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
 3.2 การจดัการความเส่ียงในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
  3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และคู่แข่ง 
  3.2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 
4.  โครงการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ (จ  านวน 3 ชัว่โมง) 
 4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
 4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
 4.3 องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 

4.4 การเขียนองคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 

4.5 การเขียนโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ เพื่อการมีงานท า
อยา่งมัน่คง 

4.6 การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเป็นไปไดข้องโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสม 
ใหส้อดคลอ้งของโครงการ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการ บุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูล

ความคิด วเิคราะห์ และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความเป็นไปได ้
1.2 วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมได ้

หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
1.3 ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
1.4 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยกระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปไดโ้ดยดูจาก

ศกัยภาพของตนเอง เงินทุน การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการประกอบอาชีพ 
2. ทกัษะการประกอบอาชีพ 

2.1 วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัการเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯลฯ 
2.2 จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นตอน 
2.3 ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตามหลกัสูตรช่างเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯ 
2.4 เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงานจากการฝึกทกัษะ 
2.5 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ ฯลฯ 
2.6 ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการประเมิน (MASTER PIECE) 
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2.7 วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
3. การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
3.2 ก าหนด และควบคุมคุณภาพของช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
3.3 การลดตน้ทุนการผลิต ควบคุมค่าใชจ่้าย และบรรจุหีบห่อ และการจดัการความเส่ียงใน 

อาชีพ 
4. โครงการอาชีพช่างเขียนสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 

4.1 ศึกษาเน้ือหาความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ องคป์ระกอบแลว้จดักิจกรรม 
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.2 ศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้การเขียนโครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
4.3 ฝึกเขียนโครงการการประกอบอาชีพช่างเขียนสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์เพื่อการมีงานท าท่ี 

ย ัง่ยนืและมัน่คง 
        4.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งของ
โครงการ          

 
ส่ือการเรียนรู้ 

ในการจดัการเรียนรู้ สามารถใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ตวัอยา่งของ
จริง ส่ือบุคคล ภูมิปัญญาสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ทั้งในทอ้งถ่ินหรือท่ีต่าง ๆ 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินภาคทฤษฎี      ร้อยละ   10 
2. การประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ 
 ความสวยงาม      ร้อยละ 40 
 ความคิดสร้างสรรค ์     ร้อยละ  40 
 ความรับผดิชอบ และระยะเวลาการเขา้เรียน  ร้อยละ   10 
3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 - แบบประเมินผลก่อน – หลงัเรียน 
 - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 - แบบประเมินผลช้ินงาน 
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การจบหลกัสูตร 
1. ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
2. ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผลการเรียน 
2. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 
3. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร  

 
การเทียบโอน 
 หลกัสูตรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีแลว้ สามารถน าผลการเรียน
มาเทียบโอนกบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการ
ประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน า้ ประเภทภาพทวิทัศน์ 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
ช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บอกลกัษณะส าคญัของภาพสี
น ้าประเภทภาพทิวทศัน์ 
2. บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 
3.บอกการตดัสินใจในการเลือก
อาชีพได ้

1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้าประเภท
ภาพทิวทศัน์ 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 

1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะประกอบ
อาชีพ 

1.2.2 การลงทุน 
1.2.3 การผลิต 
1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 

1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้าประเภทงานทิวทศัน์ 
1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้าประเภทงานทิวทศัน์ 
 1.4.1 ความพร้อม 
 1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพทิวทศัน์ 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 
ผูป้ระกอบการ บุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูล
ความคิด วเิคราะห์ และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ี
มีความเป็นไปได ้

1.2 วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไป
ประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมได้
หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

1.3 ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 

1.4 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดย
กระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปไดโ้ดยดูจาก
ศกัยภาพของตนเอง เงินทุน การตลาด ของตนเอง
และพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการประกอบอาชีพ 
 

3 5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
  1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะและ

เทคนิค 
 1.4.4 เงินทุน 

2. ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ
ช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์  

1. เขา้ใจทฤษฎีช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพทิวทศัน์ 
2. สามารถเขียนภาพสีน ้า
เบ้ืองตน้ ทิวทศัน์แบบธรรมชาติ 
ส่ิงก่อสร้าง ทะเล แม่น ้า 
ล าคลองได ้
3. สามารเขียนภาพช้ินงานท่ี
ส าคญั เพื่อการประเมินการจบ
หลกัสูตรได ้

1. ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
 1.1 องคป์ระกอบศิลป์ 
 1.2 ทฤษฎีสี 
 1.3 วสัดุและอุปกรณ์ช่างเขียนภาพสีน ้า 
2. ทกัษะการเขียนภาพสีน ้าเบ้ืองตน้ 
2.1 การร่างภาพ 
2.2 คุณสมบติัและลกัษณะพิเศษของสี

น ้า 
3. การเขียนภาพทิวทศัน์บนแบบ
ธรรมชาติ 
3.1 ภาพทิวทศัน์แบบทอ้งฟ้า 
3.2 ภาพทิวทศัน์แบบสวนหรือตน้ไม ้

4. การเขียนภาพทิวทศัน์และส่ิงก่อสร้าง 
 4.1 ภาพทิวทศัน์และบา้นท่ีอยูอ่าศยั 
 4.2 ภาพทิวทศัน์ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั 

1. วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัการ
เขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯลฯ 
2. จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นตอน 
3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตามหลกัสูตรช่าง
เขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯ 
4. เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงานจากการ
ฝึกทกัษะ 
5. ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ ฯลฯ 
6. ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการประเมิน 
(MASTER PIECE) 
7. วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

 50 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
เช่น วดั โบสถ ์มสัยดิ 
 4.3 ภาพทิวทศัน์ตึก อาคารในเมืองท่ี
ซบัซอ้น หรือตลาด 
5. การเขียนภาพทิวทศัน์ทะเลหรือแม่น ้า
ล าคลอง 
 5.1  ภาพทิวทศัน์ทะเลหรือแม่น ้าล า
คลองแบบธรรมชาติ 
 5.2 ภาพทิวทศัน์ทะเลหรือแม่น ้า 
ล าคลองแบบมีส่ิงก่อสร้างร่วมดว้ย 
6. การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการ
ประเมินจบหลกัสูตร (Master piece)  

3. การบริหาร
จดัการอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 

1. สามารถบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพ 
สีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ได ้
2. สามารถควบคุมและจดัการ
ความเส่ียงในอาชีพช่างเขียน
ภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์
ได ้

1.  การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ 

1.1 ท าเลและแหล่งประกอบอาชีพ 
1.2 การตกแต่งร้าน 
1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 

2.  การจดัการความเส่ียงในการประกอบ

1. มีความรู้ในการบริหารจดัการประกอบอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้า ดงัน้ี 

1.1 การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ 
และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 

1.2 การก าหนด และควบคุมคุณภาพของช้ินงาน 
และการตกแต่งร้านคา้ 

1.3 การลดตน้ทุนการผลิต ควบคุมค่าใชจ่้าย 

5 5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 

2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และคู่แข่ง 
2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 

และบรรจุหีบห่อสินคา้ และการจดัการความเส่ียง
ในอาชีพ 

4. โครงการอาชีพ
ช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 

1. บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ได ้
2. บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพทิวทศัน์ได ้ 
3.บอกองคป์ระกอบของอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 
4. สามารถเขียนโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ได ้
5. บอกความเป็นไปไดข้อง

1. ความส าคญัของโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพช่างเขียน
ภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ได3้. 
องคป์ระกอบของโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 
3. การเขียนองคป์ระกอบในแต่ละ
องคป์ระกอบของโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 
4. การเขียนโครงการประกอบอาชีพช่าง

1. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหา ความส าคญัของ
โครงการอาชีพ ประโยชน์ องคป์ระกอบ แลว้จดั
กิจกรรม สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น 
เพื่อสร้างแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้การเขียน
โครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
3. จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการอาชีพ 
4. ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั ประเมินความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัโครงการอาชีพ 
5. จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพใหมี้ความ
เหมาะสม 
6. ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง 
เพื่อเสนอขอรับทุนสนบัสนุนงบประมาณในการ

3 9 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
โครงการช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพทิวทศัน์ได ้

เขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพทิวทศัน์ เพื่อ
การมีงานท าอยา่งมัน่คง 
5. การตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง
โครงการช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
ทิวทศัน์ 

ประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน า้ ประเภทภาพบุคคล 
จ านวน  80 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความเป็นมา 
 ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพบุคคล เป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีมานาน โดยเป็นวิธีการเขียนภาพวธีิหน่ึงท่ี
ใชสี้ท่ีมีน ้ าเป็นตวัท าละลายเป็นสารส าหรับใชเ้ขียน เรียกวา่สารสี (PIGMENTS) โดยส่วนใหญ่สีน ้ าจะเขียน
ลงในกระดาษ แต่ก็อาจเขียนลงบนวสัดุอ่ืน นอกเหนือจากกระดาษก็ได ้เช่น ใบไม ้เปลือกไม ้หนงัสัตว ์หรือ
ผา้ เป็นตน้ ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้เขียนนอกจากสีและกระดาษแลว้ ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพบุคคล มกั
นิยมใช ้พูก่นัสีน ้า แปรงขนาดต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ในการวาดภาพบุคคล 
 อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพบุคคล เป็นอาชีพท่ีช่างเขียนภาพสีน ้ าไดเ้ขียนภาพบุคคล เพื่อ
จ าลองภาพบุคคลต่าง ๆ ทุกเพศทุกวยั ให้มาอยูใ่นรูปแบบของการเขียน โดยใชสี้น ้ าเป็นส่ือในการถ่ายทอด 
สีสันธรรมชาติของภาพบุคคลนั้น ช่างเขียนอาจเขียนในรูปแบบเหมือนจริง หรือเพิ่มเติมจินตนาการลงใน
ภาพก็ได ้แต่ตอ้งคงเอกลกัษณ์ หรือจุดเด่นของบุคคลท่ีเขียนให้คงอยู ่โดยภาพเขียนสีน ้ าประเภทภาพบุคคล 
ท่ีช่างเขียนไดถ่้ายทอดออกมา สามารถน ามาเป็นอาชีพได ้และนับว่าเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจอาชีพหน่ึง และ
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบอาชีพน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งการรับจา้งเขียนภาพเหมือนของบุคคล
ต่างๆ ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงก็ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ตลอดมา 
 ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพบุคคล เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ มีทกัษะ
ดว้ยการเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพบุคคล โดยจดัแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ตามล าดบัจากง่ายข้ึนไปสู่ล าดบัท่ี
ซับซ้อนข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองข้ึนไปสู่ระดบัท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขียนสีน ้ าท่ี
ซับซ้อนข้ึน และสู่ขั้นตอนการจดัการ การวางแผนในการจ าหน่าย และการเพิ่มมูลค่าของภาพเขียน จน
สามารถน าไปประกอบอาชีพไดต่้อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล ของส านกังาน กศน. มีหลกัการดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรกลุ่มความคิดสร้างสรรค ์โดยใหมี้ความยดืหยุน่ในดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผล 

2. ส่งเสริมดา้นการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
3. ส่งเสริมการพฒันาดา้นศิลปะและวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
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4. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอก
ระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล ของส านกังาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บน ามาพฒันาและช่วยเสริมอาชีพเดิมใหมี้ความมัน่คง

ยิง่ข้ึน 
3.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจงานศิลปกรรมวฒัธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
4.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนด าเนินการ และการบริหารจดัการใน

อาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 3 กลุ่มเป้าหมาย  คือ 

1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
3. ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

 
ระยะเวลา 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทบุคคลใชร้ะยะเวลาเรียน  80 ชัว่โมง 

- ภาคทฤษฎี 10  ชัว่โมง 
- ภาคปฏิบติั  70  ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ  ช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพบุคคล  (จ  านวน  5 ชัว่โมง) 
1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้าประเภทภาพบุคคล 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพบุคคล 

1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะประกอบอาชีพ 
1.2.2 การลงทุน 
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1.2.3 การผลิต 
1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 

 1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานบุคคล 
 1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานบุคคล 
  1.4.1 ความพร้อม 
  1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 
  1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะและเทคนิค 
  1.4.4 เงินทุน 

2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล (จ  านวน 70 ชัว่โมง) 
 2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
  2.1.1 กายวภิาควทิยาใบหนา้มนุษย ์
  2.1.2 วสัดุและอุปกรณ์ช่างเขียนภาพสีน ้า 
 2.2 ทกัษะการเขียนภาพสีน ้าเบ้ืองตน้ 
  2.2.1 การร่างภาพ 
  2.2.2 คุณสมบติัและลกัษณะพิเศษของสีน ้าส าหรับเขียนภาพบุคคล 
 2.3 การเขียนใบหนา้บุคคลทัว่ไป 
  2.3.1 ภาพใบหนา้ผูช้าย 
  2.3.2 ภาพใบหนา้ผูห้ญิง 
 2.4 การเขียนภาพใบหนา้แสดงวยั 
  2.4.1 ภาพใบหนา้เด็ก 
  2.4.2 ภาพใบหนา้คนชรา 
 2.5 การเขียน 
  2.5.1  ภาพใบหนา้ผูช้ายแสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
  2.5.2 ภาพใบหนา้ผูห้ญิงแสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
 2.6 การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการประเมินจบหลกัสูตร (Master piece)  
3.  การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล (จ านวน 2 ชัว่โมง) 
 3.1 การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 
  3.1.1 ท าเลและแหล่งประกอบอาชีพ 
  3.1.2 การตกแต่งร้าน 
  3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
  3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
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 3.2 การจดัการความเส่ียงในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 
  3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และคู่แข่ง 
  3.2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 
4.  โครงการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล (จ านวน 3 ชัว่โมง) 
 4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 
 4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทบุคคล 
 4.3 องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 

4.4 การเขียนองคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 

4.5 การเขียนโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล เพื่อการมีงานท า
อยา่งมัน่คง 

4.6 การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเป็นไปไดข้องโครงการ เพื่อประเมินความเหมาะสม 
สอดคลอ้ง ของโครงการช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 
1.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการ บุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูล

ความคิด วเิคราะห์ และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความเป็นไปได ้
1.3 วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมได ้

หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
1.4 ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
1.5 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยกระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปไดโ้ดยดูจาก

ศกัยภาพของตนเอง เงินทุน การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการประกอบอาชีพ 
2. ทกัษะการประกอบอาชีพ 

2.1 วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัการเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯลฯ 
2.2 จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นตอน 
2.3 ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตามหลกัสูตรช่างเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯ 
2.4 เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงานจากการฝึกทกัษะ 
2.5 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ ฯลฯ 
2.6 ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการประเมิน (MASTER PIECE) 
2.7 วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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3. การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 
3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
3.2 ก าหนด และควบคุมคุณภาพของช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
3.3 การลดตน้ทุนการผลิต ควบคุมค่าใชจ่้าย และบรรจุหีบห่อ และการจดัการความเส่ียงใน 

อาชีพ 
4. โครงการอาชีพช่างเขียนสีน ้า ประเภทภาพบุคคล 

4.1 ศึกษาเน้ือหาความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ องคป์ระกอบ แลว้จดักิจกรรม 
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.2 ศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้การเขียนโครงการท่ีดีพร้อมอภิปรายผล 
4.3 ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัเขียนโครงการการประกอบอาชีพช่างเขียนสีน ้า ประเภทภาพบุคคล เพื่อ 

การมีงานท าท่ีย ัง่ยนืและมัน่คง 
       4.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งของ
โครงการ          

 
ส่ือการเรียนรู้ 

ในการจดัการเรียนรู้ สามารถใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ตวัอยา่งของ
จริง ส่ือบุคคล ภูมิปัญญาสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ทั้งในทอ้งถ่ินหรือท่ีต่าง ๆ 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินภาคทฤษฎี      ร้อยละ   10 
2. การประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ 
 ความสวยงาม      ร้อยละ 40 
 ความคิดสร้างสรรค ์     ร้อยละ  40 
 ความรับผดิชอบ และระยะเวลาการเขา้เรียน  ร้อยละ   10 
3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 - แบบประเมินผลก่อน – หลงัเรียน 
 - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 - แบบประเมินผลช้ินงาน 
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การจบหลกัสูตร 
ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 
ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 80 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผลการเรียน 
2. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 
3. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 

การเทียบโอน 
 หลกัสูตรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีแลว้ สามารถน าผลการเรียน
มาเทียบโอนกบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการ
ประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน า้ประเภทภาพบุคคล 
 

เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 

1.บอกลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 
2. บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 
3. บอการตดัสินใจในการเลือกอาชีพ
ได ้
 

1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้า
ประเภทภาพบุคคล 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้าประเภทภาพบุคคล 
 1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะ
ประกอบอาชีพ 
 1.2.2 การลงทุน 
 1.2.3 การผลิต 
 1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 
1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบั
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภท
บุคคล 
1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภท
บุคคล 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการ บุคคลใน
ชุมชน เพื่อน าขอ้มูลความคิด วเิคราะห์ และ
ใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความเป็นไป
ได ้
2.วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไป
ประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพ
เสริมได ้หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
3.ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
4.ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดย
กระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปได้
โดยดูจากศกัยภาพของตนเอง เงินทุน 
การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการประกอบอาชีพ 
 

5  
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 1.4.1 ความพร้อม 
 1.4.2 ความตอ้งการของ
ตลาด 
 1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะ
และเทคนิค 
  1.4.4 เงินทุน 

2. ทกัษะการ
ประกอบอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 

1.  เขา้ใจทฤษฎีช่างเขียนภาพงาน
เขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ 
บุคคล 
2. สามารถเขียนภาพลายเส้นได ้
3. สามารถเขียนภาพช้ินงานท่ีส าคญั
เพื่อประเมินการจบหลกัสูตรได ้

2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
 2.1.1 กายวภิาควทิยาใบหนา้
มนุษย ์
 2.1.2 วสัดุและอุปกรณ์ช่าง
เขียนภาพสีน ้า 
2.2 ทกัษะการเขียนภาพสีน ้า
เบ้ืองตน้ 
 2.2.1 การร่างภาพ 
 2.2.2 คุณสมบติัและลกัษณะ
พิเศษของสีน ้าส าหรับเขียนภาพ
บุคคล 
2.3 การเขียนใบหนา้บุคคล

1. วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบั
การเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯลฯ 
2. จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบั
ขั้นตอน 
3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตาม
หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ฯลฯ 
4. เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงาน
จากการฝึกทกัษะ 
5. ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ 
ฯลฯ 
6. ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการ
ประเมิน (MASTER PIECE) 

 70 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ทัว่ไป 
 2.3.1 ภาพใบหนา้ผูช้าย 
 2.3.2 ภาพใบหนา้ผูห้ญิง 
 2.4 การเขียนภาพใบหนา้
แสดงวยั 
 2.4.1 ภาพใบหนา้เด็ก 
 2.4.2 ภาพใบหนา้คนชรา 
2.5 การเขียน 
 2.5.1  ภาพใบหนา้ผูช้าย
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
 2.5.2 ภาพใบหนา้ผูห้ญิง
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ 
2.6 การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อ
การประเมินจบหลกัสูตร 
(Master piece) 

7. วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 
 

3. การบริหารจดัการ
อาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 

1. สามารถบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคลได ้

3.1 การจดัการตลาดในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 

1. มีความรู้ในการบริหารจดัการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคล
ดงัน้ี 

2  
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2. สามารถควบคุมและจดัการความ
เส่ียงในอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคลได ้

 3.1.1 ท าเลและแหล่ง
ประกอบอาชีพ 
 3.1.2 การตกแต่งร้าน 
 3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
 3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
3.2 การจดัการความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 
 3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร 
และคู่แข่ง 
 3.2.2 การแกปั้ญหาความ
เส่ียง 

 1.1 การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ 
อุปกรณ์  และการใชป้ระโยชน์แหล่ง
ทรัพยากรต่าง ๆ 
 1.2 การก าหนด และควบคุมคุณภาพของ
ช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
 1.3 การลดตน้ทุนการผลิต การควบคุม
ค่าใชจ่้าย และการบรรจุหีบห่อสินคา้ และ
การจดัการความเส่ียงในอาชีพ 
 

4. โครงการอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 

1. บอกความหมายของการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภท
ภาพบุคคลได ้
2. บอกองคป์ระกอบของอาชีพช่าง
เขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพบุคคลได ้
3. สามารถเขียนโครงการประกอบ

1. ความส าคญัของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
บุคคล 

1. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาความส าคญัของ
โครงการอาชีพ ประโยชน์ องคป์ระกอบ 
แลว้จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูล
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้การ

3  



280 

 

เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภท
ภาพบุคคลได ้
4. บอกความเป็นไปไดข้องโครงการ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
บุคคลได ้

3. องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 
4. การเขียนองคป์ระกอบในแต่
ละองคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพบุคคล 
5. การเขียนโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 
6. การตรวจสอบความเป็นไปได้
ของโครงการช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพบุคคล 

เขียนโครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
3. จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการ
อาชีพ 
4. ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั ประเมิน
ความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
อาชีพ 
5. จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพใหมี้
ความเหมาะสม 
6. ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับทุนสนบัสนุน
งบประมาณในการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน า้ ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
จ านวน 80 ช่ัวโมง 

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความเป็นมา 
 ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพหุ่นน่ิง เป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีมานาน โดยเป็นวธีิการเขียนภาพวิธีหน่ึงท่ี
ใชสี้ท่ีมีน ้ าเป็นตวัท าละลายเป็นสารส าหรับใชเ้ขียน เรียกวา่สารสี (PIGMENTS) โดยส่วนใหญ่สีน ้ าจะเขียน
ลงในกระดาษ แต่ก็อาจเขียนลงบนวสัดุอ่ืน นอกเหนือจากกระดาษก็ได ้เช่น ใบไม ้เปลือกไม ้หนงัสัตว ์หรือ
ผา้ เป็นตน้ ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้เขียนนอกจากสีและกระดาษแล้ว ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพหุ่นน่ิง มกั
นิยมใช ้พูก่นัสีน ้า แปรงขนาดต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ในการวาดภาพหุ่นน่ิง 
 อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพหุ่นน่ิง เป็นอาชีพท่ีช่างเขียนภาพสีน ้ าไดเ้ขียนภาพหุ่นน่ิง เพื่อ
จ าลองหุ่นน่ิงท่ีสวยงาม หรือน่าประทบัใจ ให้มาอยู่ในรูปแบบของการเขียน โดยใช้สีน ้ าเป็นส่ือในการ
ถ่ายทอด สีสันธรรมชาติของหุ่นน่ิงนั้น ช่างเขียนอาจเขียนในรูปแบบเหมือนจริง หรือเพิ่มเติมจินตนาการลง
ในภาพก็ได ้ส่วนหุ่นน่ิงท่ีเขียนไดแ้ก่ภูมิประเทศท่ีพบเห็นทัว่ไป เช่น ทอ้งฟ้า ป่า ทะเล บา้นเรือน หรือแหล่ง
ชุมชน เป็นตน้ โดยภาพเขียนสีน ้ าประเภทหุ่นน่ิง ท่ีช่างเขียนไดถ่้ายทอดออกมา สามารถน ามาเป็นอาชีพได ้
และนบัว่าเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจอาชีพหน่ึง และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบอาชีพน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
ตวัอยา่งการจ าหน่ายภาพหุ่นน่ิงสถานท่ีสวยงามของไทย ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ซ่ึงก็ไดรั้บความสนใจ
จากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศตลอดมา 
 ช่างเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพหุ่นน่ิง เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ มีทกัษะ
ดว้ยการเขียนภาพสีน ้ า ประเภทภาพหุ่นน่ิง โดยจดัแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ตามล าดบัจากง่ายข้ึนไปสู่ล าดบัท่ี
ซับซ้อนข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองข้ึนไปสู่ระดบัท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขียนสีน ้ าท่ี
ซับซ้อนข้ึน และสู่ขั้นตอนการจดัการ การวางแผนในการจ าหน่าย และการเพิ่มมูลค่าของภาพเขียน จน
สามารถน าไปประกอบอาชีพไดต่้อไป 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง ของส านกังาน กศน. มีหลกัการดงัน้ี 

1. เป็นหลกัสูตรกลุ่มความคิดสร้างสรรค ์โดยใหมี้ความยดืหยุน่ในดา้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ และการวดัผลประเมินผล 

2.  ส่งเสริมดา้นการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า 
3.  ส่งเสริมการพฒันาดา้นศิลปะและวฒันธรรม  
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4. ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง ของส านกังาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บน ามาพฒันาและช่วยเสริมอาชีพเดิมใหมี้ความมัน่คงยิ่งข้ึน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจงานศิลปกรรมวฒัธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนด าเนินการ และการบริหารจดัการในอาชีพได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย  คือ 

1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
3.   ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

 
ระยะเวลา 
 หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทหุ่นน่ิงใชร้ะยะเวลาเรียน  80 ชัว่โมง 

- ภาคทฤษฎี 10  ชัว่โมง 
- ภาคปฏิบติั  70  ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ  ช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพหุ่นน่ิง  (จ  านวน  5 ชัว่โมง) 
1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้าประเภทภาพหุ่นน่ิง 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพหุ่นน่ิง 

1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะประกอบอาชีพ 
1.2.2 การลงทุน 
1.2.3 การผลิต 
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1.2.4 การเพิ่มมูลค่า 
 1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานหุ่นน่ิง 
 1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานหุ่นน่ิง 
  1.4.1 ความพร้อม 
  1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 
  1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทกัษะและเทคนิค 
  1.4.4 เงินทุน 

2.  ทกัษะการประกอบอาชีพ ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง (จ  านวน 70 ชัว่โมง) 
 2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 
  2.1.1 องคป์ระกอบศิลป์ 
  2.1.2 ทฤษฎีสี 
  2.1.3 วสัดุและอุปกรณ์ช่างเขียนภาพสีน ้า 
 2.2 ทกัษะการเขียนภาพสีน ้าเบ้ืองตน้ 
  2.2.1 การร่างภาพ 
  2.2.2 คุณสมบติัและลกัษณะพิเศษของสีน ้า 
 2.3 การเขียนวตัถุเรขาคณิต 
  2.3.1 ภาพวตัถุรูปทรงต่าง ๆ  
  2.3.2 ภาพวตัถุรูปทรงเรขาคณิตท่ีจดัวางรวมกนั 
 2.4 การเขียนภาพวตัถุธรรมชาติ 
  2.4.1 ภาพผกัและผลไม ้
  2.4.2 ภาพดอกไมช้นิดต่าง ๆ 
  2.4.3 ภาพผกัผลไม ้ดอกไมจ้ะวางรวมกนั 
 2.5 การเขียนภาพจากหุ่นน่ิงท่ีหลากหลายประเภท 
  2.5.1  ภาพวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในบา้นจดัวางรวมกนั 
  2.5.2 ภาพวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในบา้นจดัวางรวมกบัผลไมแ้ละดอกไม ้
 2.6 การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการประเมินจบหลกัสูตร (Master piece)  
3.  การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง (จ  านวน 2 ชัว่โมง) 
 3.1 การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
  3.1.1 ท าเลและแหล่งประกอบอาชีพ 
  3.1.2 การตกแต่งร้าน 
  3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
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  3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
 3.2 การจดัการความเส่ียงในการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
  3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และคู่แข่ง 
  3.2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 
4.  โครงการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง (จ  านวน 3 ชัว่โมง) 
 4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
 4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
 4.2 องคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 

4.3 การเขียนองคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสี
น ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 

4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง เพื่อการมีงานท า
อยา่งมัน่คง 

4.5 การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสม 
สอดคลอ้งของโครงการช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการ บุคคลในชุมชน เพื่อน าขอ้มูล

ความคิด วเิคราะห์ และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความเป็นไปได ้
1.2 วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริมได ้

หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
1.3 ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
1.4 ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดยกระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปไดโ้ดยดูจาก

ศกัยภาพของตนเอง เงินทุน การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการประกอบอาชีพ 
2. ทกัษะการประกอบอาชีพ 

2.1 วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎีเก่ียวกบัการเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯลฯ 
2.2 จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบัขั้นตอน 
2.3 ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตามหลกัสูตรช่างเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯ 
2.4 เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงานจากการฝึกทกัษะ 
2.5 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ ฯลฯ 
2.6 ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการประเมิน (MASTER PIECE) 
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2.7 วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
3. การบริหารจดัการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า  

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุอุปกรณ์ และการใชป้ระโยชน์แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ 
3.2 ก าหนด และควบคุมคุณภาพของช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
3.3 ลดตน้ทุนการผลิต การควบคุมค่าใชจ่้าย และการบรรจุหีบห่อสินคา้ และการจดัการ 

ความเส่ียงในอาชีพ 
4. โครงการอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 

4.1 ศึกษาเน้ือหาความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ องคป์ระกอบแลว้จดักิจกรรม 
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4.2 ศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้การเขียนโครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
4.3 ฝึกเขียนโครงการการประกอบอาชีพช่างเขียนสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง เพื่อการมีงานท าท่ี 

ย ัง่ยนืและมัน่คง 
4.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสม และสอดคลอ้งของ

โครงการ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
ในการจดัการเรียนรู้ สามารถใชส่ื้อท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ตวัอยา่งของ

จริง ส่ือบุคคล ภูมิปัญญาสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ทั้งในทอ้งถ่ินหรือท่ีต่าง ๆ 
 

การวดัและประเมินผล 
1. การประเมินภาคทฤษฎี      ร้อยละ   10 
2. การประเมินตามสภาพจริงจากช้ินงานหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติัไดแ้ก่ 
 ความสวยงาม      ร้อยละ 40 
 ความคิดสร้างสรรค ์     ร้อยละ  40 
 ความรับผดิชอบ และระยะเวลาการเขา้เรียน  ร้อยละ   10 
3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
 - แบบประเมินผลก่อน – หลงัเรียน 
 - แบบสังเกตพฤติกรรม 
 - แบบประเมินผลช้ินงาน 
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การจบหลกัสูตร 
ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 
ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผลการเรียน 
2. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 
3. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 

 
การเทียบโอน 

หลกัสูตรการจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีแลว้ สามารถน าผลการเรียน
มาเทียบโอนกบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการ
ประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน า้ ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
 

เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภท
ภาพหุ่นน่ิง 

1.บอกลกัษณะส าคญัของภาพสี
น ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
2. บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
3. บอกการตดัสินใจในการเลือก
อาชีพได ้
 

1.1 ลกัษณะส าคญัของภาพสีน ้า
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทภาพ
หุ่นน่ิง 
 1.2.1 บุคลิกภาพของผูท่ี้จะ
ประกอบอาชีพ 
 1.2.2 การลงทุน 
 1.2.3 การผลิต 
 1.2.4 การเพ่ิมมูลค่า 
1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานหุ่นน่ิง 
1.4 การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้าประเภทงานหุ่นน่ิง 
 1.4.1 ความพร้อม 
 1.4.2 ความตอ้งการของตลาด 
 1.4.3 ความรู้พ้ืนฐาน ทกัษะและ

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ ผูป้ระกอบการ บุคคลใน
ชุมชน เพื่อน าขอ้มูลความคิด วเิคราะห์ 
และใชใ้นการประกอบอาชีพ ท่ีมีความ
เป็นไปได ้
2.วเิคราะห์อาชีพวา่จะสามารถเลือกไป
ประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพ
เสริมได ้หรือไม่ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
3.ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบอาชีพ และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการตดัสินใจ 
4.ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพโดย
กระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปได้
โดยดูจากศกัยภาพของตนเอง เงินทุน 
การตลาด ของตนเองและพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการประกอบอาชีพ 
 

3 5 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

เทคนิค 
  1.4.4 เงินทุน 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภท
ภาพหุ่นน่ิง 

1.  เขา้ใจทฤษฎีช่างเขียนภาพงาน

เขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ 

หุ่นน่ิง 

2. สามารถเขียนภาพลายเส้นได ้

3. สามารถเขียนภาพช้ินงานท่ี

ส าคญัเพื่อประเมินการจบ

หลกัสูตรได ้

2.1 ทฤษฎีช่างเขียนภาพ 

 2.1.1 องคป์ระกอบศิลป์ 

 2.1.2 ทฤษฎีสี 

 2.1.3 วสัดุและอุปกรณ์ช่าง

เขียนภาพสีน ้า 

2.2 ทกัษะการเขียนภาพสีน ้า

เบ้ืองตน้ 

 2.2.1 การร่างภาพ 

 2.2.2 คุณสมบติัและลกัษณะ

พิเศษของสีน ้า 

2.3 การเขียนวตัถุเรขาคณิต 

 2.3.1 ภาพวตัถุรูปทรงต่าง ๆ  

 2.3.2 ภาพวตัถุรูปทรง

1. วทิยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองทฤษฎี
เก่ียวกบัการเขียนภาพดว้ยสีน ้า ฯลฯ 
2. จดัท าแผนการฝึกทกัษะตามล าดบั
ขั้นตอน 
3. ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั และฝึกทกัษะตาม
หลกัสูตรช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
หุ่นน่ิง 
4. เก็บและเปรียบเทียบการพฒันาผลงาน
จากการฝึกทกัษะ 
5. ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ หรือหอศิลป์ 
ฯลฯ 
6. ด าเนินงานเขียนภาพช้ินส าคญั เพื่อการ
ประเมิน (MASTER PIECE) 
7. วดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 

 50 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

เรขาคณิตท่ีจดัวางรวมกนั 

2.4 การเขียนภาพวตัถุธรรมชาติ 

 2.4.1 ภาพผกัและผลไม ้

 2.4.2 ภาพดอกไมช้นิดต่าง ๆ 

 2.4.3 ภาพผกัผลไม ้ดอกไมจ้ะ

วางรวมกนั 

2.5 การเขียนภาพจากหุ่นน่ิงท่ี

หลากหลายประเภท 

 2.5.1  ภาพวสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองใชภ้ายในบา้น จดัวางรวมกนั 

 2.5.2 ภาพวสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองใชภ้ายในบา้นจดัวางรวมกบั

ผลไมแ้ละดอกไม ้

2.6 การเขียนภาพช้ินส าคญัเพื่อการ

ประเมินจบหลกัสูตร (Master piece) 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. การบริหารจดัการอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภท
ภาพหุ่นน่ิง 

1. สามารถบริหารจดัการในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิงได ้
2. สามารถควบคุมและจดัการ
ความเส่ียงในอาชีพช่างเขียน
ภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิงได ้

3.1 การจดัการตลาดในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
 3.1.1 ท าเลและแหล่งประกอบ
อาชีพ 
 3.1.2 การตกแต่งร้าน 
 3.1.3 การประชาสัมพนัธ์ 
 3.1.4 การบรรจุหีบห่อสินคา้ 
3.2 การจดัการความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
 3.2.1 ค่าใชจ่้าย ผลก าไร และ
คู่แข่ง 
 3.2.2 การแกปั้ญหาความเส่ียง 

1. มีความรู้ในการบริหารจดัการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ 
หุ่นน่ิง ดงัน้ี 
 1.1 การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ 
อุปกรณ์  และการใชป้ระโยชน์แหล่ง
ทรัพยากรต่าง ๆ 
 1.2 การก าหนด และควบคุมคุณภาพ
ของช้ินงาน และการตกแต่งร้านคา้ 
 1.3 การลดตน้ทุนการผลิต การควบคุม
ค่าใชจ่้าย และการบรรจุหีบห่อสินคา้ และ
การจดัการความเส่ียงในอาชีพ 
 

5 5 

4. โครงการอาชีพช่างเขียน
ภาพสีน ้า ประเภทภาพหุ่นน่ิง 

1. บอกความหมายของการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิงได ้

1. ความส าคญัของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 

1. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาความส าคญั
ของโครงการอาชีพ ประโยชน์ 
องคป์ระกอบ แลว้จดักิจกรรมสนทนา

3 9 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

2. บอกองคป์ระกอบของอาชีพ
ช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภทภาพ
หุ่นน่ิงได ้
3. สามารถเขียนโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิงได ้
4. บอกความเป็นไปไดข้อง
โครงการช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิงได ้

2. บอกประโยชน์ของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
3. องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
4. การเขียนองคป์ระกอบในแต่ละ
องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 
5. การเขียนโครงการประกอบ
อาชีพช่างเขียนภาพสีน ้า ประเภท
ภาพหุ่นน่ิง 
6. การตรวจสอบความเป็นไปได้
ของโครงการช่างเขียนภาพสีน ้า 
ประเภทภาพหุ่นน่ิง 

แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
แนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูล ความรู้
การเขียนโครงการท่ีดีพร้อมจดัอภิปรายผล 
3. จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียน
โครงการอาชีพ 
4. ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั ประเมิน
ความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
อาชีพ 
5. จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้
มีความเหมาะสม 
6. ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับทุนสนบัสนุน
งบประมาณในการประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตร การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
จ านวน 120 ช่ัวโมง 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 

การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงาน และส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ภายในกรอบเวลา 2 ปี ท่ีพฒันา 
5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่า
ทนั” เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก  “ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดบัการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและ
ขีดความสามารถใหป้ระชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง โดยเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้ง
กบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษา เพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพ 
ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายไดม้ัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยนืมีความสามารถเชิงการแข่งขนั
ทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวติในรูปแบบใหม่ท่ีสร้าง
ความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบนัระบบสาธารณูปโภค มีความจ าเป็นและส าคญัในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อรองรับความตอ้งการของ
ประชาชนท่ีไม่มีความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสินของตนเอง ในขณะเดียวกนั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการวา่งงานของประชาชน อาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร 
จึงเป็นอาชีพท่ีเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพหน่ึง 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า  ก็มีหลกัการดงัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีมีความยดืหยุน่ ดา้นหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
ดา้นการจดัการและบริการ โดยเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ  5  ดา้น ไดแ้ก่  
ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศและท าเลท่ีตั้ง    ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของประชาชน  และศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 
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 3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.  ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.  เนน้การปฏิบติัจริงเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพใหเ้กิด
รายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีทกัษะในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย  คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลาเรียน       รวม 120  ชัว่โมง 
 ภาคทฤษฎี    40  ชัว่โมง 
 ภาคปฏิบติั    80  ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  จ านวน 12  ชัว่โมง 
 1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร   
 1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร   
  1.2.1  ความตอ้งการของตลาด 
  1.2.2  การใชแ้รงงาน 
  1.2.3  การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
 1.3  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพการติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
 1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร    
  1.4.1  ความตอ้งการของตลาด 
  1.4.2  ประสบการณ์และความช านาญ 
  1.4.3  ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
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2. ทกัษะการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  จ านวน  90  ชัว่โมง 
 2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
  2.1.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังานไฟฟ้า  
  2.1.2  เคร่ืองมือช่างไฟฟ้าและความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ  
  2.1.3  การคดัเลือกวสัดุ อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร   

  2.1.4  รูปแบบแปลนไฟฟ้าภายในอาคาร  
   -  การเขียนแบบแปลน 
   -  การค านวณวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้าย 
  2.1.5  การติดตั้งจุดควบคุมไฟฟ้าและวงจร  
  2.1.6  วธีิการเดินสายไฟ  
   -  การตีก๊ิบสอดสายไฟ 
   -  การร้อยท่อลอย 
   -  การร้อยท่อฝังติด 
  2.1.7  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร  
  2.1.8  การแยกและเช่ือมต่อวงจร  
  2.1.9  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร    
 2.2  ขั้นการฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถาน

ประกอบการอาคาร บา้นเรือน หรือแหล่งเรียนรู้  
 2.3  ขั้นการดูแลรักษาความปลอดภยั 
3. การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ  จ านวน  6  ชัว่โมง 
 3.1  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
  3.1.1  การควบคุมคุณภาพในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
  3.1.2  การลดตน้ทุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 3.2  การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร  
  3.2.1  การประชาสัมพนัธ์/การหาลูกคา้ 
  3.2.2  การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
 3.3  การจดัการความเส่ียงในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
  3.3.1  การวเิคราะห์ศกัยภาพในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
   1)  ตน้ทุนในการประกอบอาชีพ 
   2)  ผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินการ 
   3)  คู่แข่ง 
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  3.3.2  การแกไ้ขปัญหาความเส่ียงในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 3.4 การวางแผนการด าเนินงาน 
4. โครงการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  จ านวน  12  ชัว่โมง 
 4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 4.4 การเขียนโครงการอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  
 4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  , ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ , ส่ืออินเตอร์เน็ต 
- ผูรู้้ / ภูมิปัญญา 
- ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
- การอภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้ ใชส่ื้อการเรียนรู้หลากหลาย ไดแ้ก่ 
 1.  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ไดแ้ก่ หนงัสือ  , เอกสาร  ใบความรู้ 
 2.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ส่ือบุคคล / ภูมิปัญญา  
 4.  ส่ือแหล่งเรียนรู้ / สถานประกอบการ 
 5.  ส่ืออินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
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การจบหลกัสูตร 
1. มีเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้                

อยา่งนอ้ย 5 คน และผา่นการท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดการบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

1.1 บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารได ้
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร 
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได ้
1.4 บอกทิศทางการประกอบ
อาชีพ 

1.1 ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 - ความตอ้งการของตลาด 
 - การใชแ้รงงาน 
 - การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หรือ
สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 - ความตอ้งการของตลาด 
 - ประสบการณ์และความช านาญ 
 - ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการ

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถานประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคล ในชุมชน 
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบ
อาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารในชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีเลือกประกอบอาชีพไดจ้าก
ขอ้มูลต่าง ๆ ในชุมชน 
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ อาชีพติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารในชุมชน 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
ทางการประกอบอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
บา้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจกรรม ร่วมทุน ฯลฯ โดยค านึงศกัยภาพ               
5 ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  
ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละ
ประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณี
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดการบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ประกอบอาชีพ และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
2. ทกัษะการ
ประกอบอาชีพการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

2.1 สามารถใชเ้คร่ืองมือช่าง

ไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

ปลอดภยัได ้

2.2 สามารถคดัเลือกวสัดุ 

อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าภายในอาคารไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพ

อาคาร / บา้นได ้

2.3 สามารถเขียนแบบแปลน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าได ้

2.4 สามารถค านวณวสัดุอุปกรณ์

และค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าภายในอาคารได ้

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 2.1.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบังาน

ไฟฟ้า 

 2.1.2 เคร่ืองมือช่างไฟฟ้าและ

ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ 

 2.1.3 การคดัเลือกวสัดุ อุปกรณ์ 

ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 2.1.4 รูปแบบแปลนไฟฟ้าภายใน

อาคาร 

 - การเขียนแบบแปลน 

 - การค านวณวสัดุอุปกรณ์และ

ค่าใชจ่้าย 

 

2.1 ศึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารจาก

ส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือ เอกสาร CD บุคคล  

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ 

2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 

2.6 ฝึกทกัษะอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ในอาคารบา้นเรือน หรือแหล่งเรียนรู้ 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดการบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.5 สามารถติดตั้งจุดควบคุม

ไฟฟ้าได ้

2.6 สามารถเดินสายไฟฟ้าแบบ

ต่าง ๆ ได ้

2.7 สามารถติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าภายในอาคารได ้

2.8 สามารถแยกและเช่ือมต่อ

วงจรไฟฟ้า 

2.9 สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้า

ภายในอาคารได ้

2.10 มีความรักและซ่ือสัตยใ์น

การประกอบอาชีพติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าภายในอาคาร 

 2.1.5 การติดตั้งจุดควบคุมไฟฟ้าและ

วงจร 

 2.1.6 วิธีการเดินสายไฟ 

 - การตีก๊ิบถอดสายไฟฟ้า 

 - การร้อยท่อลอย 

 - การร้อยท่อฝังมิด 

 2.1.7 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภายในอาคาร 

 2.1.8 การแยกและเช่ือมต่อ

วงจรไฟฟ้า 

 2.1.9 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

อาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

2.2 ฝึกประสบการณ์ในการประกอบ

อาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถาน

ประกอบการ อาคารบา้นเรือน หรือ

แหล่งเรียนรู้ 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดการบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3. การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

3.1 สามารถควบคุมคุณภาพ
และลดตน้ทุนในการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารได ้
3.2 สามารถวางแผนและ
ประชาสัมพนัธ์/หาลูกคา้ มา
ใหบ้ริการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารได ้
3.3 สามารถจดัการความเส่ียง
ในการประกอบอาชีพติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารได ้

3.1 การบริหารจดัการในการ
ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 
 3.1.1 ควบคุมคุณภาพการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 3.1.2 การลดตน้ทุนการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
3.2 การจดัการตลาดในการประกอบ
อาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 3.2.1 การประชาสัมพนัธ์/การหา
ลูกคา้ 
 3.2.2 การท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.3 การจดัการความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 
  

3.1 การบริหารจดัการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารจดัใหผู้เ้รียน 
 3.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ในการประกอบอาชีพการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร แหล่งวสัดุ อุปกรณ์ และทุนต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 3.1.2 การก าหนดและควบคุมคุณภาพวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 
 3.1.3 ศึกษาและคิดตน้ทุนการใหบ้ริการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
3.2 การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารจดัใหผู้เ้รียนศึกษา 
 3.2.1 ศึกษาวธีิการประชาสัมพนัธ์และหาลูกคา้
จากส่ือต่าง ๆ และผูรู้้ 
 3.2.2 ศึกษาขอ้มูลการตลาดและวเิคราะห์ความ
ตอ้งการตลาด 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดการบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4. โครงการ
ประกอบอาชีพการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

4.1 บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้
4.2 บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพท่ีดีได ้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบไดเ้หมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพได ้

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพ
การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้เร่ือง
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
แลว้จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็นเพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูล เร่ือง ตวัอยา่ง
การเขียนโครงการอาชีพท่ีดีเหมาะสมและถูกตอ้ง  
พร้อมจดัการอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทาง
ในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการอาชีพ 
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
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หลกัสูตรการซ่อมคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 120 ช่ัวโมง  
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 
         การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะ
พฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม กลุ่มเกษตรกรรม 
กลุ่มความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ให้สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของ
โลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก” ตลอดจนก าหนดภารกิจท่ีจะยกระดบัการจดัการศึกษา
เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสร้างรายไดท่ี้มัน่คง โดยเนน้การบูรณาการ
ให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ มุ่งพฒันาคนไทยให้ไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท า
อยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ประชาชนมีรายไดม้ัน่คง และมีงานท าท่ีย ัง่ยืน มีความสามารถเชิงการ
แข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัสากล ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ท่ี
สร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดก้า้วเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน  การใชค้อมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวนัมีการเติบโตและขยายตวักวา้งอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  เห็นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์หลกัในการท างานขององคก์รในทุกระดบั  รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  (Social 
Network)  ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัอยา่งมาก  ในขณะท่ีปริมาณการใชค้อมพิวเตอร์มี
มากข้ึนตามล าดบั  ท าให้ในปัจจุบนัความตอ้งการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์หรือช่างท่ีช านาญงานและมี
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี  การซ่อมแซมและการอพัเกรดท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  รวมถึงการประยุกต์ใช้งานส าเร็จรูปต่าง ๆ ก็มีมากข้ึนตามล าดบั  ดงันั้น ธุรกิจดา้นงานบริการ
คอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการสร้างรายได้  โดยการบูรณาการจากภูมิความรู้และการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้มาสร้างสรรคง์านอาชีพทางคอมพิวเตอร์ข้ึน 
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หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานท า ก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี  
 1. เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และ
ท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 2. มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั สร้างรายไดท่ี้มัน่คง และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไดด้ว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความ
รับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม 
 3. ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4. เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายไดท่ี้มัน่คง และย ัง่ยนืในอาชีพ ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
จุดหมาย 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญดา้นการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
 2.  เพื่อลดอตัราการวา่งงาน เป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับการประกอบอาชีพในชุมชน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
  
ระยะเวลาเรียน   รวม  120 ชัว่โมง แบ่งเป็น 
 ภาคทฤษฎี   จ านวน    30     ชัว่โมง  
 ภาคปฏิบติั จ านวน   90 ชัว่โมง  
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โครงสร้างหลกัสูตร  
 1. ช่องทางการประกอบอาชีพการซ่อมคอมพวิเตอร์  

              1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพการซ่อมคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ชัว่โมง 
              1.2 ความเป็นไปไดใ้นประกอบอาชีพการซ่อมคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ชัว่โมง 

        1.2.1 การวางแผนและบริหารจดัการ 
            1.2.2 คุณสมบติัและทกัษะท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบอาชีพ 
         1.2.3 แหล่งเงินทุนและการจดัหาเงินทุน 

          1.2.4 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
        1.2.5 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์  

             1.3 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง   จ านวน  5 ชัว่โมง 
        1.3.1 สถานประกอบการอินเตอร์เน็ต 
        1.3.2 ร้านขายอุปกรณ์ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
        1.3.3 บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้คอมพิวเตอร์ 
        1.3.4 ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
              1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ      จ านวน  5  ชัว่โมง 
        1.4.1 ความตอ้งการของตลาด 
        1.4.2 ประสบการณ์และความช านาญ 
        1.4.3 สถานประกอบการตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ 

 2. ทกัษะการประกอบอาชีพการซ่อมคอมพวิเตอร์   
  2.1 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง     จ านวน  64  ชัว่โมง 

      2.1.1 หลกัการท างานและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
      2.1.2 การถอดและประกอบช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ 
      2.1.3 วธีิการติดตั้งระบบปฏิบติัการและการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
      2.1.4 หลกัการท างานของปร้ินเตอร์และวธีิการซ่อมบ ารุง 
      2.1.5 การป้องกนัและการก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ 
      2.1.6 เทคนิคการกูข้อ้มูล 
      2.1.7 อาการเสียและเทคนิคการซ่อมอยา่งมืออาชีพ 

 2.1.8 การติดตั้งระบบแลนการเลือกใชแ้ละการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.2 การด าเนินธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์           จ  านวน  20  ชัว่โมง 

2.2.1 นกับริหารและจดัการธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
2.2.2 คุณธรรมและจรรยาบรรณของช่าง 
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2.2.3 หลกัการใหบ้ริการและการขายอยา่งมืออาชีพ 
2.2.4 เทคนิคการซ่อม ตรวจเช็ค อพัเกรด เคร่ืองคอมพิวเตอร์และปร๊ินเตอร์  
2.2.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการจดทะเบียนการคา้เพื่อประกอบธุรกิจ  

 3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ      จ านวน  10  ชัว่โมง 
     การบริหารจดัการอาชีพการซ่อมคอมพิวเตอร์ 

3.1 ประชาสัมพนัธ์ 
3.2 การจดัท าขอ้มูลลูกคา้ 
3.3 การวางแผนการตลาด 
3.4 การบริการหลงัการขาย 
3.5 ปัญหาอุปสรรคและวธีิแกไ้ข 

  3.6 การจดัการความเส่ียงของอาชีพ 
  3.7 วเิคราะห์ตน้ทุน/ผลก าไร 

3.8 วเิคราะห์ราคาสินคา้และบริการ 
3.9 วเิคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 

  3.10 ประเมินผลการประกอบอาชีพ 
 4. โครงการประกอบอาชีพ                        จ านวน  12  ชัว่โมง 
  4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
  4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
  4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
  4.4 การเขียนโครงการอาชีพ 

4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. ฟังวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ 
2. ศึกษาจากใบความรู้ฟังการบรรยายจากวทิยากร และของจริง 
3. สาธิตการท าเป็นขั้นตอนจากวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญ 
4. ท าใบความรู้และใบงาน 
5. บนัทึกผลการปฏิบติังานจริงท่ีละขั้นตอน 
6. ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือ CD/VCD และอินเตอร์เน็ต 
7. ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริงและทดสอบผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
8. ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการดา้นคอมพิวเตอร์ 
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9. สร้างสถานการณ์จ าลองใหผู้เ้รียนฝึกแกปั้ญหาหลากหลายรูปแบบ 
10. ร่วมกนัสรุปทบทวนความเขา้ใจ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบ/ใบความรู้/แบบทดสอบ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 
3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. นิตยสาร /วารสาร/หนงัสือพิมพ/์ส่ิงพิมพ ์
5. ส่ือมลัติมีเดีย /CD/VCD/DVD 
6. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 
7. สถานประกอบการ 
 

การวดัและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อยา่งนอ้ย  10  คน  และผา่น

การท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการซ่อมคอมพวิเตอร์ 
  

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการ
ประกอบ 
อาชีพการซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

1.1 อธิบายความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ ได ้
1.2 อธิบายความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการซ่อม
คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่  การวางแผน 
การบริหารจดัการ  การหาแหล่ง
เงินทุน การเลือกท าเลท่ีตั้ง และ 
การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.3 สามารถจดัหาแหล่งเรียนรู้ได ้
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ 
ได ้
 

1.1 ความส าคญัในการประกอบอาชีพ
การซ่อมคอมพิวเตอร์   
1.2 ความเป็นไปไดใ้นประกอบอาชีพ
การซ่อมคอมพิวเตอร์  

1.2.1 การวางแผนและบริหาร
จดัการ 

1.2.2 คุณสมบติัและทกัษะท่ีจ าเป็น
ของผูป้ระกอบอาชีพ 

1.2.3 แหล่งเงินทุนและการจดัหา
เงินทุน 

1.2.4 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.2.5 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์  

1.3 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
       1.3.1 สถานประกอบการ
อินเตอร์เน็ต 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถานประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคลในชุมชน 
เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการประกอบ
อาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ในชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ 
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการการซ่อม
คอมพิวเตอร์ในชุมชน 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
ทางการประกอบอาชีพการซ่อมคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง เจา้ของ
กิจการ ร่วมทุน ฯลฯ โดยค านึงถึงศกัยภาพ  5  ดา้น  
ไดแ้ก่  ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  
ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพ
ของภูมิประเทศ   และท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  
ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.3.2 ร้านขายอุปกรณ์ และ

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
1.3.3 บริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้

คอมพิวเตอร์ 
1.3.4 ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ  
1.4.1 ความตอ้งการของตลาด 
1.4.2 ประสบการณ์และความ

ช านาญ 
1.4.3 สถานประกอบการตวัอยา่งท่ี

ประสบความส าเร็จ 

ของแต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นท่ี 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

2.ทกัษะการ
ประกอบอาชีพการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 

2.1 บอกความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง    

2.1.1 อธิบายหลกัการท างาน
และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ได ้
 

2.1 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่ง    

2.1.1 หลกัการท างานและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

 
 

2.1 ทดสอบก่อนเรียนวดัความรู้ความเขา้ใจและ
พื้นฐานของผูเ้รียนแต่ละคน  
2.2  ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้ 
2.3 ทดสอบหลงัเรียน 

1 - 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 2.1.2 สามารถถอดและประกอบ
ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ได ้

2.1.2 การถอดและประกอบ
ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ 

2.1 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้สาธิตเป็นขั้นตอน 
2.2 ฝึกปฏิบติัจริงเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.3 บนัทึกผลการปฏิบติังาน 

2 10 

 2.1.3 สามารถติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการต่างๆ ได ้

2.1.3 ระบบปฏิบติัการOperating 
System Windows 98, Windows ME, 
Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 หรือ 
Linux หรือ Mac OS โปรแกรมเสริม 
Applications 
หมายถึงโปรแกรมใชง้านต่างๆ เช่น 
Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, โปรแกรม 
Anti-Virus ฯลฯ 

2.1 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้สาธิตเป็นขั้นตอน 
2.2 ศึกษาจากเอกสารและ CD/VCD สอนการติดตั้ง
โปรแกรม 
2.3 ปฏิบติัจริง 

1 6 

 2.1.4 สามารถอธิบายหลกัการ
ท างานของปร้ินเตอร์และวธีิการ
ซ่อมบ ารุงปร้ินเตอร์แต่ละยีห่้อได ้
 

2.1.4 หลกัการท างานของปร้ินเตอร์
และวธีิการซ่อมบ ารุง ชนิดของปร้ิน
เตอร์ หลกัการท างานของปร้ินเตอร์ 
การติดแทงก์หมึก อาการเสียและ

2.1 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้สาธิตเป็นขั้นตอน 
2.2 ศึกษาจากเอกสารและ CD/VCD สอน 
2.3 ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 

2 10 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
วธีิการซ่อมบ ารุงปร้ินเตอร์แต่ละยีห่อ้ 2.4 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 

2.5 ปฏิบติัจริง 

 2.1.5 สามารถเลือกโปรแกรม
ป้องกนัและการก าจดัไวรัส
คอมพิวเตอร์ได ้

2.1.5โปรแกรมป้องกนัไวรัส 
การก าจดัไวรัส 

2.1 ศึกษาจากเอกสารและ CD/VCD สอนการติดตั้ง
โปรแกรม 
2.2 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 
2.3 ปฏิบติัจริง 

1 2 

 2.1.6 สามารถเลือกโปรแกรม
และปฏิบติัการกูข้อ้มูลได ้

2.1.6 เทคนิคการกูข้อ้มูล 2.1 ศึกษาจากเอกสารและ CD/VCD สอนการติดตั้ง
โปรแกรม 
2.2 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต  
2.3 ปฏิบติัจริง 

1 2 

 2.1.7 สามารถอธิบายอาการเสีย
และเทคนิคการซ่อมอยา่งมืออาชีพ 

2.1.7 อาการเสียและเทคนิคการ
ซ่อมอยา่งมืออาชีพ 

2.1 ศึกษาจากเอกสารและ CD/VCD  
2.2 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 
2.3 ปฏิบติัจริง  
2.4 สถานการณ์จ าลอง 

2 12 

 2.1.8 สามารถติดตั้งระบบแลน
เครือข่ายและการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ต 

2.1.8 การติดตั้งระบบแลน 
การเลือกใชแ้ละการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2.1 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้สาธิตเป็นขั้นตอน 
2.2 ศึกษาจาก CD/VCD สอนการติดตั้งโปรแกรม 

2 10 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 2.3 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 

2.4 ปฏิบติัจริง 

 2.2 บอกการด าเนินธุรกิจซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

2.2.1 อธิบายความหมาย 
ความส าคญัและวธีิการปฏิบติัตน
เพื่อเป็นนกับริหารและจดัการธุรกิจ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีดีได ้

2.2 การด าเนินธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ 
2.2.1 นกับริหารและจดัการธุรกิจ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้ 

2 - 

 2.2.2 ตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของช่างท่ีดี 

2.2.2 คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของช่าง 

ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากรบรรยาย
ใหค้วามรู้ 
 

2 - 

 2.2.3 อธิบายความหมาย
ความส าคญัและวธีิการใหบ้ริการ
สามารถปฏิบติัตนเป็นนกับริการ
และนกัขายท่ีดีได ้

2.2.3 หลกัการใหบ้ริการและการ
ขายอยา่งมืออาชีพ 

2.1 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้ 
2.2 ศึกษาจาก CD/VCD  
2.3 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 

3 - 

 2.2.4 สามารถอธิบายและ 
ตรวจเช็ค อพัเกรด เคร่ือง

2.2.5  เทคนิคการซ่อม ตรวจเช็ค 
อพัเกรด เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ              

2.1 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรับฟังวทิยากร
บรรยายใหค้วามรู้สาธิตเป็นขั้นตอน 

2 10 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
คอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ 
 

ปร้ินเตอร์  2.2 ศึกษาจาก CD/VCD  
2.3 ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 
2.4 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 
2.5 ปฏิบติัจริง 
2.6.จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.7 ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 

 2.2.5 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจได ้

2.2.5 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและการ
จดทะเบียนการคา้เพื่อประกอบธุรกิจ 

2.1 ศึกษาจากเอกสารและวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ 
2.2 ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 
2.3 คน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 

1 - 

3. การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพ                                          

3.1 สามารถวางแผนกลยทุธ์ในการ
บริหารจดัการประชาสัมพนัธ์ และ
การจดัท าขอ้มูลลูกคา้ได ้
3.2 สามารถวางแผนการตลาดและ
บริการหลงัการขายได ้
3.3 สามารถวางแผนแกปั้ญหา
อุปสรรคและวธีิแกไ้ขได ้
3.4 สามารถจดัการความเส่ียงของ

 การบริหารจดัการอาชีพการซ่อม
คอมพิวเตอร์ 
3.1 ประชาสัมพนัธ์ 
3.2 การจดัท าขอ้มูลลูกคา้ 
3.3 การวางแผนการตลาด 
3.4 การบริการหลงัการขาย 
3.5 ปัญหาอุปสรรคและวธีิแกไ้ข 
3.6 การจดัการความเส่ียงของอาชีพ 

การบริหารจดัการ จดัใหผู้เ้รียน 
3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
3.2 การก าหนดและควบคุมคุณภาพการซ่อมตามท่ี
ตอ้งการ 
3.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพ คงเดิม 
3.4 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการ
ตลาด 
3.5 ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ

2 8 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพได ้
3.5 สามารถวเิคราะห์ตน้ทุน/ผล
ก าไร  ราคาสินคา้และบริการ คู่แข่ง
ทางการตลาด และประเมินผลการ
ประกอบอาชีพได ้
 

3.7 วเิคราะห์ตน้ทุน/ผลก าไร 
3.8 วเิคราะห์ราคาสินคา้และบริการ 
3.9 วเิคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 
3.10 ประเมินผลการประกอบอาชีพ 

เกิดข้ึนและมีแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.6 ศึกษาขอ้มูลการตลาดและวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน 
3.7 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการตลาด เช่น 
การคิดตน้ทุนการผลิต ก าหนดราคาขาย การส่งเสริม
การขาย การกระจายสินคา้ 

4. โครงการประกอบ
อาชีพช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

4.1 บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้ 
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดีของ
องคป์ระกอบของ 
โครงการอาชีพท่ีดีได ้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ

4.1 ความส าคญัของโครงการอาชีพช่าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพช่าง
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
4.4 การเขียนโครงการอาชีพช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์ 
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้เร่ือง
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
แลว้จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็นเพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ืองตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม
และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิด
เป็นแนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการเขียนโครงการอาชีพ 

1 
 

½ 
 

½ 
 
1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
องคป์ระกอบไดเ้หมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพใหมี้ความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานอาชีพและใชใ้นการด าเนินการประกอบ
อาชีพต่อไป 
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     หลกัสูตรช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) (แอร์) 
จ านวน  140  ช่ัวโมง 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะวา่เป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ใหมี้ความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพเป็นปัญหาการวา่งงานและส่งเสริมความเขม้แขง็
ใหเ้ศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 
ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่  โดยยกระดบัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและมีความสามารถให้
ประชากรไดมี้อาชีพ  มีรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิต
ในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 สภาพสังคมปัจจุบนัมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จึงประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น อากาศ มลภาวะ ฯลฯ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยต์อ้งสร้างเทคโนโลย ีเพื่อสนอง
ความตอ้งการการลดความร้อนของอากาศ 
 อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) เป็นทางเลือกอีกหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดห้ลกั  
รายไดเ้สริม  เพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  ดงันั้น ส านกังาน กศน.จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบและการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
การค านวณขนาดใหเ้หมาะสมกบัหอ้ง งานลา้ง งานติดตั้ง งานซ่อมบ ารุง และการบริการลูกคา้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและย ัง่ยนือยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีหลกัการ
ดงัน้ี 
  
หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายไดใ้หก้บัผูท่ี้ก  าลงัมองหาอาชีพเสริมหรือ
น าไปประกอบอาชีพ 
 2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การเรียนรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆ และการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) การค านวณขนาดใหเ้หมาะสมกบัหอ้ง งานลา้ง งานติดตั้ง งานซ่อมบ ารุง และการบริการลูกคา้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามาถน าไปใชป้ระกอบอาชีพ 
 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนน าประสบการณ์จาการเรียนไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติ
ประจ าวนั 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถน าไปใชเ้ทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอก 
ระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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จุดมุ่งหมาย 
 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.  มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการเป็นช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) รักการท างานและสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 2.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆ และการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)การ
ค านวณขนาดใหเ้หมาะสมกบัหอ้ง งานลา้ง งานติดตั้ง งานซ่อมบ ารุง และการบริการลูกคา้ในรูปแบบต่าง ๆ 
 3.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนักบัตนเองเพื่อช่วยลด
ภาวะค่าใชข้องครอบครัว   
 4.  เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนได้
เจอเหล่านั้น  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย  คือ 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา จ านวน 140  ชัว่โมง 
  
โครงสร้างหลกัสูตร  

1.  ช่องการประกอบอาชีพ จ านวน 10 ชัว่โมง 
 1.1  บอกความส าคญัของการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
 1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)   
  1.2.1  ความตอ้งการ 
  1.2.2  แรงงาน 
  1.2.3  วสัดุอุปกรณ์ 
  1.2.4  ท าเล / พื้นท่ี 
  1.2.5  ทุน 
 1.3  แหล่งเรียนรู้การซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
 1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ 
2.  ทกัษะการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  

 2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  จ านวน       3      ชัว่โมง 
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  2.1.1  ท าเล / พื้นท่ี 
  2.1.2  จดทะเบียนพาณิชย ์
  2.1.3  แจง้พื้นท่ีชุมชนท่ีตั้ง เพื่อเสียภาษีป้าย 
  2.1.4  การประชาสัมพนัธ์ 
 2.2  ขั้นฝึกทกัษะการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)   

   2.2.1  อธิบายส่วนประกอบภายนอกเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ได ้ จ านวน 3 ชัว่โมง 
  2.2.2  อธิบายหนา้ท่ีการท างานและตรวจเช็คอุปกรณ์ท าความเยน็ จ านวน 8 ชัว่โมง 
  1) คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ / แบบโรตารี 
  2) ควนเด็นเซอร์ 
  3) ฟิลเตอร์ดราบเออร์ 
  4) น ้ายาท าความเยน็ 
  5) เทอร์โมตดั 
  6) โอเวอร์โหลด 
  7) เชอร์กิตเบรกเกอร์ 
  8) ไทเมอร์รีเลย ์
  9) เพรสเซอร์คอนโทรล 
  2.2.3  ตรวจวงจรไฟฟ้าของเคร่ืองท าความเยน็ (ภาคทฤษฎี) จ านวน 10 ชัว่โมง 
   1) ตรวจวงจรเคร่ืองท าความเยน็แบบธรรมดา 
   2) ตรวจวงจรเคร่ืองท าความเยน็แบบโนฟรอสต ์
  2.2.4 วงจรเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) แบบหนา้ต่าง , แบบแยกส่วน ,แบบรีโมทคอนโทล  
    จ านวน 10 ชัว่โมง 
  2.2.5  การตดัต่อท่อน ้ายา จ านวน 7 ชัว่โมง 
  2.2.6  การบานท่อ จ านวน 4 ชัว่โมง 
  2.2.7  การเช่ือมท่อน ้ายา จ านวน 10 ชัว่โมง 
  2.2.8  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) จ านวน 20 ชัว่โมง 
  2.2.9  การแวดคัม่และการชาร์จ จ านวน 13 ชัว่โมง 
  2.2.10 เทคนิคการติดตั้งเขา้ระบบของเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ชนิดต่าง ๆ จ านวน 7

 ชัว่โมง 
 2.3  ขั้นดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)   
  - การตรวจซ่อมและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ จ านวน 12 ชัว่โมง 
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 3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  จ านวน 10 ชัว่โมง 

3.1 การบริหารจดัการการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
 3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

   3.1.2 การลดตน้ทุนในการการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
   3.1.3 การวางแผนประกอบอาชีพ 

3.2 การจดัการการตลาดการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
 3.2.1 การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
 3.2.2 การติดต่อลูกคา้ 
 3.2.3 การวางแผนการตลาด 
3.3 การจดัการความเส่ียง     
 3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพในอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
   1) การตลาดผูบ้ริโภค 
   2) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
   3) ผลก าไรท่ีไดจ้ากการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
   4) คู่แข่งขนั 

  3.4 การวางแผนการด าเนินงาน    
 4.   โครงการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) จ านวน 12 ชัว่โมง 
  4.1  ความส าคญัของโครงการ 
  4.2  ประโยชน์ของโครงการ 
  4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
  4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
  4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ 
 
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ 

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา 
 2. การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 

3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. ฝึกปฏิบติัจริง 
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การวดัและประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อยา่งนอ้ย 10 คน 

และผา่นการท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวุฒิบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
 
 
 



320 

 

รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรหลกัสูตรช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
 

เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1.  ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
ช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 

1.1  บอกความส าคญัของการ
ประกอบอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ได ้
1.2  บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
1.3  บอกแหล่งเรียนรู้การซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
1.4  บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

1.1 ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพ 
 1.2.1  ความตอ้งการ 
 1.2.2  การใชแ้รงงาน 
 1.2.3  การหาวสัดุ อุปกรณ์ 
 1.2.4  เลือกท าเลท่ีตั้ง 
 1.2.5  ทุน 
1.3  แหล่งเรียนรู้ 
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพช่าง
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

1.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาน
ประกอบการ ส่ือของจริง เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และ
ใชใ้นการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 
1.2 วเิคราะห์อาชีพการประกอบอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ในชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ 
1.3  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 
1.4 ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
ทางการประกอบอาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง 
เจา้ของกิจการ ร่วมทุน ฯลฯ โดยค านึงถึงศกัยภาพ  5  
ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  
ศกัยภาพของภูมิประเทศ   และท าเลท่ีตั้งของแต่ละ
ประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรมประเพณีและ

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
3 

- 
 
- 
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- 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

วถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากร
มนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

2.  ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ
ช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 

2.1 เตรียมการประกอบอาชีพช่าง
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) ไดแ้ก่  
ท าเล / พื้นท่ี  จดทะเบียนพาณิชย ์ 
แจง้พื้นท่ีชุมชนท่ีตั้ง เพื่อเสียภาษี
ป้ายและประชาสัมพนัธ์ได ้
 
2.2  ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพช่าง
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)   

2.2.1  อธิบายส่วนประกอบ
ภายนอกเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ได ้

2.2.2  อธิบายหนา้ท่ีการท างาน
และตรวจเช็คอุปกรณ์ท าความเยน็ 
 
 
 

2.1  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)   

2.1.1  ท าเล / พื้นท่ี 
2.1.2  จดทะเบียนพาณิชย ์
2.1.3  แจง้พื้นท่ีชุมชนท่ีตั้ง เพื่อ

เสียภาษีป้าย 
2.1.4  การประชาสัมพนัธ์ 

2.2  ขั้นฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)   

2.2.1  อธิบายส่วนประกอบ
ภายนอกเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ได ้ จ านวน 3 ชัว่โมง 

2.2.2  อธิบายหนา้ท่ีการท างาน
และตรวจเช็คอุปกรณ์ท าความเยน็ จ านวน 8 ชัว่โมง 

1) คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบ / แบบโรตารี 

2.1 ศึกษาขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัการท าธุรกิจเบ้ืองตน้ 
ประกอบดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือขอ้มูลเอกสารท่ีมี
ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
 
 
 
 
 

- ศึกษาขอ้มูลเอกสาร ส่ืออิเล็กทอรนิกส์ของ
ความส าคญัของส่วนประกอบภายนอก
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

- ศึกษาขอ้มูลเอกสารส่ืออิเล็กทอรนิกส์ของ
ความส าคญัการท างานอุปกรณ์ท าความเยน็ และ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ท าความเยน็ 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า
ของเคร่ืองท าความเยน็ทั้ง  2 
รูปแบบ 

 
 
 
 
 

2) ควนเด็นเซอร์ 
3) ฟิลเตอร์ดราบเออร์ 
4) น ้ายาท าความเยน็ 
5) เทอร์โมตดั 
6) โอเวอร์โหลด 
7) เชอร์กิตเบรกเกอร์ 
8) ไทเมอร์รีเลย ์
9) เพรสเซอร์คอนโทรล 
 

2.2.3  ตรวจวงจรไฟฟ้าของ
เคร่ืองท าความเยน็ (ภาคทฤษฎี) จ านวน 10 ชัว่โมง 

1) ตรวจวงจรเคร่ืองท า
ความเยน็แบบธรรมดา 

2) ตรวจวงจรเคร่ืองท า
ความเยน็แบบโนฟรอสต ์

 
 

-  จดัท าแผนฝึกทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ ในอาชีพ
ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

-  จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
-  ด าเนินการวดัผล ประเมินผล ตามท่ีหลกัสูตร

ก าหนด 
 
 
 

 
2.2.3 ศึกษาขอ้มูลเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด 

เก่ียวกบัรายละเอียดการท างานของวงจร 
 1) แบบธรรมดา วงจรความเยน็แบบประตูเดียว
รายละเอียด 

- ช่องฟิต 
- แผงระบายความร้อน 
- คอยเวก็เชอร์ 
- เทอร์โมสตาร์ 
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  2) แบบโนฟรอสต ์รายละเอียด 
  -  ช่องฟิต 

-  แผงระบายความร้อน 
  -  คอยเวก็เชอร์ 
  -  เทอร์โมสตาร์ 
  -  พดัลมระบายความร้อน 
  -  แผงคอยเยน็ 
  -  ชุดคลอบไฟ 
  -  มิคเชอร์แกว้ 
  -  ฟิวองศา 
  -  ใบเมล็ทรอน(ตวัจบัคววามเยน็) 

3) ศึกษาขอ้มูลเอกสาร ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ บอร์ด 
เก่ียวกบัรายละเอียดการท างานของ Compressor และ
น ้ายาแอร์ 

4) จดัท าแผนฝึกทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ใน
รายละเอียดการท างานของวงจรไฟฟ้าของเคร่ืองท า
ความเยน็ 
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ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 
 
 
2.2.4  อธิบายคุณสมบติัวงจร

เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) ทั้ง 3 
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.4 วงจรเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์)แบบหนา้ต่าง , แบบแยกส่วน 
,แบบรีโมทคอนโทล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) จดบนัทึกผลการเรียน 
6) ด าเนินการวดัผล ประเมินผลตามหลกัสูตร

ก าหนด 
 

2.2.4  ศึกษาเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบั
วงจรเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)แบบหนา้ต่าง  แบบแยก
ส่วน  แบบรีโมทคอนโทรล 
  1) จดัแบบฝึกทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ของ
คุณสมบติัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)แบบ
ต่าง ๆ 
  2) จดบนัทึกผลการเรียน 
  3) ด าเนินการวดัผล ประเมินผลตามหลกัสูตร
ก าหนด 
  4) จดัแบบฝึกทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ของ
คุณสมบติัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)แบบ
ต่าง ๆ 
  5) จดบนัทึกผลการเรียน 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 

2.2.5 อธิบายการตดัต่อท่อน ้ายา
แอร์  
  1) ศึกษารายละเอียด
อุปกรณ์ติดต่อน ้ายาแอร์ 
  2) อธิบายรายละเอียดขนาด
ท่อได ้

 3) อธิบายวธีิการตดัท่อ
น ้ายาแอร์ 

2.2.6  อธิบายการบานท่อแอร์ได้
และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 
 
 
 

2.2.7  อธิบายการเช่ือมต่อท่อ

 
2.2.5  การตดัต่อท่อน ้ายา 
 
 
 
 

 
 
 
2.2.6  การบานท่อ แอร์ 
 
 
 
 
 
2.2.7  การเช่ือมท่อน ้ายา 
 

  6) ด าเนินการวดัผล ประเมินผลตามหลกัสูตร
ก าหนด 
 
1.  ศึกษาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือจริง 
2.  ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดความเส่ียง 
และขอ้ควรระวงั 
3.  การก าหนดและควบคุมการปฏิบติั 
4.  ฝึกทกัษะการตดัต่อท่อน ้ายา 
 
 
 
1.  ศึกษาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือจริง 
2.  ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดความเส่ียง 
และขอ้ควรระวงั 
3.  การก าหนดและควบคุมการปฏิบติั 
4.  ฝึกทกัษะการบานท่อแอร์ 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.8  อธิบายวธีิการติดตั้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.8  การติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

1.  ศึกษาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือจริง 
2.  ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดความเส่ียง 
และขอ้ควรระวงั 
3.  อธิบายรายละเอียดอุปกรณ์การเช่ือมน ้ายาแอร์ มี
ความส าคญัอยา่งไร ประกอบดว้ย 
 -  ตวัเช่ือมน ้ายาแอร์ 
 -  หวัเช่ือมน ้ายาแอร์ 
 -  ลาดเช่ือม่น ้ายาแอร์ 
 -  ท่อแอร์ขนาดต่าง ๆ 
 -  ถุงมือหนงั 
 -  แวน่ตาเช่ือม 
 -  น ้าสบู่ 
 -  เศษผา้ 
 -  ตวัจุดประกายไฟ 
4.  การก าหนดและควบคุมการปฏิบติั 
5.  ฝึกทกัษะการเช่ือมท่อน ้ายา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ทั้ง 3 แบบ
และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาพร้อมทั้งอธิบายการใชอุ้ปกรณ์การติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
 - สวา่นพร้อมดอก 
 - สายไฟฟ้า 
 -  ปุ๊กพร้อมน๊อต 
 -  ขาแขวน 
 -  ปูนพลาสเตอร์ 
     -  น ้าเปล่า 
 -  ไขควง 
2. อธิบายรายละเอียดการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
 -  แบบวางพื้น 
 -  แบบแขวน 
      -  แบบติดผนงั 
3. ศึกษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือจริง 
4. ศึกษาวเิคราะห์ ปัจจยัเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดความเส่ียง 
และขอ้ระวงั 
5. การก าหนดและควบคุมการปฏิบติั 
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2.2.9 อธิบายการแวดดัม่และ

การชาร์จและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.10 อธิบายเทคนิคการติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)ทั้ง 3 แบบ

 
 
2.2.9  การแวดคัม่และการชาร์จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.10 เทคนิคการติดตั้งเขา้

ระบบของเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)

6.  ฝึกทกัษะการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
 
1.  ศึกษาอุปกรณ์แวดดมัและการชาร์จ 
 - แบบ R12 
 - แบบ 134A 
 -  แบบ F11  
      - แบบ R22 
2.  อธิบายรายละเอียดแวดดัม่และการชาร์จ 
3.  อธิบายรายละเอียดเกยว์ดัความดนัน ้ายาแอร์ 
4.   ศึกษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือจริง 
5.  ศึกษาวเิคราะห์ ปัจจยัเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดความเส่ียง 
และขอ้ระวงั 
6.  การก าหนดและควบคุมการปฏิบติั 
7.  ฝึกทกัษะการแวดคัม่และการชาร์จ 
 
1.  อธิบายอุปกรณ์แผนการติดตั้งของเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  ดูแลรักษา แกไ้ขปัญหาใน
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)และ
สามารถปฏิบติัได ้
 
 

ชนิดต่าง ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.3  ขั้นดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์)   

- การตรวจซ่อมและแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองท าความเยน็ 

 
 
 
 

2.  ศึกษาการติดตั้งเคร่ืองปรับอาอากาศทั้ง 3 แบบ 
 -  แบบวางพื้น 
 -  แบบแขวน 
 -  แบบติดผนงั 
3.  ศึกษาพื้นท่ีการติดตั้ง 
 -  ผนงัปูน 
 -  ผนงัไม ้
 -  ผนงัยบิซัม่ 
 
2.3 ตรวจเช็ควงจรระบบเคร่ืองท าความเยน็ทุกระบบ 
 -  ความสกปรก 
 -  ระบบไฟฟ้า 
 -  ระบบน ้ายาแอร์ 
 -  ระบบ Compressor 
 -  ระบบพดัลมแอร์ 
 -  ระบบรีโมทแอร์ 
 -  ระบบท่อน ้ายาแอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 
 

 

 -  คอยร้อน 
 -  คอยเยน็ 
 -  ท่อน ้าทิ้ง 
 

3.  การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพ
ช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 
 

3.1 บริหารจดัการการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์)ได ้

- ควบคุมคุณภาพการประกอบ
อาชีพช่างซ่อม 

- ลดตน้ทุนในการการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 

- วางแผนประกอบอาชีพ 
3.2 จดัการการตลาดการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์)ได ้

- จดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 

3.1 การบริหารจดัการการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์) 

3.1.1 การจดัการควบคุมคุณภาพ
การประกอบอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

3.1.2 การลดตน้ทุนในการการ
ประกอบอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 

3.1.3 การวางแผนประกอบ
อาชีพ 
3.2 การจดัการการตลาดการ
ประกอบอาชีพช่างซ่อม

3.1 ศึกษาขอ้มูลการตลาด  และวเิคราะห์ความตอ้งการ
ของตลาดในชุมชน  ประเทศและโลก จากจากส่ือต่างๆ 
ทั้งเอกสาร ส่ือบุคคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆและ
แหล่งเรียนรู้ 
3.2 แบ่งกลุ่มศึกษาวเิคราะห์และระดมความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  รวมทั้งหา
แนวทางในการจดัการความเส่ียง 
3.3  ฝึกปฏิบติัการคิดค านวณตน้ทุน ก าไร การจดัท า
บญัชี  การก าหนดราคา  การส่งเสริมการขาย  การหา
ลูกคา้ 
3.4  ร่วมกนัอภิปราย  / เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

5 5 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

- ติดต่อลูกคา้ 
- วางแผนการตลาด 

3.3 จดัการความเส่ียง 
-  วเิคราะห์ศกัยภาพดา้น

การตลาด ค่าใชจ่้าย ผลก าไรและ
คู่แข่งขนัได ้
3.4 วางแผนการด าเนินงาน 

  
 

 

เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
3.2.1 การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
3.2.2 การติดต่อลูกคา้ 
3.2.3 การวางแผนการตลาด 

3.3 การจดัการความเส่ียง  
3.3.1 การวเิคราะห์ศกัยภาพใน

อาชีพช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
(แอร์)ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1) การตลาดผูบ้ริโภค 
2) ค่าใชจ่้ายในการซ่อม

เคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 
3) ผลก าไรท่ีไดจ้ากการ

ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์)  
4) คู่แข่งขนั 

3.4 การวางแผนการด าเนินงาน 
4. โครงการ
ประกอบอาชีพ 

4.1 บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  เร่ือง
ความส าคญัของโครงการอาชีพ  ประโยชน์ของ

1 
½ 

- 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 

4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบโครงการอาชีพได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดีของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

 

4.3  องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5  การประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
        

โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้
จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  
เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้เร่ือง
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี  เหมาะสม  และ
ถูกตอ้ง   พร้อมจดัการอภิปราย    เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพท่ีดีเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ  ใหมี้ความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ  และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

½ 
1 
- 

- 
6 
3 
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หลกัสูตรธุรกจิเถ้าแก่โฮมสเตย์ 
จ านวน  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 
 โฮมสเตย์ เป็นธุรกิจท่ีให้บริการด้านท่ีพักและน าเท่ียวแบบสัมผสัวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน 
ไดส้ัมผสัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชนอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีเอ้ือต่อการจดับริการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวสามารถใชเ้วลาพกัในทอ้งถ่ิน
นั้น ศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นอยูแ่ละการใชชี้วิตประจ าวนัของประชาชนในพื้นท่ี จึงนบัวา่เป็นจุดขายท่ี 
มีเสน่ห์ดึงดูดลูกคา้ของธุรกิจโฮมสเตยเ์ป็นอย่างยิ่ง ประกอบกบัแต่ละช่วงในรอบ 1 ปี นกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้
บริการ จะไดรั้บบริการเสริมในรูปแบบการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายไม่ซ ้ ากนัข้ึนอยูก่บัช่วงฤดูกาลท่ี
นกัท่องเท่ียวไปพกั  ตวัอยา่งเช่น การพาเขา้ร่วมกิจกรรมการจบัเคย การเล้ียงปลาในกระชงัของชาวเล และ
ชาวประมง การท านา การจบัปูนา การหาสมุนไพรในป่าละเมาะ การท าปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การสอนท าอาหาร
พื้นเมือง นวดแผนโบราณ หรือสปา สมุนไพร การเดินป่า การไปส่องสัตว ์ฯลฯ ทั้งน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจ
โฮมสเตย ์ควรเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาศยัในทอ้งถ่ินหรือในพื้นท่ีนั้น หรือหากไม่ใช่คนในพื้นท่ีก็จะตอ้งมีความรู้
และความเขา้ใจวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นจุดเด่นของทอ้งถ่ิน และไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี
เป็นอย่างดี   ในการน าวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียมประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ ของพื้นท่ีมาจดัเป็นกิจกรรม
เผยแพร่ให ้ชาวต่างประเทศไดร่้วมสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดและเกิดความประทบัใจ หรือไดรั้บความรู้ท่ีประทบัใจ 
แปลกใหม่ ท่ีสามารถน าไปเล่าสู่กนัฟังเม่ือกลบัประเทศ ของตนเอง ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์ประเทศให้
ชาวต่างประเทศไดรั้บทราบอีกทางหน่ึงโฮมสเตย ์
  การจดัโฮมสเตยต์้องมุ่งจดัเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน และยงัเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัการพฒันาการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและสามารถ
ด าเนินการไดใ้นชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย เช่น พื้นท่ีท่ีส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
และในพื้นท่ีมีการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro tourism) ขณะท่ีการจัดโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ (Historical Attractions) และแหล่งท่องเท่ียวทางวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรม (Cultural 
Attraction) นั้น มักจะมีการด าเนินการด้านการท่องเท่ียวท่ีน าเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้ต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองโฮมสเตยเ์ป็นส่ิงท่ีอาจด าเนินการไดใ้นประเทศไทย และมีแนวโนม้ท่ีจะ
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวในอนาคต เพื่อให้การจดัการเร่ืองโฮมสเตย์ได้ผลสูงสุด 
ส านักงาน กศน.เห็นความส าคญัและโอกาสในการประสบความส าเร็จของอาชีพน้ีแบบยัง่ยืน จึงไดจ้ดัท า
หลกัสูตรวิชาชีพโฮมสเตยน้ี์ข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียน และเพื่อให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงวิถีชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชน  ท่ีดีงาม ได้
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เรียนรู้และเขา้ใจเพื่อตดัสินใจเขา้สู่อาชีพธุรกิจในดา้นน้ี จึงไดน้ าหลกัการของการจดัการศึกษาและหลกัการ
จดัโฮมสเตยม์าใชเ้ป็นหลกัการในการจดัท าหลกัสูตรวชิาชีพ "ธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย”์ 
 
หลกัการของหลกัสูตร 

1. เป็นหลกัสูตรวชิาชีพทอ้งถ่ินท่ีเปิดโอกาสใหผู้รู้้ในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมเป็นวทิยากรจดัการ 
เรียนการสอนร่วมกบัสถานศึกษา 
 2.    เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหา
ช่องทางการประกอบอาชีพ และพฒันาอาชีพเดิมท่ีมีอยู่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนและก้าวสู่อาชีพท่ี
มัน่คงและย ัง่ยนื 

 3.    เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเพื่อมุ่งส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษว์ถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน  
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 4.   เป็นหลกัสูตรท่ีใชห้ลกัการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  โดยใหส้ังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั 
การศึกษา  เนน้การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน   ควบคู่กบัสร้างองคค์วามรู้ใน
การประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ ภายใตยุ้ทธศาสตร์การใช้ตน้ทุนทางธรรมชาติ  ทุนทรัพยากรบุคคล  ทุนภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้  ทุนทางวฒันธรรม  ทุนงบประมาณของรัฐ และทุนทางความรู้มาใชจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรท าน้ีมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้  ทกัษะพื้นฐานในการธุรกิจโฮมสเตย ์ รักการท างานบริการและสามารถท างาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 2.    มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพและการเปล่ียนแปลงของสังคมในบา้นและชุมชน 
3.    สามารถปฏิบติัตนเพื่อส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษว์ถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน ธรรมชาติ  

ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงามของชุมชน   ท่ีดีงาน ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่

 4.    สามารถน าเอาวถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงาม
และ ค่านิยมของชุมชนท่ีตนอาศยัอยูม่าเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ประเทศได ้ 

 5.   ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชนท่ีตนอาศยัอยูก่บัการประกอบอาชีพธุรกิจโฮมสเตย ์
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กลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจประกอบอาชีพดา้น 
2. กลุ่มประชาชนในชุมชน 
3. กลุ่ม SMEs 

 
ระยะเวลา  80 ชัว่โมง  
  ( ทฤษฎีจ านวน   30    ชัว่โมง  ปฏิบติั จ  านวน    50       ชัว่โมง) 
 
โครงสร้างเน้ือหา 
 หลกัสูตรกลุ่มอาชีพบริหารจดัการและการบริการ เร่ือง  เถา้แก่โฮมสเตย ์มีแนวการจดัเพื่อใหผู้เ้รียน    
มีความรู้ และเกิดทกัษะและมีคุณลกัษณะท่ีดีในการท างาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาตน  พฒันาอาชีพ  
และพฒันาสังคม  ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของวิถีชีวติของคนในทอ้งถ่ิน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงามของชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่เป็นบริการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีใหบ้ริการ
ดา้นท่ีพกัและน าเท่ียวแบบสัมผสัวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ินอยา่งใกลชิ้ด จึงก าหนดโครงสร้างของเน้ือหาให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนตามล าดบัดงัน้ี 
เน้ือหา ประกอบด้วยเน้ือหา 14  เร่ือง ดังนี้ 
1. ช่องทางการประกอบอาชีพ ธุรกจิเถ้าแก่โฮมสเตย์ 
 เร่ืองท่ี 1  สถานการณ์การท่องเท่ียวอดีต  ปัจจุบนัและอนาคต    จ านวน  6  ชัว่โมง    
                     1. สถานการณ์การท่องเท่ียวอดีต ปัจจุบนั  และอนาคตของประเทศไทย 
  2. นโยบายการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนั 
  3. นโยบายดา้นการบริการและการท่องเท่ียว 
  4.  ธุรกิจการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย 
  5. ช่องทางการประกอบอาชีพ ธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์
2, ทกัษะการประกอบอาชีพธุรกจิเถ้าแก่โฮมสเตย์ 
 เร่ืองท่ี 2  ความรู้พื้นฐาน และกฏหมายเก่ียวกบัโฮมสเตยไ์ทย    จ านวน  5  ชัว่โมง   
  1.  ความรู้พื้นฐานในการจดัโฮมสเตย ์
  2.  กฎหมายเก่ียวกบัโฮมสเตยไ์ทย  
 เร่ืองท่ี 3  องคค์วามรู้และแหล่งท่องเทียวในชุมชน      จ านวน 12 ชัว่โมง 

 1. ความหมาย ความส าคญัขององคค์วามรู้และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
 2. ลกัษณะขององคค์วามรู้และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
 3. ประโยชน์ขององคค์วามรู้และแหล่งท่องเทียวในชุมชน   
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เร่ืองท่ี 4  แนวทางการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์   จ านวน 3  ชัว่โมง 
   1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว 
             2. องคป์ระกอบการท่องเท่ียว 
             3. การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว 

 เร่ืองท่ี 5  แนวทางการจดักิจกรรมน าเท่ียวในชุมชน     จ านวน 3  ชัว่โมง 
                          1.  รายการน าเท่ียวและการจดัท ารายการน าเท่ียว 
                          2.  การเสนอรายการน าเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว 
                          3.  การจดักิจกรรมการน าเท่ียวอยา่งสร้างสรรค ์
           เร่ืองท่ี 6  เทคนิคการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว      จ านวน  4  ชัว่โมง   
                          1.  การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
                               1.1  หลกัในการใหก้ารตอ้นรับ 
                               1.2  ลกัษณะการตอ้นรับท่ีดี 
                               1.3  คุณสมบติัของผูท้  างานตอ้นรับ 
                               1.4  ขอ้ควรระวงัในการตอ้นรับ 
                          2.  การบริการนกัท่องเท่ียว 
                               2.1  เทคนิคการบริการส าหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์
                               2.2  ความหมายและความส าคญัของการตอ้นรับและการใหบ้ริการ 
            เร่ืองท่ี 7  เทคนิคการใหบ้ริการส าหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย  ์   จ านวน 4  ชัว่โมง  
                          1.  เทคนิคการบริการส าหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย  ์
                          2.  ความหมาย  ลกัษณะ  คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ 
                          3.  วธีิปฏิบติัการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 
            เร่ืองท่ี 8  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเป็นมคัคุเทศก ์     จ านวน 4  ชัว่โมง    
                          1.  ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์นของมคัคุเทศก์ 
                          2.  บทบาทและหนา้ท่ีของมคัคุเทศก์ 
                          3.  ความรู้ทัว่ไปส าหรับมคัคุเทศก์ 
                          4.  มนุษยส์ัมพนัธ์ของมคัคุเทศก์ 
                          5.  บุคลิกภาพของมคัคุเทศก์ 
                          6.  การใหบ้ริการท่ีดีของมคัคุเทศก์ 
                          7. ปัจจยัและหลกัการส าคญัของมคัคุเทศก ์
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 เร่ืองท่ี 9  การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย ์    จ านวน 6  ชัว่โมง  
                          1.  องคป์ระกอบส าคญัของการศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการ 
                          2.  ขั้นตอนการเรียนรู้ในระหวา่งการศึกษาดูงาน 
                          3.  ขอ้เสนอแนะขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการศึกษาดูงาน 
 เร่ืองท่ี 10 เทคนิคการประกอบอาหารส าหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย  ์  จ านวน 3  ชัว่โมง  
                          1.  ความหมายของอาหารสารอาหารการโภชนาการ 
                          2.  อาหารหลกั 5 หมู่ 
                          3.  เคล็ดลบัในการปรุงอาหารประเภทต่างๆ 
            เร่ืองท่ี 11  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้       จ านวน 2  ชัว่โมง    
                          1.  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
                          2.  หลกัทัว่ไปในการปฐมพยาบาล 
                          3.  การปฐมพยาบาลในลกัษณะต่างๆ 
            เร่ืองท่ี 12 ภาษาเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์     จ านวน 6  ชัว่โมง      
                          1.  ค  าศพัทก์ารทกัทายทัว่ไป 
                          2.  ค  าศพัทจ์  านวนนบั 
                          3.  ค าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร 
3. การบริหารจัดการการประกอบอาชีพธุรกจิเถ้าแก่โฮมสเตย์ 
          เร่ืองท่ี 13 การบริหารจดัการอาชีพโฮมสเตย ์     จ านวน 10  ชัว่โมง 
  1. การจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 
           2. พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ.2547 
  3. การตลาด 
   - การประชาสัมพนัธ์ 
   - การส่งเสริมการขาย 
   - การวจิยัตลาด 
  4. การจดัท าเวบ็ไซทส่์งเสริมการขายบริการโฮมสเตย ์ 
  5. การจดัท าบญัชี รับ-จ่าย ตน้ทุน ก าไร 
  6. การปรับปรุงพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ 
  7. การเขียนแผนธุรกิจโฮมสเตยส์ าหรับการลงทุน  
   -  ความหมายและความส าคญัของแผนธุรกิจ 
   -  องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 
   -  รูปแบบการเขียนแผนธุรกิจ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_people.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/01_tp/text_people.pdf


338 

 

4. โครงการอาชีพ 
 เร่ืองท่ี 14 การเขียนโครงการธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์    จ านวน 12  ชัว่โมง
  1. ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
   2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
  3. องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
  4. การเขียนโครงการอาชีพ 
  5. การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เพื่อใหก้ารจดักระบวนการเรียนการสอนหลกัสูตรกลุ่มอาชีพบริหารจดัการและการบริการ เร่ือง  
ธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวข้า้งตน้   จึงก าหนดแนวการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
 1.  การจดักระบวนการเรียนรู้   ใหย้ดืหยุน่ตามสภาพและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน 
 2.  การจดักระบวนการเรียนรู้  ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ   ความ 
ถนดัและใหโ้อกาสเท่าเทียมกนัในการพฒันาตนเองตามความสามารถของผูเ้รียน และเนน้ใหผู้เ้รียนได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัและน าหลกัทฤษฎีไปใชใ้นทางปฏิบติัจริงใหม้ากท่ีสุด 
    3.  กิจกรรมส ารวจและวเิคราะห์ตนเองและชุมชน ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม อาชีพ และความตอ้งการ
ของตลาด ดว้ยกระบวนการคิดเป็นโดยใชข้อ้มูล 3 ดา้นไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นตนเอง ขอ้มูลดา้นวชิาการ และ
ขอ้มูลดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
   4.  กิจกรรมตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ ดว้ยกระบวนการแนะแนวอาชีพธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์
 5.  สร้างความเขา้ใจกบัชุมชนเพื่อด าเนินกิจการอยา่งย ัง่ยนืโดยการจดักิจกรรมเวทีชาวบา้น 
 6.  ฝึกทกัษะอาชีพธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์
    6.1 เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากส่ือต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ผูรู้้ 

6.2 เรียนรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
  6.3 วทิยากร/ผูส้อน/สถานประกอบการธุรกิจโฮมสเตย ์เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ 
  6.4 การลงมือฝึกปฏิบติั/ศึกษาดูงานโฮมสเตย ์
 7.  จดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจเถา้แก่โฮมสเตย ์
 8.  จดัท าโครงการประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ 
       - เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 
 9.  ด าเนินโครงการ/ประเมินโครงการ/ปรับปรุงและพฒันา 
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ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนวชิาอาชีพโฮมสเตย ์ ประกอบดว้ยเน้ือหา  14  เร่ือง 
 2.  ศึกษาดูงานสถานประกอบการอาชีพโฮมสเตย ์
             3.  ใบความรู้/ใบงาน/วารสารการท่องเท่ียวต่างๆ  
 4.  แหล่งเรียนรูในชุมชน 
 5.  การพบกลุ่มเรียนรู้/ฝึกปฏิบติัจริงในโฮมสเตย ์
 
การวดัผลและประเมินผล  วธีิการวดัและประเมินผลการเรียน  ประกอบดว้ย 

1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ / การรับรู้ / การมีส่วนร่วม 
2. ทดสอบ 
3. การสังเกตการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
4. ประเมินการท าแผนธุรกิจ/โครงการประกอบอาชีพ  

 
การจบหลกัสูตร 

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3. มีผลงานการใหบ้ริการลูกคา้โฮมสเตยท่ี์ไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจอยา่งนอ้ย 20 คน และผา่น

การท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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โครงสร้างหลกัสูตรธุรกจิเถ้าแก่โฮมสเตย์ 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
1.ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
  

- อธิบายสถานการณ์การท่องเท่ียว อดีต 
ปัจจุบนัอนาคตของประเทศไทยได ้ 

- อธิบายนโยบายการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยในปัจจุบนัได ้

- อธิบายนโยบายดา้นการบริการและการ
ท่องเท่ียวได ้

- อธิบายธุรกิจการท่องเท่ียวและการ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยได ้

- ทิศทางการประกอบอาชีพ ธุรกิจเถา้แก่
โฮมสเตยไ์ด ้

1.  สถานการณ์การท่องเท่ียว อดีต ปัจจุบนั
อนาคตของประเทศไทย 
2.  นโยบายการท่องเท่ียวของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั 
3.  นโยบายดา้นการบริการและการท่องเท่ียว 
 
4.  ธุรกิจการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวแบบ
โฮมสเตย 
5.  ช่องทางการประกอบอาชีพ ธุรกิจเถา้แก่
โฮมสเตย ์

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- การดูงานนอกสถานท่ีในหลายกิจการ 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

              

3 3 

2.ทกัษะการ

ประกอบอาชีพ 

- อธิบายและยกตวัอยา่งการจดัโฮมสเตยไ์ด ้
- อธิบายกฎหมายเก่ียวกบัโฮมสเตยไ์ทยได ้
- บอกประโยชน์ของกฎหมายเก่ียวกบั

โฮมสเตยไ์ทยได ้

1.  ความรู้พื้นฐานในการจดัโฮมสเตย ์

2.  กฎหมายเก่ียวกบัโฮมสเตยไ์ทย 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- การดูงานนอกสถานท่ีในหลายกิจการ 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

3 2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
 

            
                         
                          

- บอกความหมาย ความส าคญัขององค์
ความรู้และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได ้

- บอกลกัษณะขององคค์วามรู้และแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชนได ้

- บอกและยกตวัอยา่งประโยชน์ขององค์
ความรู้และแหล่งท่องเทียวในชุมชนของ
ตนเองได ้  

1. ความหมาย ความส าคญัขององคค์วามรู้
และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
2. ลกัษณะขององคค์วามรู้และแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน 
3. ประโยชน์ขององคค์วามรู้และแหล่งท่อง
เทียวในชุมชน  

- การส ารวจชุมชน 
- การรวบรวมขอ้มูลชุมชน 
- การท าแผนท่ีชุมชน 
- การบนัทึกความรู้ 
- กระบวนการกลุ่ม 

3    9 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
                        - อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวได ้

- อธิบายและยกตวัอยา่งองคป์ระกอบการ
ท่องเท่ียวได ้

- บอกประโยชน์และอธิบายเก่ียวกบัการ
สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวได ้

1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว 
2. องคป์ระกอบการท่องเท่ียว 
3. การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

1    2 

 - บอกวธีิและการจดัรายการน าเท่ียวได้ 
 
- อธิบายการเสนอรายการน าเท่ียวแก่

นกัท่องเท่ียวได ้
- บอกวธีิและจดักิจกรรมการน าเท่ียวอยา่ง

สร้างสรรคไ์ด ้

1.  รายการน าเท่ียวและการจดัท ารายการน า
เท่ียว 
2.  การเสนอรายการน าเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว 
3.  การจดักิจกรรมการน าเท่ียวอยา่ง
สร้างสรรค ์

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

1 2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
                      - บอกหลกัการ วธีิการตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีดีได ้
- บอกและยกตวัอยา่งคุณสมบติัของผู ้

ท  างานตอ้นรับได ้
- อธิบายขอ้ควรระวงัในการตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวได ้
- บอกเทคนิคการบริการส าหรับ

ผูป้ระกอบการโฮมสเตยไ์ด ้
- อธิบายความหมายและความส าคญัของ

การตอ้นรับและการใหบ้ริการได ้

1.  หลกัในการใหก้ารตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีดี 
2.  ลกัษณะการตอ้นรับท่ีดีและคุณสมบติั
ของผูท้  างานตอ้นรับ 
3. ขอ้ควรระวงัในการตอ้นรับการบริการ
นกัท่องเท่ียว 
4   เทคนิคการบริการส าหรับผูป้ระกอบการ
โฮมสเตย ์
5.  ความหมายและความส าคญัของการ
ตอ้นรับและการใหบ้ริการ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
- ฝึกปฏิบติั 

1 3 

 - บอกเทคนิคการบริการส าหรับ
ผูป้ระกอบการโฮมสเตยไ์ด ้

- บอกความหมาย  ลกัษณะ  คุณสมบติั
ของผูใ้หบ้ริการได ้

- บอกวธีิปฏิบติัการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศได ้

1.  เทคนิคการบริการส าหรับผูป้ระกอบการ
โฮมสเตย ์
2  ความหมาย  ลกัษณะ  คุณสมบติัของผู ้
ใหบ้ริการ 
3.  วธีิปฏิบติัการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
- ฝึกปฏิบติั 

1 2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 

 - บอกความหมาย ความส าคญัและ
ประโยชน์นของมคัคุเทศกไ์ด ้

- บอกบทบาทและหนา้ท่ีของมคัคุเทศกไ์ด ้
- อธิบายความรู้ทัว่ไปส าหรับมคัคุเทศกไ์ด ้
- บอกลกัษณะมนุษยส์ัมพนัธ์ของ

มคัคุเทศกไ์ด ้ยกตวัอยา่งบุคลิกภาพท่ีดี
ของมคัคุเทศกไ์ด ้

- อธิบายการใหบ้ริการท่ีดีของมคัคุเทศกไ์ด ้
- บอกปัจจยัและหลกัการส าคญัของ

มคัคุเทศกไ์ด ้

1.  ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์
ของมคัคุเทศก์ 
2.  บทบาทและหนา้ท่ีของมคัคุเทศก ์
3.  ความรู้ทัว่ไปส าหรับมคัคุเทศก ์
4.  มนุษยส์ัมพนัธ์ของมคัคุเทศก ์
5.  บุคลิกภาพของมคัคุเทศก์ 
6.  การใหบ้ริการท่ีดีของมคัคุเทศก ์
7. ปัจจยัและหลกัการส าคญัของมคัคุเทศก์ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
- ฝึกปฏิบติั 

1 2 

  - อธิบายองคป์ระกอบส าคญัของ
การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการได ้

- อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ในระหวา่ง
การศึกษาดูงานได ้

- อธิบายประโยชน์ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของ
การศึกษาดูงานและขอ้เสนอแนะได ้

1.  องคป์ระกอบส าคญัของการศึกษาดูงาน
ในแหล่งประกอบการ 
2.  ขั้นตอนการเรียนรู้ในระหวา่งการศึกษาดู
งาน 
3.  ขอ้เสนอแนะขอ้ดีและขอ้จ ากดัของ
การศึกษาดูงาน 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

 

2 4 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
                      - บอกความหมายของอาหาร และ

สารอาหารตามหลกัโภชนาการได ้
- บอกอาหารหลกั 5 หมู่ได ้
- ประกอบและอธิบาย เคล็ดลบัในการ

ปรุงอาหารประเภทต่างๆได ้

1.  ความหมายของอาหารสารอาหารตาม
หลกัโภชนาการ 
2.  อาหารหลกั 5 หมู่ 
3.  เคล็ดลบัในการปรุงอาหารประเภทต่างๆ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
- ฝึกปฏิบติั 

1 2 

                  - อธิบายหลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ได ้

- สามารถดูแลและปฏิบติัการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ได ้

- บอกวธีิการปฐมพยาบาลในลกัษณะต่างๆ
ได ้

1.  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
2.  หลกัทัว่ไปในการปฐมพยาบาล 
3.  การปฐมพยาบาลในลกัษณะต่างๆ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
- ฝึกปฏิบติั 

1 2 

 - พูดทกัทายเป็นภาษาองักฤษแบบง่ายได ้
- บอกจ านวนนบัเป็นภาษาองักฤษได ้
- สามารถฟังค าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารได ้

1.  ค  าศพัทก์ารทกัทายทัว่ไป 
2.  ค  าศพัทจ์  านวนนบั 
3.  ค าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหาร 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
- ฝึกปฏิบติั 

1 2 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
3. การบริหาร
จดัการอาชีพ 

- บอกวธีิการจดทะเบียนพาณิชยต์าม
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์ได ้

- บอกพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ.2547 
- อธิบายการตลาด การประชาสัมพนัธ์ การ

ส่งเสริมการขาย การวจิยัตลาดได ้
 
- บอกวธีิการจดัท าบญัชี รับ-จ่าย ตน้ทุน 

ก าไรได ้
- อธิบาย การปรับปรุงพฒันาคุณภาพสินคา้

และบริการได ้
- ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการ

จดัท าเวบ็ไซทเ์พื่อส่งเสริมการขายบริการ 
- โฮมสเตยผ์า่นเวบ็ไซท ์

1. การจดทะเบียนพาณิชยต์าม
พระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์ 
2. พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ.2547 
3. การตลาด 
- การประชาสัมพนัธ์ 
– การส่งเสริมการขาย – การวจิยัตลาด 
4. การจดัท าบญัชี รับ-จ่าย ตน้ทุน ก าไร 
 
5. การปรับปรุงพฒันาคุณภาพสินคา้และ
บริการ 
6 การท าตลาดส่งเสริมการขายบริการโฮมส
เตย ์ ออนไลน์บนเวบ็ไซท ์
 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

 

3 7 

4. โครงการ
อาชีพ 

สามารถอธิบายและเขียนแผนธุรกิจ               
โฮมสเตยส์ าหรับการลงทุน ได ้

การเขียนแผนธุรกิจโฮมสเตยส์ าหรับการ
ลงทุน  
1 ความหมายและความส าคญัของแผนธุรกิจ 
2 องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 
3 รูปแบบการเขียนแผนธุรกิจ 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- การดูงานนอกสถานท่ีในหลายกิจการ 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)  

2 10 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี                   ปฏิบัติ 
- ฝึกการเขียนแผนธรกิจ 

 - -บอกความส าคญัของโครงการอาชีพได ้
- บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได ้
- บอกองคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
- อธิบายความหมายขององคป์ระกอบของ

โครงการอาชีพได ้
- อธิบายลกัษณะการเขียนโครงการท่ีดีตาม

องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
- เขียนโครงการในแต่ละองคป์ระกอบให้

เหมาะสมและถูกตอ้งได ้
- ผูเ้รียนสามารถประเมินความเหมาะสม

และสอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

1. ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
3. องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
4. การเขียนโครงการอาชีพ 
5. การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
 

- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
- กรณีศึกษา 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop  
- ฝึกการเขียนโครงการอาชีพ 

3 9 
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หลกัสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
จ านวน  174  ช่ัวโมง 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 
 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านกังาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ท่ีมุ่งเน้น
จดัการศึกษาเพื่อพฒันางานดา้นอาชีพใหม่  5 กลุ่ม ประกอบดว้ย  ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้น
พาณิชยก์รรม  ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ และดา้นอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง   ซ่ึงเป็นการศึกษาต่อเน่ือง
เพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจ าวนัและสร้างรายไดท่ี้
มัง่คัง่  มัน่คง  จึงไดน้ ารูปแบบการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม  มาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาอาชีพ  โดย
ส่งเสริมและพฒันาการจดัการเพื่อพฒันาอาชีพอย่างมีส่วนร่วม  มาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาอาชีพ  
โดยส่งเสริมและพฒันาการจดัการเพื่อพฒันาอาชีพให้ตอบสนองกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  หรือ
กลุ่มอาชีพในชุมชน  มุ่งเนน้การปฏิบติัจริง  ท่ีบูรณาการกบัวถีิชีวติในชุมชนใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดเ้จริญรุดหนา้ไปเป็นอนัมากจนกลายเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีน ารายได้
เขา้ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล   ดงันั้น  เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจจนท าให้ธุรกิจต่างๆ  
ตอ้งประสบปัญหา  จึงยงัเป็นท่ียอมรับกนัอยู่วา่การท่องเท่ียวจดัเป็นอุตสาหกรรมบริการ   การสร้างความ
ประทบัใจในการให้บริการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะโน้มน้าวให้นกัท่องเท่ียวเดินทางกลบัมาเยือนทอ้งถ่ินนั้นๆ  
ซ ้ าอีก   หรืออาจชักชวนให้ผูท่ี้ยงัไม่เคยมาเยือน ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เป็นผูท่ี้สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวและมีบทบาทส าคญัต่อการให้บริการ  
การสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ตลอดจนการพฒันาทกัษะและยกระดบัมาตรฐานการบริการให้
มีคุณภาพยิ่งข้ึน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งส่งเสริมและพฒันาองค์ประกอบต่างๆ  ของการ
ท่องเท่ียวให้มีความพร้อม  โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เพื่อ
ภารกิจในการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
 ในการน้ี  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงริเร่ิมจัดท าหลักสูตร
มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน  เพื่อพฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว  โดยส่งเสริมให้บุคลกรในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวแก่หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอย่างกวา้งขวาง และย ัง่ยืน
ต่อไป  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากหลกัสูตรน้ีไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กบั
ตนเองและครอบครัวได ้
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หลกัการของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรมคัคุเทศก ์ มีหลกัการท างาน และก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี  
 1.  เป็นการจดัหลกัสูตรมคัคุเทศกท่ี์มีความยดืหยุน่ ทั้งดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผล โดยเนน้การบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่าง ๆ  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  อ าเภอ 
 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษา  เพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพ  ทัว่ถึงและ
เท่าเทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและเป็นบุคคลท่ีมีวนิยั  เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม  จริยธรรม  มี
จิตส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น  และสังคม  
 3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.   ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองโดยการด าเนินงานพฒันาอาชีพและการมีงานท า  ท่ีมุ่งเนน้การ
จดัอบรม / สัมมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  ใหมี้ความพร้อมท่ีจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
 
จุดหมาย 
 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีดีในดา้นวชิาชีพการเป็นมคัคุเทศก ์
 2.  เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว อยา่งมีคุณธรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี  2 กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2. ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
 จ านวน  174 ชัว่โมง 
 ทฤษฎี     38  ชัว่โมง 
 ปฏิบติั   136  ชัว่โมง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
1.  ช่องทางการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น                                  จ านวน       10  ช่ัวโมง 

1.1 ความส าคญัของการประกอบอาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน   จ านวน     5   ช่ัวโมง 
 1.1.1 ความส าคญัของมคัคุเทศกต่์ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 1.1.2 ความส าคญัของมคัคุเทศกต่์อนกัท่องเท่ียว 
 1.1.3 ความส าคญัของมคัคุเทศกต่์อแหล่งท่องเท่ียว 
 1.1.4 ความส าคญัของมคัคุเทศกต่์อประเทศชาติ                  

1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน                จ านวน     5      ช่ัวโมง 
 1.2.1 ความพร้อมในศกัยภาพของผูป้ระกอบอาชีพ 
 1.2.2 ความตอ้งการของตลาด 
 1.2.3 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1.3 แหล่งเรียนรู้                   
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ                 

 
2. ทกัษะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น     จ านวน   146   ช่ัวโมง                                                                             

2.1   ข้ันเตรียมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   
 2.1.1 หลกัการมคัคุเทศก ์และวธีิปฏิบติังานมคัคุเทศก ์  จ านวน    10    ช่ัวโมง                           

1)  ความหมายความส าคญัและลกัษณะงานของมคัคุเทศก ์ 
   ความหมายของมคัคุเทศก์ 
   ประเภทของมคัคุเทศก์ 
   ประวติัความเป็นมาของอาชีพมคัคุเทศก ์

2)  บทบาทหนา้ท่ีของมคัคุเทศก ์                                 จ านวน    10    ช่ัวโมง                           
   การเป็นตวัแทนประเทศหรือทอ้งถ่ิน 
   การเป็นผูน้ าเท่ียวท่ีเป็นบทบาทหนา้ท่ีหลกั 
   บทบาทผูน้ า 
   บทบาทของการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์นกัการทูต 
   บทบาทของเจา้บา้น 
   บทบาทของผูป้ระสานงาน 
   บทบาทของนกัแสดงหรือใหค้วามเป็นนกันนัทนาการ 
   บทบาทของนกัจิตวทิยา 
   บทบาทของผูส่ื้อความหมาย  
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 3)  คุณสมบติัหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการอาชีพมคัคุเทศก์    จ านวน  5  ช่ัวโมง                           
   คุณสมบติัท่ีจ าเป็นและแนวทางในการพฒันาตนเองของมคัคุเทศก ์
   มีบุคลิกภาพท่ีดี 
   มีความรู้เป็นอยา่งดี 
   มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
   มีวาทศิลป์ หรือศิลปะการพูด  
   มีใจรักและเจตคติต่องานบริการ 
   มีความตรงต่อเวลา  

4)  มารยาทและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก์         จ านวน    6    ช่ัวโมง                           
   ความหมายของมารยาทและจรรยาบรรณ 
   หลกัมารยาทและจรรยาบรรณของมคัคุเทศก์ 
   มารยาทและจรรยาบรรณท่ีควรปฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

5)  ความรู้ทัว่ไปในการประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์     จ านวน    21    ช่ัวโมง                           
   ประวติัศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
   ความรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนา 
   การน าชมวดั 
   วรรณคดีและศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาในประเทศไทย 
   นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
   การน าชมสถานท่ีในทอ้งถ่ิน  

6)  การปฏิบติังานของมคัคุเทศก ์
   การด าเนินงานของมคัคุเทศก ์
 2.1.2 จิตวทิยาบริการ และมนุษยสัมพนัธ์          

1) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจิตวทิยาบริการและการท่องเท่ียว 
2) พฤติกรรมมนุษยใ์นดา้นการเรียนรู้  การรับรู้  แรงจูงใจ  ทศันคติ  ความเช่ือ และค่านิยมใน

ส่วนเก่ียวกบัการท างาน  การพกัผอ่น  การท่องเท่ียว 
3) ความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นกระบวนการสังคมประเภทและคุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียว 
4) ทฤษฎีในการท่องเท่ียว 
5)  ปัจจยัก าหนดการท่องเท่ียว 
6)  รูปแบบการตดัสินใจ 
7)  การใหบ้ริการท่ีดีของมคัคุเทศก ์
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8)  มนุษยสัมพนัธ์ของมคัคุเทศก ์
 2.1.3 กฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและมคัคุเทศก์   จ านวน   6   ช่ัวโมง                           

1)  กฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  
 2)  กฎหมายเก่ียวกบัมคัคุเทศก ์
3)  กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพมคัคุเทศก ์ตาม 

พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
 2.1.4 วาทศิลป์ (การฝึกพูดในท่ีชุมชน)    จ านวน   5   ช่ัวโมง                           

1) หลกัในการพูดในชุมชน       
2) หลกัในการพูดแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว      

 2.1.5 เทคนิคการจดักิจกรรมน าเท่ียว    จ านวน   4   ช่ัวโมง                   
1)   เทคนิคในการจดัท าแผนการท่องเท่ียว  
2)  เทคนิคในการนนัทนาการ      

 2.1.6 หลกัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื   จ านวน   6   ช่ัวโมง        
1) บทบาทของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
2)  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีพกัผอ่น วนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ 
3)  การอนุรักษม์รดกทางการท่องเท่ียว 
4)  การรักษาความสมดุลขององคป์ระกอบต่างๆดา้นการท่องเท่ียว 
5)  เทคนิคและรูปแบบของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
6)  ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชลในการส่งเสริม 

ควบคุมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
 2.1.7 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน    จ านวน   10   ช่ัวโมง                           

1)  ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว 
2)  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัในชุมชน 

   ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน    
 2.1.8 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     จ านวน   6   ช่ัวโมง                           

1)  ความหมายความสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวกบัระบบนิเวศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2)  ความส าคญัและกระบวนการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ 
3)  ปัจจยัท่ีก าหนดลกัษณะระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนมนุษยใ์นระบบ

นิเวศ 
4)  ปัญหาการขาดสมดุลในระบบนิเวศ 
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5)  การอนุรักษแ์ละน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์เพื่อการด ารงชีพ การเศรษฐกิจ การ
นนัทนาการ และการฝึกปฏิบติั 
 2.1.9 ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว            จ านวน   6   ช่ัวโมง     

1)  สาเหตุท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่ปลอดภยั 
2)  ความรู้เร่ืองความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
3)  ปัญหาและภยัท่ีเกิดข้ึนกบัท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
4)  วธีิใหค้วามปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว ขณะเดินทางและการน าชมสถานท่ีต่างๆ   
5)  ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเหตุทั้งการท่องเท่ียวทางบกและทางน ้า 
6)  การปฐมพยาบาล และวธีิใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ       

 2.1.10 ความรู้ในการขออนุญาตบตัรมคัคุเทศก์    จ านวน    6    ช่ัวโมง                          
1)  คุณสมบติัของการสมคัรสอบบตัรมคัคุเทศก์ 
  คุณสมบติัของผูข้อสอบบตัรมคัคุเทศก์  
2)  ประเภทของบตัรมคัคุเทศก ์
  ประเภทของบตัรมคัคุเทศก์ 
3) วธีิการขอรับใบอนุญาตการเป็นมคัคุเทศก์ 
  ขั้นตอนในการขอบตัรมคัคุเทศก ์
4)  หลกัสูตรท่ีราชการก าหนดในการสอบบตัรมคัคุเทศก ์                  

 2.1.11 ภาษาต่างประเทศส าหรับมคัคุเทศก ์    จ านวน   12   ช่ัวโมง  
1)  ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร การทกัทาย  การแนะน าตวั 

การนดัหมาย การใหข้อ้มูลข่าวสาร การใชภ้าษาในสถานการณ์ตอ้นรับ   
2)  ภาษาต่างประเทศในวชิาชีพซ่ึงจ าเป็นต่อการน าเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว 
3) ภาษาต่างประเทศในการตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัศิลปะ งานฝีมือวฒันธรรม และวถีิชีวติไทย  

 2.1.12 การฝึกปฏิบติัการเป็นมคัคุเทศก ์    จ านวน   9    ช่ัวโมง 
-  การฝึกปฏิบติัจริงในการเป็นมคัคุเทศก ์(ภาคสนาม)    

 2.1.13 ศึกษาดูงาน      จ านวน   21   ช่ัวโมง 
-  ศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียว (3 วนั 2 คืน)    

 2.1.14 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว   จ านวน   3    ช่ัวโมง 
 2.1.15 คุณธรรมในการประกอบอาชีพมคัคุเทศก์   

1)  ความรับผิดชอบ      
2)  ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
3)  ความขยนั อดทน    
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3.  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   จ านวน    6   ช่ัวโมง   
3.1 การจดัการตลาดในการประกอบอาชีพมคัคุเทศก์ 

3.1.1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเท่ียว 
3.1.2 การแบ่งส่วนตลาด 
3.1.3 พฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียว 
3.1.4 ส่วนประสมของการตลาดการท่องเท่ียว 
3.1.5 หลกัการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยทุธ์ ในการพฒันาการตลาดการ

ท่องเท่ียว 
3.1.6  เทคนิคการเขียนแผนงานตลาด 

3.2.  การแกปั้ญหาในการประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์    
4. โครงการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น            จ านวน  12   ช่ัวโมง 

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
4.3  องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 

        
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1.  ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา 
 2.  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
 3.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4.  ฝึกปฏิบติัจริง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
    1.  เคร่ืองฉายสไลด ์
   2.  เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
    3.  เคร่ืองเล่นวีดิทศัน์และโทรทศัน์ 
   4.  เอกสารในการบรรยาย 
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การวดัและประเมินผล 
 1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.  การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ
จบหลกัสูตร 
 
การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 2.  มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานการใหบ้ริการมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจอยา่งนอ้ย  30  คน และ
ผา่นการท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวุฒิบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 3.  วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 
 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ช่องทางการประกอบ
อาชีพ 
 

1.1  บอกความส าคญัของการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินได ้
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ การลงทุน   ก าไร และการ
ตรวจสอบคุณภาพของมคัคุเทศกไ์ด ้
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได ้

1.1 ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน   
       1.1.1 ความส าคญัของมคัคุเทศก์
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

1.1.2 ความส าคญัของมคัคุเทศก์
ต่อนกัท่องเท่ียว 

1.1.3 ความส าคญัของมคัคุเทศก์
ต่อแหล่งท่องเท่ียว 

1.1.4 ความส าคญัของมคัคุเทศก์
ต่อประเทศชาติ       
1.2   ความเป็นไปไดใ้นการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
        1.2.1 ความพร้อมในศกัยภาพ
ของผูป้ระกอบอาชีพ 
         1.2.2 ความตอ้งการของตลาด 
        1.2.3 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ส่ือของจริง  ส่ือบุคคลใน
ชุมชน  เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้น
การประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้น
ทอ้งถ่ิน 
1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือก
ประกอบอาชีพไดใ้นทอ้งถ่ินจากขอ้มูลต่างๆ 
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการอาชีพ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินในทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
1.4  ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปราย
เก่ียวกบัทิศการประกอบอาชีพมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ินในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วมทุน ฯลฯ โดย
ค านึงศกัยภาพ  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.3 แหล่งเรียนรู้ 
1.4  การตดัสินใจในการเลือกอาชีพ          

ของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพ
ของภูมิประเทศ   และท าเลท่ีตั้งของแต่ละ
ประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม
ประเพณีและวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และ
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

1 
- 

5 
2 
 

2. ทกัษะการประกอบอาชีพ
มคัคุเทศก ์
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  บอกวธีิเตรียมการประกอบอาชีพ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  สถานท่ี /  
พื้นท่ี  ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2  สามารถอธิบายองคค์วามรู้ทัว่ไป
ในการประกอบอาชีพได ้
2.3 บอกคุณธรรมจริยธรรมและการใช้
จิตวทิยาและมนุษยสัมพนัธ์ในการ
ประกอบอาชีพมคัคุเทศกไ์ด ้
2.4  บอกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ
มคัคุเทศกไ์ด ้
2.5 อธิบายถึงหลกัการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืได ้
2.6 มีความรู้ความเขา้ใจถึงประเภทของ

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
2.1.1  หลกัการมคัคุเทศก ์และวธีิ
ปฏิบติังานมคัคุเทศก์ 
1) ความหมาย ความส าคญัและ
ลกัษณะงานของมคัคุเทศก ์

 ความหมายของมคัคุเทศก์ 
             ประเภทของมคัคุเทศก ์
             ประวติัความเป็นมาของ
อาชีพมคัคุเทศก์ 
2)  บทบาทหนา้ท่ีของมคัคุเทศก ์
    การเป็นตวัแทนประเทศหรือ
ทอ้งถ่ิน 

2.1 ใหผู้เ้รียนศึกษาเรียนรู้ขอบข่ายจาก
เอกสารเก่ียวกบั การประกอบอาชีพ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 จดัผูเ้รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ชุมชน พร้อมจดบนัทึก 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
2.5 จดบนัทึกการเรียนรู้ 
2.6 ด าเนินการวดัและประเมินผลตาม
หลกัสูตรท่ีก าหนด 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
แหล่งท่องเท่ียว  การใหบ้ริการ  
หลกัการพูดในสถานท่ีต่างๆ  หลกั
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว การ
นนัทนาการ และวธีิการขอบตัร
มคัคุเทศกไ์ดถู้กตอ้ง 
2.7 สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ
ส่ือสารในการประกอบอาชีพ
มคัคุเทศกไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

    การเป็นผูน้ าเท่ียวท่ีเป็นบทบาท
หนา้ท่ีหลกั 
    บทบาทผูน้ า 
    บทบาทของการเป็นนกั
ประชาสัมพนัธ์นกัการทูต 
   บทบาทของเจา้บา้น 
   บทบาทของผูป้ระสานงาน 
   บทบาทของนกัแสดงหรือให้
ความเป็นนกันนัทนาการ 
  บทบาทของนกัจิตวทิยา 
  บทบาทของผูส่ื้อความหมาย 
3) คุณสมบติัหนา้ท่ีของ
ผูป้ระกอบการอาชีพมคัคุเทศก ์
           คุณสมบติัท่ีจ าเป็นและ
แนวทางในการพฒันาตนเองของ
มคัคุเทศก ์
 มีบุคลิกภาพท่ีดี 
 มีความรู้เป็นอยา่งดี 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
 มีวาทศิลป์ หรือศิลปะการพูด 
 มีใจรักและเจตคติต่องานบริการ 
 มีความตรงต่อเวลา 
4) มารยาทและจรรยาบรรณของ
มคัคุเทศก ์
 ความหมายของมารยาทและ
จรรยาบรรณ 
 หลกัมารยาทและจรรยาบรรณของ
มคัคุเทศก ์
 มารยาทและจรรยาบรรณท่ีควร
ปฏิบติัต่อนกัท่องเท่ียวและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 
5) ความรู้ทัว่ไปในการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศก์ 
        ประวติัศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
        ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
        ความรู้เก่ียวกบัพุทธศาสนา 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
        การน าชมวดั 
        วรรณคดีและศิลปะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาในประเทศไทย 
        นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
        การน าชมสถานท่ีในทอ้งถ่ิน 
6)  การปฏิบติังานของมคัคุเทศก ์
        การด าเนินงานของมคัคุเทศก ์
2.1.2   จิตวทิยาบริการ และมนุษย
สัมพนัธ์ 
         1)  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
จิตวทิยาบริการและการท่องเท่ียว 
         2)  พฤติกรรมมนุษยใ์นดา้น
การเรียนรู้  การรับรู้  แรงจูงใจ  
ทศันคติ  ความเช่ือ     และค่านิยมใน
ส่วนเก่ียวกบัการท างาน  การพกัผอ่น  
การท่องเท่ียว 
         3)  ความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์น
กระบวนการสังคมประเภทและ 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
คุณลกัษณะของนกัท่องเท่ียว 
       4)    ทฤษฎีในการท่องเท่ียว 
       5)  ปัจจยัก าหนดการท่องเท่ียว 
      6)  รูปแบบการตดัสินใจ 
7) การใหบ้ริการท่ีดีของมคัคุเทศก ์
8)  มนุษยสัมพนัธ์ของมคัคุเทศก ์
2.1.3 กฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
และมคัคุเทศก ์    
 1)  กฎหมายเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว  
  2)  กฎหมายเก่ียวมคัคุเทศก์ 
  3)  กฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ
มคัคุเทศก ์ตามพระราชบญัญติัธุรกิจ
น าเท่ียวและมคัคุเทศก์ 
2.1.4 วาทศิลป์ (การฝึกพูดในท่ี
ชุมชน)  

1) หลกัในการพูดในชุมชน
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 2) หลกัในการพูดแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว 
2.1.5 เทคนิคการจดักิจกรรมน าเท่ียว 
     1)   เทคนิคในการจดัท าแผนการ
ท่องเท่ียว    
      2)  เทคนิคในการนนัทนาการ 
2.1.6 หลกัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนื 
               1)  บทบาทของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 2)  การพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว สถานท่ีพกัผอ่น วนอุทยาน
และอุทยานแห่งชาติ 
 3)  การอนุรักษม์รดก
ทางการท่องเท่ียว 
 4)  การรักษาความสมดุล
ขององคป์ระกอบต่างๆดา้นการ
ท่องเท่ียว 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 5)  เทคนิคและรูปแบบของ
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
             6)  ความร่วมมือระหวา่ง
รัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการ
ส่งเสริมควบคุมและพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว 
  
2.1.7 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัใน
ทอ้งถ่ิน 
           1) ประเภทของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
           2)  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ในชุมชน 
           3)  ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชน 
2.1.8 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
           1) ความหมายความสัมพนัธ์
ของการท่องเท่ียวกบัระบบนิเวศและ
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
           2) ความส าคญัและ
กระบวนการรักษาความสมดุลใน
ระบบนิเวศ 
           3) ปัจจยัท่ีก าหนดลกัษณะ
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประชาชนมนุษยใ์นระบบนิเวศ 
           4) ปัญหาการขาดสมดุลใน
ระบบนิเวศ 
           5)  การอนุรักษแ์ละน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์
เพื่อการด ารงชีพ  การเศรษฐกิจ                            
การนนัทนาการ และการฝึกปฏิบติั 
2.1.9 ความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียว 
        1) สาเหตุท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว
ไม่ปลอดภยั 
        2) ความรู้เร่ืองความปลอดภยั
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ของนกัท่องเท่ียว                   
        3) ปัญหาและภยัท่ีเกิดข้ึนกบั
ท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 

4)  วธีิใหค้วามปลอดภยัแก่
นกัท่องเท่ียว ขณะเดินทางและการ
น าชมสถานท่ีต่างๆ   

5)  ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือเกิด
อุบติัเหตุทั้งการท่องเท่ียวทางบกและ
ทางน ้า 
       6)  การปฐมพยาบาล และวธีิใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  
2.1.10 ความรู้ในการขออนุญาตบตัร
มคัคุเทศก ์
1)  คุณสมบติัของการสมคัรสอบ
บตัรมคัคุเทศก ์
  คุณสมบติัของผูข้อสอบ
บตัรมคัคุเทศก ์  
   ประเภทของบตัร
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
มคัคุเทศก ์
                 ประเภทของบตัร
มคัคุเทศก ์
2) วธีิการขอรับใบอนุญาตการเป็น
มคัคุเทศก ์
  ขั้นตอนในการขอบตัร
มคัคุเทศก ์
3) หลกัสูตรท่ีราชการก าหนดในการ
สอบบตัรมคัคุเทศก ์       
          
2.1.11 ภาษาต่างประเทศส าหรับ
มคัคุเทศก ์
             1) ทกัษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสาร การทกัทาย   การแนะน าตวั 
การนดัหมาย การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
การใชภ้าษาในสถานการณ์ตอ้นรับ 
 2) ภาษาต่างประเทศใน
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
วชิาชีพซ่ึงจ าเป็นต่อการน าเท่ียว
สถานท่ีท่องเท่ียว 
                 3) ภาษาต่างประเทศใน
การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัศิลปะ 
งานฝีมือ วฒันธรรม และวถีิชีวติไทย 
2.1.12 การฝึกปฏิบติัการเป็น
มคัคุเทศก ์   
 -  การฝึกปฏิบติัจริงในการ
เป็นมคัคุเทศก ์(ภาคสนาม)   
2.1.13 ศึกษาดูงาน   
            -  ศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียว                   
(3 วนั 2 คืน)  
2.1.14   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว   
 2.1.15 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศก์   
 - ความรับผิดชอบ  
 - ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
 - ความขยนั อดทน  

3. การบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

3.1 สามารถบริหารจดัการอาชีพการ
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินได ้
- ควบคุณภาพมาตรฐานของการบริการ 
- การลดตน้ทุนในการใหบ้ริการ
ประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์
3.2 สามารถจดัการตลาดในการ
ประกอบอาชีพมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินได ้
-  ท าฐานขอ้มูล 
-  ประชาสัมพนัธ์ 
3.3 สามารถจดัการความเส่ียงได ้
 
 
 

3.1 การจดัการตลาดในการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศก์ 
           3.1.1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การตลาดการท่องเท่ียว 
          3.1.2  การแบ่งส่วนตลาด 
          3.1.3  พฤติกรรมการบริโภค
ของนกัท่องเท่ียว 
          3.1.4  ส่วนประสมของ
การตลาดการท่องเท่ียว 
          3.1.5  หลกัการและ
กระบวนการในการวางแผน เทคนิค
และกลยทุธ์ ในการพฒันาการตลาด
การท่องเท่ียว 
          3.1.6  เทคนิคการเขียน
แผนงานตลาด 
3.2.  การแกปั้ญหาในการประกอบ
อาชีพมคัคุเทศก ์  

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ  อุปกรณ์  
และการใชป้ระโยชน์ของแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และทุนต่างๆ 
3.2 การก าหนดและการควบคุมคุณภาพของ
การบริการตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ 
3.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการบริการ  แต่
คุณภาพคงเดิม 
3.4 ศึกษา  วเิคราะห์  ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน  และมีแนวทางในการจดัการ
ความเส่ียง 
3.5 ศึกษาขอ้มูลการตลาดและวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน  ประเทศและ
โลก 
3.6 ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  กลยทุธ์  และ
แผนการจดัการตลาด 
3.7 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการ
การตลาด  เช่น  การคิดตน้ทุนการผลิต  การ

2 4 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
 

ก าหนดราคาขาย  การส่งเสริมการขาย  การ
กระจายสินคา้ 

4. โครงการประกอบอาชีพ
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
 
 

4.1 บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบโครงการอาชีพได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดีของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและถูกตอ้ง
ได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้
 

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 
4.3  องคป์ระกอบของโครงงานอาชีพ 
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5  การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
        

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้  
เร่ืองความส าคญัของโครงการอาชีพ  
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ  องคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพ  แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น  เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้  
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้เร่ืองตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพ
ท่ีดี  เหมาะสม  และถูกตอ้ง   พร้อมจดัการ
อภิปราย    เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางใน
การเขียนโครงการอาชีพท่ีดีเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั  การเขียน
โครงการอาชีพ 
4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน

½ 
½ 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
6 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพ 
4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ  ให้
มีความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเองเพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ  และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 



371 

 

หลกัสูตรธุรกจิสปา 
จ านวน  170  ช่ัวโมง 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 

สืบเน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ข้ึน โดยหวงัวา่ยทุธศาสตร์ฯน้ีจะน าพาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืนดว้ยการสร้างและพฒันา “ทุนมนุษย”์ 
ใหเ้ขม้แขง็มีพลงัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ความมัน่คงของประเทศในอนาคต และ
ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ คือ “ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองคก์รหลกัท่ีทรงประสิทธิภาพในการ
ผลิตและพฒันาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีสร้างความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกิจและ
ความมัน่คงทางสังคมให้กบัประเทศ ดา้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และศกัยภาพของประเทศ” โดย
การจดัการศึกษาจะยึดพื้นท่ี ซ่ึงมีบริบทและความตอ้งการแตกต่างกนัเป็นฐานในการพฒันา เพื่อให้คนไทย
ทุกกลุ่มวยั ทุกช่วงวยั ไดรั้บการพฒันาสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสของพื้นท่ีนั้นๆ  
 เพื่อให้การด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนบรรลุผลส าเร็จสู่
วิสัยทศัน์ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดพนัธกิจ คือ “พฒันา ยกระดบั และจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
และขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมี
วนิยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม” 
 สถานศึกษาในสังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั มีหน้าท่ี
รับผิดชอบการจดัการศึกษาให้กบักลุ่มเป้าหมายนอกระบบ และมีหนา้ท่ีในการพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของท้องถ่ิน ประกอบกบัผลการวิเคราะห์ความนิยมของประชาชนใน
สังคมปัจจุบนั กระแสท่ีคนไทยไดเ้พิ่มความเอาใจใส่ต่อสุขภาพอยา่งจริงจงั ท าใหค้วามตอ้งการสถานบริการ
เพื่อการผ่อนคลายมีมากข้ึน จึงจดัท าหลกัสูตรธุรกิจสปา ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวและเป็น
ธุรกิจในอนาคตสามารถเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนืได ้
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า  ก าหนดหลกัการดงัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ หา้ดา้นไดแ้ก่ ศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิประเทศและท าเล
ท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี วถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
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 2.  มุ่งพฒันาคนไทยใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและเท่า
เทียมกนั  สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึก
ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 

3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.  เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปประกอบอาชีพใหมี้
รายไดท่ี้มัน่คงและย ัง่ยนืในอาชีพ 
              5.  ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
จุดหมาย  
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1. มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและย ัง่ยนื 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพตนเอง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มได ้
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพธุรกิจสปาอยา่งมีคุณภาพ 
4. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคมในการด าเนินธุรกิจ 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SME, OTOP และผูป้ระกอบ
อาชีพทัว่ไป 
 
ระยะเวลา 

จ านวน 170 ชัว่โมง 
ภาคทฤษฎี   65    ชัว่โมง 
ภาคปฏิบติั   105    ชัว่โมง 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
 1.  ช่องทางการประกอบอาชีพธุรกิจสปา 

1.1  ความส าคญั  และความจ าเป็นในการประกอบอาชีพธุรกิจสปา จ านวน  1   ชัว่โม 
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการเขา้สู่อาชีพธุรกิจสปา    จ านวน  10  ชัว่โมง

  1.2.1 การลงทุน 
  1.2.2 การก าหนดราคา 
  1.2.3 การก าหนดทิศทางการตลาด 
  1.2.4 กระบวนการด าเนินงานธุรกิจสปา 

1.3  ทิศทางการประกอบอาชีพ      จ านวน  10  ชัว่โมง
  1.3.1 ความพร้อมของผูด้  าเนินการธุรกิจสปา 

 1.3.2 ความตอ้งการของตลาด 
 1.3.3 สถานท่ีตั้งธุรกิจ 
 1.3.4 แรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสปา 

              1.3.5 เงินลงทุน 
                   1.3.6 การวเิคราะห์คู่แข่ง 
 2.  ทกัษะการประกอบอาชีพธุรกิจสปา 

              2.1  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัของธุรกิจสปา    จ านวน   10   ชัว่โมง 
                            2.1.1  ประเภทของธุรกิจสปา 
   1) สปาแบบตะวนัตก 
                                       2) สปาไทยประยกุต ์
                                       3) สปาไทยแท ้  
                            2.1.2  รูปแบบการใหบ้ริการสปา      
                                       1) การนวด 
                                      2) อบซาวนาสมุนไพร 
   3) ขดัผดิ 
                                      4) การห่อร่างกาย 
                                      5) กายบ าบดั 
                                      6) โภชนาบ าบดั 
                                      7) การฝึกสมาธิ 
                                      8) ดนตรีบ าบดั 
                                      9) สมุนไพรบ าบดั 
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                        2.1.3  ประเภทของการนวดสปา 
   1) การนวดน ้ามนัหอมระเหย 
                                   2) การนวดแบบไทย 
                                    3) การนวดบ าบดั      

  2.2  การจดัการด าเนินธุรกิจ        จ านวน   10   ชัว่โมง   
2.2.1  การวางแผน 

  2.2.2  การจดัท าโครงการ 
  2.2.3  การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  2.2.4  การใชแ้รงงาน 
  2.2.5  การใชส้ถานท่ี 

 2.2.6  การใชทุ้น 
2.3  คุณสมบติัการเป็นนกัธุรกิจสปาท่ีดี    จ านวน  4  ชัว่โมง 

  2.3.1 การเป็นผูน้ าการท างานเป็นทีม 
  2.3.2 การใหบ้ริการท่ีดีส าหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม 

 2.3.3 การสอนงานในธุรกิจสปา 
2.4  การวางแผนการประกอบอาชีพธุรกิจสปา    จ านวน  6 ชัว่โมง 

  2.4.1 การบริหารเงินทุน 
  2.4.2 อาคารสถานท่ี 

 2.4.3 บุคลากร 
 2.4.4 การตลาด 

 3.  การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพธุรกิจสปา 
3.1  การควบคุมการใหบ้ริการธุรกิจสปา    จ านวน  6   ชัว่โมง 

                           3.1.1  การควบคุมคุณภาพ 
                           3.1.2  การใชน้วตักรรม เทคโนโลยใีนการผลิต 

         1) การผลิต 
         2) คน้หานวตักรรมใหม่ 
         3) การจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ 
         4) การน าขอ้มูลไปใช ้
3.1.3  การลดตน้ทุนการผลิตหรือบริการ 

3.2  การบริหารการตลาด      จ านวน  11  ชัว่โมง 
         3.2.1  การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
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         3.2.2  การวจิยัตลาด 
         3.2.3  การส่งเสริมการขาย 
         3.2.4  จรรยาบรรณของนกัธุรกิจสปา 

3.3  ฝึกประสบการณ์เป็นนกัธุรกิจสปา                   จ านวน  90  ชัว่โมง 
 4.  โครงการประกอบอาชีพธุรกิจสปา                  จ านวน  12  ชัว่โมง 

4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพ  
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ   
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ   
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ   
4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการ   

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1.  การบรรยายจากวทิยากร 
 2.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ ส่ือของจริง  
 3.  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 
 4.  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูป้ระกอบธุรกิจสปา 
 5.  ฝึกปฏิบติัจริง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

-  เอกสาร 
-  วดิีทศัน์ 
-  อินเตอร์เน็ต 
-  ผูป้ระกอบการธุรกิจสปา 
-  สถานประกอบการธุรกิจสปา 

 
การวดัและประเมินผล 
 1.  การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
 2.   การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ
จบหลกัสูตร 
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การจบหลกัสูตร 
 1.   มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

2. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3 มีผลงานการใหบ้ริการธรุกิจสปาท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจอยา่งนอ้ย  20  คน และผา่นการ

ท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลกัฐานการประเมินผล 
2. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
3.  วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนกบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกของสถานศึกษาได ้
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรธุรกจิสปา 

เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ชัว่โมง 

ทฤษฏี ปฏิบติั 
1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสปา 

1.1  อธิบายความส าคญั และความ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพธุรกิจ      
สปาได ้
1.2  อธิบายความเป็นไปไดใ้นการ
เขา้สู่อาชีพธุรกิจสปา 
1.3  อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพธุรกิจสปาได ้

1.1  ความส าคญั  และความจ าเป็น
ในการประกอบอาชีพธุรกิจสปา  
1.2  ความเป็นไปไดใ้นการเขา้สู่
อาชีพธุรกิจสปา  

1.2.1 การลงทุน 
1.2.2 การก าหนดราคา 
1.2.3 การก าหนดทิศทาง

การตลาด 
1.2.4 กระบวนการด าเนินงาน

ธุรกิจสปา 
1.3  ทิศทางการประกอบอาชีพ 

1.3.1 ความพร้อมของ
ผูด้  าเนินการธุรกิจสปา 

1.3.2 ความตอ้งการของตลาด 
1.3.3 สถานท่ีตั้งธุรกิจ 
1.3.4 แรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

1.1  บรรยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัความ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพธุรกิจสปาใหท้ราบวา่
ธุรกิจสปาน้ีมีความน่าสนใจท่ีน าไปประกอบอาชีพ
ได ้
1.2  บรรยายความเป็นไปไดแ้ละลกัษณะของการ
ประกอบธุรกิจ 
1.3  ศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจสปาท่ีได้
มาตรฐาน 
1.4  ผูเ้รียนวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องตนท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพธุรกิจสปาในเบ้ืองตน้
จากองคป์ระกอบของความพร้อมดา้นตลาด สถาน
ท่ีตั้ง แรงงาน เงินลงทุน ความสามารถของตนเอง 
1.5  ครู ผูเ้รียน และผูรู้้ ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัทิศ
ทางการประกอบอาชีพธุรกิจสปาในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง เช่น ลูกจา้ง เจา้ของกิจการ ร่วม
ทุน ฯลฯ โดยค านึงถึงศกัยภาพ  5  ดา้น  ไดแ้ก่  

1 
 

10 
 
- 
 
 
 
 

4 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

6 
 
- 



378 

 

เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ชัว่โมง 

ทฤษฏี ปฏิบติั 
ธุรกิจสปา 

1.3.5 เงินลงทุน 
1.3.6 การวเิคราะห์คู่แข่ง 

ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี  ศกัยภาพ
ของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพของภูมิ
ประเทศ   และท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ  ศกัยภาพ
ของศิลปะ  วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติของแต่ละ
พื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
พื้นท่ี 

2.  ทกัษะการ
ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสปา 

2.1  อธิบายรายละเอียดประเภท
ธุรกิจสปาได ้
2.2  บอกรูปแบบการใหบ้ริการสปา
แบบต่างๆได ้
2.3  จ  าแนกประเภทการนวดสปาได ้
2.4  อธิบายการจดัการด าเนินธุรกิจ
ได ้
2.5  วเิคราะห์คุณสมบติัการเป็นนกั
ธุรกิจสปาได ้
2.6  วางแผนการประกอบอาชีพ
ธุรกิจสปาได ้

2.1  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัของ
ธุรกิจสปา 

2.1.1  ประเภทของธุรกิจสปา 
 1) สปาแบบตะวนัตก 
 2) สปาไทยประยกุต ์                                     
 3) สปาไทยแท ้  

2.1.2  รูปแบบการใหบ้ริการ
สปา 
 1) การนวด 
 2) อบซาวนาสมุนไพร 
 3) ขดัผดิ 
 4) การห่อร่างกาย 

2.1  บรรยายความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส
ปาการด าเนินธุรกิจสปาพร้อมยกตวัอยา่งของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ โดยร่วมกนั
สังเคราะห์กบัผูเ้รียนตามหวัขอ้การวิเคราะห์  4  ดา้น 
ตามเน้ือหา 
2.2  วเิคราะห์คุณสมบติัการเป็นนกัธุรกิจสปาท่ีดี 
2.3  บรรยายรายละเอียดการท างานเป็นทีม การ
บริการลูกคา้และวธีิการสอนงานในธุรกิจสปาใหก้บั
ผูร่้วมงาน 
2.4  ศึกษาขอ้มูลการวางแผนการประกอบอาชีพจาก
วทิยากรและส่ือเอกสาร อินเตอร์เน็ต วดิีทศัน์ 
2.5  วางแผนการประกอบอาชีพธุรกิจสปาเป็น

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ชัว่โมง 

ทฤษฏี ปฏิบติั 
 5) กายบ าบดั 
 6) โภชนาบ าบดั 
 7) การฝึกสมาธิ 
 8) ดนตรีบ าบดั 
 9) สมุนไพรบ าบดั 

2.1.3  ประเภทของการนวดสปา 
 1) การนวดน ้ามนัหอม
ระเหย 
 2) การนวดแบบไทย 
 3) การนวดบ าบดั 
2.2  การจดัการด าเนินธุรกิจ   

2.2.1  การวางแผน 
2.2.2  การจดัท าโครงการ 
2.2.3  การใชว้สัดุอุปกรณ์ 
2.2.4  การใชแ้รงงาน 
2.2.5  การใชส้ถานท่ี 
2.2.6  การใชทุ้น 

2.3  คุณสมบติัการเป็นนกัธุรกิจ 

รายบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ชัว่โมง 

ทฤษฏี ปฏิบติั 
สปาท่ีดี  

2.3.1 การเป็นผูน้ าการท างาน
เป็นทีม 

2.3.2 การใหบ้ริการท่ีดีส าหรับ
ลูกคา้ทุกกลุ่ม 

2.3.3 การสอนงานในธุรกิจ
สปา 
2.4  การวางแผนการประกอบ
อาชีพธุรกิจสปา 

2.4.1 การบริหารเงินทุน 
2.4.2 อาคารสถานท่ี 
2.4.3 บุคลากร 
2.4.4 การตลาด 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

3.  การบริหาร
จดัการในการ
ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสปา 
 

3.1  อธิบายองคป์ระกอบและวธีิการ
ควบคุมการใหบ้ริการสปาได ้
3.2  บอกปัจจยัในการบริหาร
การตลาดได ้
3.3  วางแผนการตลาดได ้

3.1  การควบคุมการใหบ้ริการ
ธุรกิจสปา 
       3.1.1  การควบคุมคุณภาพ 
       3.1.2  การใชน้วตักรรม 
เทคโนโลยใีนการผลิต 

3.1  บรรยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัการควบคุมการ
ด าเนินธุรกิจและการบริหารการตลาด 
3.2 ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัจากความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
บรรยาย คน้หาขอ้มูลจากส่ือต่างๆ 
3.3  ฝึกวางแผนการตลาดและน าเสนอต่อกลุ่ม 

6 
 
 
 
 

- 
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เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ชัว่โมง 

ทฤษฏี ปฏิบติั 
3.4  มีประสบการณ์ในการเป็นนกั
ธุรกิจสปา 

 1) การผลิต 
 2) คน้หานวตักรรมใหม่ 
 3) การจดัท าฐานขอ้มูล
ลูกคา้ 
 4) การน าขอ้มูลไปใช ้

3.1.3  การลดตน้ทุนการผลิต
หรือบริการ 
3.2  การบริหารการตลาด        

3.2.1  การโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ 

3.2.2  การวจิยัตลาด 
3.2.3  การส่งเสริมการขาย 
3.2.4  จรรยาบรรณของนกั

ธุรกิจสปา 
3.3  ฝึกประสบการณ์เป็นนกัธุรกิจ
สปา         

3.4  ฝึกประสบการณ์เป็นนกัธุรกิจสปากบัสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
- 

4. โครงการ
ประกอบอาชีพ

4.1 บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

4.1  ความส าคญัของโครงการ
อาชีพ  

4.1  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ

½ 
 

- 
 



382 

 

เร่ือง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ชัว่โมง 

ทฤษฏี ปฏิบติั 
ธุรกิจสปา 4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ

อาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดีของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้

4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ  
4.3  องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพ   
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ  
4.5 การประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ 
 

โครงการอาชีพ องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
แลว้จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินการกิจกรรม
การเรียนรู้ 
4.2  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ เร่ือง 
ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดีเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม
ถูกตอ้ง 
4.3  จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ 
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน ความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5  จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้ความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการของตนเองเพื่อ
เสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงาน
อาชีพ และใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 

½ 
1 
 

1 
- 

- 
- 
 

6 
3 
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หลกัสูตรการท ามุ้งลวด   
จ านวน  50 ช่ัวโมง 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 
 การจดัการศึกษาอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของประเทศ
ให ้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแกปั้ญหาการวา่งงานและส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะ
พฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก ให้
ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ และมีงานท าอยา่งย ัง่ยนื  
 สภาพสังคมปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก ประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไ้ปอยา่ง
รวดเร็ว  และไม่เพียงพอกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน มนุษยจึ์งประสบปัญหาต่างๆตามมามากมาย 
โดยเฉพาะดา้นการด ารงชีพและชีวติความเป็นอยูข่องมนุษย ์ ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งสร้าง
ส่ิงทดแทนเพื่อการอยูร่อดโดยวธีิการต่างๆ กอรปกบัการประสบปัญหาน ้ าท่วนในประเทศไทย ท าให้ 
 อาชีพการท ามุง้ลวดเป็นทางเลือกอีกหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดห้ลกั  รายไดเ้สริม  เพื่อใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบับานมุง้ลวดชนิดต่างๆ การซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา การค านวณ
ขนาดท าและมุง้ลวดใหม่ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการบริการลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ ท่ี
สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและย ัง่ยืนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเสริม สร้างศกัยภาพให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถพฒันาตนเอง หรือกลุ่ม
ไปสู่การบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานเป็นไปตามหลกัการของการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถเขา้
เรียนในหลกัสูตร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพอยูแ่ลว้แต่ตอ้งการพฒันาเพื่อเพิ่มรายได ้เม่ือจบหลกัสูตรแลว้
ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การจดัการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า ท่ีเนน้การบูรณาการเน้ือหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัจริง ผูเ้รียนสามารถน าความรู้และทกัษะไปประกอบอาชีพไดจ้ริงอยา่งมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การด าเนินงานร่วมกบัเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
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 3.  เป็นหลกัสูตรท่ีผูเ้รียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในรายวชิาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ 
 4.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การใชศ้กัยภาพ 5 ดา้นในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นทรัพยากร 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง  ศิลปวฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวติ  และดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
จุดหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 

1. มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง มัง่คัง่ 
2. ตดัสินใจประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ 
4. มีความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการบริหารจดัการในอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอาชีพของตนเอง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 1.  ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 
 2.  ผูท่ี้มีอาชีพและตอ้งการพฒันาอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
  จ านวน  50  ชัว่โมง 

- ทฤษฏี  14  ชัว่โมง 
- ปฏิบติั  36 ชัว่โมง 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 
  1.  ช่องทางการประกอบอาชีพการท ามุ้งลวด 

-  ความส าคญัในการประกอบอาชีพ     จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพ    จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพธุรกิจ    จ านวน    1    ชัว่โมง 
-  ทิศทางการพฒันาการประกอบอาชีพ    จ านวน    1     ชัว่โมง 
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 2.  ทกัษะการประกอบอาชีพการท ามุ้งลวด 
-  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมุง้ลวด    จ านวน     1    ชัว่โมง 
-  มุง้ลวดชนิดต่างๆ      จ านวน     5   ชัว่โมง 
-  วสัดุอุปกรณ์ในการท ามุง้ลวด    จ านวน     2   ชัว่โมง 
-  การเตรียมการในการท ามุง้ลวด    จ านวน     3    ชัว่โมง 
-  วธีิการท า และอมแซมมุง้ลวด    จ านวน   27    ชัว่โมง 
-  วธีิการบ ารุงรักษาและการจดัตกแต่งหนา้ร้าน   จ านวน     2   ชัว่โมง 

 3.  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการท ามุ้งลวด 
-  การส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ ของแหล่งทรัพยากร จ านวน    0.5   ชัว่โมง 
-  การก าหนดและควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการ  จ านวน    0.5   ชัว่โมง 
-  การลดตน้ทุน การผลิตแต่คุณภาพคงเดิม   จ านวน    0.5   ชัว่โมง 
-  การศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง จ านวน    0.5   ชัว่โมง 
-  ศึกษาขอ้มูลการตลาด วิเคราะห์ความตอ้งการของตลาดในชุมชน จ านวน    1     ชัว่โมง 
-  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนการจดัการตลาด จ านวน    0.5  ชัว่โมง 
-  การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย การส่งเสริมการขาย 
    และการกระจายสินคา้     จ านวน    0.5  ชัว่โมง 

 4.  โครงการประกอบอาชีพการท ามุ้งลวด 
-  ความส าคญัของโครงการประกอบอาชีพการท ามุง้ลวด  จ านวน     3    ชัว่โมง 
-  การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการ   จ านวน     3    ชัว่โมง 
-  ประเมินโครงการ/ปรับปรุงโครงการ     จ านวน     6    ชัว่โมง 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1. จดักิจกรรมส ารวจและวเิคราะห์ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความตอ้งการของตลาด เพื่อให้
ผูเ้รียนเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ 
  2. จดักิจกรรมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปได ้รวมทั้งการศึกษาดู
งานเพื่อก าหนดทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพ 
 3. ฝึกทกัษะการประกอบอาชีพ 

- เรียนรู้จากวทิยากร 
- เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากส่ือต่างๆ แหล่งเรียนรู้ ผูรู้้ 
- เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง 
- เรียนรู้จากกลุ่ม โดยการพบกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 



386 

 

  4. จดักิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบั การบริหารจดัการในการประกอบอาชีพ การบริหารจดัการ               
การผลิต และการบริหารจดัการทางการตลาด 
 5. จดัท าโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ  
 6. ด าเนินการใหผู้เ้รียนน าโครงการประกอบอาชีพ ไปสู่การปฏิบติัจริง 
 7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผูเ้รียน และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้การท ามุง้ลวด 
2. แหล่งเรียนรู้/ อินเทอร์เน็ตในเวป็ไซตต่์างๆ 
3. วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
4. รายการการท ามุง้ลวดทางอินเทอร์เน็ต 
5. พบกลุ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

การวดัและประเมินผล 
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
2. การประเมินผลระหวา่งเรียนจากการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตนเอง  

ความส าเร็จของการปฏิบติัและจบหลกัสูตร 
 

การจบหลกัสูตร 
 1.  มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบติัตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
 2.  มีผลการประเมินผา่นตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
 3.  มีผลงานผา่นการประเมินทดสอบท่ีมีคุณภาพตามหลกัการซ่อมและท ามุง้ลวด อยา่งนอ้ย  5 ช้ินงาน 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 1.  หลกัฐานการประเมินผล 
 2.  วฒิุบตัรออกโดยสถานศึกษา 
 3.  ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
 

การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใน
ระดบัใดระดบัหน่ึง 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรการท ามุ้งลวด 

เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

1. ช่องทางการ
ประกอบอาชีพ       

1.1 บอกความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพการท ามุง้ลวด 

 
1.2 บอกความเป็นไปไดใ้นการ

ประกอบอาชีพการท ามุง้ลวด 
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ใน

การประกอบอาชีพการท า    
มุง้ลวด 

1.4 บอกทิศทางพฒันาการ
ประกอบอาชีพการท ามุง้ลวด 

1.1 ความส าคญัในการ
ประกอบอาชีพการท า    
มุง้ลวด 

1.2 ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพการท า  
มุง้ลวด 

1.3 แหล่งเรียนรู้ 
 
1.4 ทิศทางพฒันาการประกอบ 

อาชีพการท ามุง้ลวด 

1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สถานประกอบการ ส่ือของจริง ส่ือบุคคลใน
ชุมชน เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชใ้นการ
ประกอบอาชีพท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชุมชน 

1.2 วเิคราะห์อาชีพท่ีจะสามารถเลือกประกอบ
อาชีพไดใ้นชุมชนจากขอ้มูลต่างๆ 

1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในอาชีพท่ีตดัสินใจเลือก 

1.4 ก าหนดทิศทางพฒันาการประกอบอาชีพโดย
ใชก้ระบวนการคิดเป็นและมีความเป็นไปได้
ตามศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพ
ของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของ
ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละประเทศ 
ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณีและ
วถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ีและศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

30 นาที 
 
 
 

1 
 
- 
 

30 นาที 
 

- 
 
 
 
- 
 

2 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

2. ทกัษะการประกอบ
อาชีพการท ามุ้งลวด 

2.1 บอกความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
มุง้ลวด 

2.2 อธิบายลกัษณของมุง้ลวด
ชนิดต่างๆ 

2.3 บอกอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท า
มุง้ลวด 

 
2.4 บอกวธีิการเตรียมการท า         

มุง้ลวด 
2.5 บอกวธีิท ามุง้ลวดแบบต่างๆ  
 
2.6 บอกวธีิการบ ารุงรักษา       

ขั้นตอนการจดัและตก
แต่งหนา้ร้านมุง้ลวด 

2.1 ความส าคญัของการท ามุง้
มุง้ลวด การซ่อมแซม 

2.2 มุง้ลวดชนิดต่างๆ 
 
2.3 อุปกรณ์ในการท ามุง้ลวด 
 
 
2.4 วธีิการเตรียมการท า             

มุง้ลวด 
2.5 วธีิการท ามุง้ลวดแบบ

ต่างๆ 
2.6 การบ ารุงรักษา การจดั

และตกแต่งหนา้ร้านมุง้
ลวด 

2.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารเก่ียวกบัความควมรู้
เบ้ืองตน้ของมุง้ลวด  

2.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเอกสารลกัษณะของมุง้ลวด
ชนิดต่างๆ และการใชง้าน 

2.3 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาอุปกรณ์ในการท ามุง้ลวด 
และฝึกปฏิบติัการเลือกอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม
กบัการใชง้าน 

2.4 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรู้วธีิการเตรียมการท ามุง้ลวด 
และฝึกปฏิบติั 

2.5 จดัใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการท ามุง้ลวด ฝึก
ปฏิบติัการท ามุง้ลวดแบบต่างๆ  

2.6 อธิบายวธีิการบ ารุงรักษา และขั้นตอนการจดั
ตกแต่งหนา้ร้านมุง้ลวด 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

1 
 

1 

- 
 
4 
 
1 
 
 

2 
 

27 
 
1 

3. การบริหารจัดการ
ในการประกอบ
อาชีพการท ามุ้งลวด 

3.1 สามารถส ารวจและศึกษา
แหล่งวสัดุ อุปกรณ์ ของ
แหล่งทรัพยากรได ้

3.2 สามารถก าหนดและควบคุม

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่ง
วสัดุ อุปกรณ์ของแหล่ง
ทรัพยากร 

3.2 การก าหนดและควบคุม

3.1 ส ารวจและศึกษาแหล่งวสัดุ อุปกรณ์ของ
แหล่งทรัพยากร 

 
3.2 การก าหนดและการควบคุมคุณภาพผลผลิตท่ี

30 นาที 
 
 

30 นาที 

- 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
คุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการได ้

3.3 สามารถลดตน้ทุนการผลิต
แต่คุณภาพคงเดิมได ้

3.4 สามารถศึกษาวเิคราะห์ปัจจยั
ความเส่ียงและการจดัการ
ความเส่ียงได ้

3.5 สามารถศึกษาขอ้มูลการตลาด 
วเิคราะห์ความตอ้งการของ
ตลาดในชุมชนได ้

3.6 สามารถก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย กลยทุธ์ และ
แผนการจดัการตลาดได ้

3.7 สามารถคิดตน้ทุนการผลิต 
การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย การกระจาย
สินคา้ได ้

คุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการ 
3.3 การลดตน้ทุนการผลิตแต่

คุณภาพคงเดิม 
3.4 การศึกษาวเิคราะห์ปัจจยั

ความเส่ียงและการจดัการ
ความเส่ียง 

3.5 การศึกษาขอ้มูลการตลาด 
วเิคราะห์ความตอ้งการ
ของตลาดในชุมชน 

3.6 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
กลยทุธ์ และแผนการ
จดัการตลาด 

3.7 การคิดตน้ทุนการผลิต 
การก าหนดราคาขาย การ
ส่งเสริมการขาย การ
กระจายสินคา้ 

 
 

ตอ้งการ 
3.3 ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตแต่คุณภาพคงเดิม 
 
3.4 ศึกษา วเิคราะห์ ปัจจยัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน และมีแนวทางในการจดัการความ
เส่ียง 

3.5 ศึกษาขอ้มูลการตลาด และวเิคราะห์ความ
ตอ้งการของตลาดในชุมชน 

3.6 การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ และ
แผนการจดัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ามุง้
ลวด 

3.7 ด าเนินการตามกระบวนการจดัการการตลาด 
เช่น การคิดตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย 
การส่งเสริมการขาย การกระจายสินคา้ 

 
30 นาที 

 
30 นาที 

 
 
1  
 
 
- 

 
 

- 

 
30 นาที 

 
- 
 
 
- 
 
 

30 นาที 
 
 
1  
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
4. โครงการประกอบ
อาชีพการท ามุง้ลวด 

4.1 บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพได ้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได ้
4.3 บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ
ได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพได ้

4.1  ความส าคญัของ
โครงการอาชีพ  
4.2  ประโยชน์ของโครงการ
อาชีพ  
4.3  องคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพ   
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ 
4.5 การประเมินความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของ
โครงการ 
 

4.1  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ เร่ือง 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ 
แลว้จดักิจกรรมสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความ
คิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินการ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2  จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบความรู้ 
เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพท่ีดี
เหมาะสมและถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางการเขียนโครงการอาชีพ
ท่ีดี เหมาะสมถูกตอ้ง 
4.3  จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ 
4.4  ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน ความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5  จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6  ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการของตนเอง

½ 
 

½ 
 

1 
 

1 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 
เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการด าเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป 
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หลกัสูตรอาชีพช่างไม้ 1 
จ านวน  60  ช่ัวโมง  
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

 
ความเป็นมา 
  บา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยใ์หค้วามรัก ความอบอุ่น ความปลอดภยัเป็นศูนยร์วมของสมาชิกทุก
คนในครอบครัวท่ีจะใชชี้วติร่วมกนัอยา่งมีความสุขและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  ดงันั้นบา้นจึงไม่เป็นเพียง
ส่ิงปลูกสร้างเท่านั้น  แต่รวมถึงการเป็นครอบครัว การให้ศึกษา อบรมเล้ียงดู ถ่ายทอด และสร้างเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บัสมาชิกท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั ตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ใหค้วามรัก ความ
เมตตา การเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร สร้างความเขา้ใจของสมาชิกในครอบครัวใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ท่ีสังคมตอ้งการ 
 อาชีพช่างไม ้1 เป็นทางเลือกอีกหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดห้ลกั  รายไดเ้สริม  เพื่อใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์  ดงันั้น ส านกังาน กศน.จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรช่างติดตั้งบานประตู และหนา้ต่าง ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัส่วนประกอบและการติดตั้งบานประตู-หนา้ต่าง การค านวณขนาดให้เหมาะสมกบัหอ้ง  งาน
ติดตั้ง งานซ่อมบ ารุง และการบริการลูกคา้ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการสร้างรายไดท่ี้
มัน่คงและย ัง่ยนือยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
หลกัการของหลกัสูตร 
 การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอาชีพเพื่อการมีงานท า  ก าหนดหลกัการไวด้งัน้ี 
 1.  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นต่างๆ หา้ดา้น  ไดแ้ก่ ศกัยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ  ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ  ศกัยภาพภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง 
ศกัยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และวถีิชีวติและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 2.  มุ่งใหไ้ดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพและการมีงานท าอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั  
สามารถสร้างรายไดท่ี้มัน่คง  และเป็นบุคคลท่ีมีวนิยัเป่ียมไปดว้ยคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคม 
 3.  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
 4.  เนน้การฝึกปฏิบติัจริงเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายไดท่ี้มนัคง มัง่คัง่ และยงัยนืในอาชีพ 
 5.  ส่งเสริมใหมี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เขา้สู่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จุดหมาย   
1. เพื่อใหเ้ห็นช่องการการประกอบอาชีพช่างไม ้1 
2. เพื่อใหต้ดัสินใจเลือกประกอบอาชีพช่างไม ้1 
3. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พื้นฐานความรู้ในวชิาอาชีพช่างไม ้1 
4. เพื่อใหมี้ความสามารถในอาชีพช่างไม ้1 
5. เพื่อใหส้ามารถวางแผนอาชีพช่างไม ้1 
6. เพื่อใหป้้องกนัตนเองใหมี้ความปลอดภยัในการท างาน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน 
 1.    ผูท่ี้ไม่มีอาชีพ 

3. ผูท่ี้มีอาชีพแลว้และตอ้งการอาชีพเสริม 
 

ระยะเวลา  60 ชัว่โมง 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1.  ช่องทางการประกอบอาชีพช่างไม้ 1    จ านวน  8  ชัว่โมง 
1.1  ความส าคญัของการประกอบอาชีพช่างไม ้1 
1.2 ความเป็นไปไดใ้นการประกอบอาชีพอาชีพช่างไม ้1   

1.2.1   การวเิคราะห์ตนเอง 
1.2.2   ความตอ้งการของตลาด 
1.2.3   การใชแ้รงงาน 
1.2.4   การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.5   การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.2.6  ทุน 

 1.3  แหล่งเรียนรู้อาชีพช่างไม ้1    
 1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพช่างไม ้1   

2. ทกัษะการประกอบอาชีพช่างไม้ 1  จ านวน 30  ชัว่โมง 
2.1  ความรู้เบ้ืองตน้ในวชิาอาชีพช่างไม ้1 
2.2  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพช่างไม ้1    

2.2.1  เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 
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2.2.2  การใชเ้คร่ืองมือ การเก็บรักษา 
2.2.3  การเลือกวสัดุ 
2.2.4  การท าแบบประตูและหนา้ต่าง  

      2.3  ขั้นการฝึกปฏิบติัอาชีพช่างไม ้1 
 2.3.1  การตดัและประกอบประตูและหนา้ต่าง 
 2.3.2  การติดตั้งลูกบิดประตู กลอนหนา้ต่าง และบานพบั    
 2.3.3 เทคนิค วธีิการ ขอ้ควรระวงั ความปลอดภยั และการเก็บรักษา    

       2.3  ขั้นการตรวจคุณภาพของอาชีพช่างไม ้1 
3.  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพช่างไม้ 1 จ านวน 10 ชัว่โมง 

3.1  การบริหารจดัการร้านใหบ้ริการ      
  3.1.1  การบริหารวสัดุ 
  3.1.2  การบริหารแรงงาน 
 3.1.3  การคิดราคา 
  3.1.4 การวางแผนการผลิต 
3.2  การจดัการตลาด     
  3.2.1  การหาลูกคา้ 
  3.2.2  การใหบ้ริการ 
  3.2.3  การประชาสัมพนัธ์ 
3.3  การวางแผนการด าเนินงาน  
3.4  ความปลอดภยัในการท างาน 

4.  โครงการประกอบอาชีพช่างไม้ 1   จ านวน 12 ชัว่โมง 
4.1  ความส าคญัของโครงการอาชีพช่างไม ้1    
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพช่างไม ้1    
4.3  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพช่างไม ้1     
4.4  การเขียนโครงการอาชีพช่างไม ้1    
4.5  การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงการอาชีพช่างไม ้1 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  
- การศึกษาดูงานจากแหล่งประกอบการ 
- ฝึกปฏิบติัจริง 
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ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ไดแ้ก่ หนงัสือ  , เอกสาร  ใบความรู้ 
 2.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  ส่ือบุคคล / ภูมิปัญญา  
 4.  ส่ือแหล่งเรียนรู้ / สถานประกอบการ 
 5.  ส่ืออินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและประเมินผล 

3. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหวา่งเรียนและจบหลกัสูตร 
4. การประเมินผลงานระหวา่งเรียนจากการปฏิบติั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพสามารถสร้างรายได ้และ

จบหลกัสูตร 
 

การจบหลกัสูตร 
4. มีเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
5. มีผลการประเมินตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
6. มีผลงานอาชีพช่างไม ้1 ท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้  อยา่งนอ้ย 5 คน และผา่นการ

ท าแผนธุรกิจจึงจะไดรั้บวฒิุบตัร 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
4. หลกัฐานการประเมินผล 
5. ทะเบียนคุมวฒิุบตัร 
6. วฒิุบตัร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 
 ผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตรน้ีสามารถน าไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กบัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวชิาเลือกท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าข้ึน 
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รายละเอยีดโครงสร้างหลกัสูตรอาชีพช่างไม้ 1 
 

เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1.  ช่องทางการประกอบ
อาชีพช่างไม ้1 
  

1.1 อธิบายความส าคญัของ
อาชีพช่างไม ้1 ได ้
1.2  อธิบายเหตุผลของการตดั
ใจเลือกประกอบอาชีพช่างไม ้1
ไดส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบั
ตนเอง และทอ้งถ่ิน 
1.3  บอกแหล่งทรัพยากรท่ีจะ
น าไปใชใ้นการท าอาชีพ                   
ช่างไม ้1 ได ้
 

1.  ช่องทางการประกอบอาชีพ             
ช่างไม้ 1 

1.1  ความส าคญัของการประกอบ
อาชีพช่างไม ้1 

1.2  ความเป็นไปไดใ้นการ
ประกอบอาชีพช่างไม ้1 

1.2.1 การวเิคราะห์ตนเอง 
1.2.2 ความตอ้งการของตลาด 
1.2.3 การใชแ้รงงาน 
1.2.4 การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
1.2.5 การเลือกท าเลท่ีตั้ง 
1.2.6 ทุน 

1.3.  แหล่งเรียนรู้อาชีพช่างไม ้1 
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ

อาชีพช่างไม ้1 
 

1.1 พูดคุยกบัผูมี้ความรู้และประสบการณ์การท าอาชีพ 
ช่างไม ้1 

1.2 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ความรู้ดา้นช่างไม ้1 จาก
เอกสาร website 

1.3 จดักระบวนการวเิคราะห์ตนเอง ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความรู้ทางวชิาการ ประกอบการตดัสินใจเลือก
ประกอบอาชีพช่างไม ้1 

1.4 สรุปผลการจดักระบวนการเรียนรู้  ในประเด็น   
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

- ท าไมถึงท าอาชีพน้ี 
- ท าอยา่งไร 
- ทรัพยากรจากท่ีไหน 
- ใครคือลูกคา้ 
- ผลส าเร็จมีเพียงใด 

 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
- 
1 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
5 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.  ทกัษะการประกอบ
อาชีพช่างไม ้1  
 
 

2.1 อธิบายความรู้เบ้ืองตน้ใน
วชิาช่างไม ้1 
2.2  เตรียมการประกอบอาชีพ
ช่างไม ้1    

-  เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 
-  ใชเ้คร่ืองมือ การเก็บรักษา 
-  เลือกวสัดุ 
- ท าแบบประตูและ  

หนา้ต่าง  
2.3  ฝึกปฏิบติัอาชีพ              

ช่างไม ้1 
- ตดัและประกอบประตู 

และหนา้ต่าง 
- ติดตั้งลูกบิดประตู กลอน

หนา้ต่าง และบานพบั   
- บอกเทคนิค วธีิการ ขอ้

ควรระวงั ความปลอดภยั และ
การเก็บรักษา  

2.1  ความรู้เบ้ืองตน้ในวชิาช่างไม ้1 
2.2  ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพช่าง
ไม ้1    

2.2.1  เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 
2.2.2  การใชเ้คร่ืองมือ การเก็บ

รักษา 
2.2.3  การเลือกวสัดุ 
2.2.4  การท าแบบประตูและ  

หนา้ต่าง  
2.3  ขั้นการฝึกปฏิบติัอาชีพช่างไม ้1 

2.3.1  การตดัและประกอบประตู 
และหนา้ต่าง 

2.3.2  การติดตั้งลูกบิดประตู 
กลอนหนา้ต่าง และบานพบั   

2.3.3 เทคนิค วธีิการ ขอ้ควรระวงั 
ความปลอดภยั และการเก็บรักษา  
2.4  ขั้นการตรวจคุณภาพของการ
อาชีพช่างไม ้1 

2.1 ศึกษาการติดตั้งบานประตู และหนา้ต่าง 
จากส่ือต่าง ๆ เช่น หนงัสือ เอกสาร CD บุคคล  
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
2.2 อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ 
2.4 จดัท าแผนการฝึกทกัษะการประกอบอาชีพช่างไม ้1 
2.5 จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
2.6 ฝึกทกัษะช่างไม ้1 
 

2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
2 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
- 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2.3  ตรวจคุณภาพของการช่าง
ไม ้1 

3.  การบริหารจดัการอาชีพ
ช่างไม ้1 
 

3.1 เพื่อใหส้ามารถอธิบาย
วธีิการบริการจดัการในร้าน
บริการช่างไม ้1 ได ้
3.2 เพื่อใหส้ามารถอธิบายวธิ
การหาลูกคา้ การบริการลูกคา้ได ้
3.3 เพื่อใหส้ามารถบอกวธีิการ
ป้องกนัเองและผูป้ฏิบติังานใหมี้
ความปลอดภยัในการท างานได ้
3.4 ใหส้ามารถบอกวธีิการจดัใน
ในร้านบริการใหมี้ความ
ปลอดภยัในการท างานได ้
 
  

3.1  การบริหารจดัการร้านใหบ้ริการ 
3.1.1  การบริหารวสัดุ 

 3.1.2  การบริหารแรงงาน 
 3.1.3  การคิดราคา 
 3.1.4  การวางแผนการผลิต 
3.2  การจดัการตลาด 

3.2.1  การหาลูกคา้ 
3.2.2  การใหบ้ริการ 
3.2.3  การประชาสัมพนัธ์ 

3.3  การวางแผนการด าเนินงาน  
3.4  ความปลอดภยัในการท างาน 

3.4.1 ความปลอดภยัในการท างาน 
              -  ตวัผูป้ฏิบติังาน 

-  การป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การท างาน 

-  ความปลอดภยัในสถานท่ี

3.1 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
3.2 พูดคุยกนัระหวา่งครู/วทิยากร / ผูเ้รียน 
3.3 บรรยายใหค้วามรู้ 
3.4 สรุปผลการเรียนรู้ในประเด็น ดงัน้ี 

- การบริหารจดัการร้านบริการ 
- การตลาด 
- การวางแผนการท าอาชีพ 
- มาตรฐานการสร้างความปลอดภยัในการ

ท างาน 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
1 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
1 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ปฏิบติังาน 

-  สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการท างาน 

   3.4.2 การป้องกนัตวัในการ
ท างาน 
             - การใชเ้คร่ืองมือ 
             - การเก็บรักษาเคร่ืองมือ 

4.  โครงการอาชีพช่างไม ้1 
 

4.1  บอกความส าคญัของ
โครงการอาชีพช่างไม ้1ได ้
4.2  บอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพช่างไม ้1ได ้
4.3  บอกองคป์ระกอบของ
โครงการอาชีพช่างไม ้1ได ้
4.4 อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพช่างไม ้1ได ้
4.5 อธิบายลกัษณะการเขียนท่ีดี
ขององคป์ระกอบของโครงการ

4.1 ความส าคญัของโครงการประกอบ
อาชีพช่างไม ้1 
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพช่างไม ้1 
4.3 องคป์ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพช่างไม ้1 
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพ
ช่างไม ้1 
4.5 ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการประกอบ
อาชีพช่างไม ้1ได ้

4.1  ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการเรียน เก่ียวกบั 
ความส าคญัของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ  องคป์ระกอบของโครงการอาชีพ  แลว้
จดักิจกรรมการสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น 
เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2  บรรยายให้ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการอภิปราย 
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ
อาชีพท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง   
4.3  ฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการอาชีพ              
4.4  ฝึกปฏิบติัการประเมินความเหมาะสมและ

½  
 

½  
 

1 
 

1 
 
- 

- 
 

- 
 

- 
 
6 
 
3 
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เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
อาชีพช่างไม ้1ได ้
4.6  เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ
ถูกตอ้งได ้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการ
อาชีพได ้

สอดคลอ้งของโครงการอาชีพ 
4.5 ปฏิบติัการปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
4.6  ฝึกเขียนโครงการอาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินงานอาชีพ และ
ใชใ้นการด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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“กรมการศึกษานอกโรงเรียนกบัการสร้างความเข็มแข็งชุมชน: บทบาทท่ีท ามาแล้วตอ้งท าต่อไป”. (2544 
กรกฎาคม). วารสารการศึกษานอกโรงเรียน.   

ขรรคช์ยั  คงเสน่ห์ และคณะ.   ความหมายของค าเกีย่วกบัแผนงานโครงการ. กรุงเทพฯ: กราฟนิคโกร.  
 2545 
ประมง,กรม.  คู่มือประชาชนเอกสารค าแนะน ากรมประมง.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ ากดั.  มปป.  
ชยัฤทธ์ิ  โพธิสุวรรณ.  การศึกษานอกระบบ : พืน้ฐานการวางแผนโครงการ.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 
 เกษตรศาสตร์.  2543. 
ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์. แนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน. 
           กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว.  2542.   
ธีรพงษ ์ มงคลวฒิุกุล. รวมโปรแกรมกู้สารพดัข้อมูล .พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ:ไอดีซี พรีเมียร์ จ  ากดั, 2554. 
พระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์  พ.ศ.2535. (หนา้ 2) มปท., มปป. 
นดั พรหมรัตน์. (สัมภาษณ์).  ภูมิปัญญาด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพ. (บ้านโสนายขัน หมู่ 8 ต าบลท่าแค อ าเภอ

เมือง จังหวดัพทัลุง) วนัที ่28 พฤศจิกายน, 2 ธันวาคม 2554. 
นิธิ  เอียวศรีวงศ.์  สังคมไทยในกระแสการเปลีย่นแปลง. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่ 
   และส่งเสริมงานพฒันา (ผสพ).  2538. 
บรรณาธิการอินโฟเพรส, กอง.  คู่มือ Windows 7 ฉบับสมบูรณ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ:ไอดีซี พรีเมียร์ จ  ากดั, 

2554. 
บรรณ  บูรณะชนบท . การเพาะเห็ดนางรม – นางฟ้า . นนทบุรี: ศูนยผ์ลิตต าราเกษตรเพื่อชนบท.  มปป. 
__________ .  คู่มือเพาะเห็ด.  กรุงเทพ: โรงพิมพเ์ทพพิทกัษ ์. 2537.  
ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน หลกัการทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ.์ 2538. 
ประเวศ  วสี. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพฒันา. กรุงเทพฯ : หมู่บา้น. 2530. 
เปล้ือง  ณ คร.พจนะ- สารานุกรมฉบับทนัสมัย เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 4 กรุงเทพฯ,ไทยวฒันาพาณิชย,์ 2522.     
พฒันาการศึกษานอกโรงเรียน, กอง.  การวาดการ์ตูนอย่างง่ายๆ.  กรุงเทพฯ: มปท. 2535. 
พูนศกัด์ิ  พุมวเิศษ.  (2540). การวเิคราะห์นโยบายและแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (เอกสารวชิาการชุด 
         บริหารสาธารณสุข เล่มที ่1).  กรุงเทพฯ : ยทุธรินทร์การพิมพ.์ 
มหาวทิยาลยันานาชาติสแตมฟอร์ด , รุ่น8. หลกัสูตรมัคคุเทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ).  มปท., มปป. 
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ยศ  สันตสมบติั. “ สถานการณ์ในประเทศไทยจุดเร่ืองต่อแผนพฒันาฯ  ฉบับที ่8” สังคม 
                พฒันา.  มปท. 2543. 
โยธิน  แสวงดี. เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ : การสนทนากลุ่ม.  กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยั 
  ประชาชนและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล.  2527.  (เอกสารอดัส าเนา) 
วฒันพร  ระงบัทุกข.์ แผนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ : ธนพร. 2542.   
วรีวรรณ  สุธีรไกรลาศ,และสุพรศรี สุภายศ. เอกสารประกอบการอบรมการวางแผน 

การศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2540. 
วทิยาลยัครูพระนคร.  ใบงาน การวาดเส้น.  กรุงเทพฯ: วทิยาลยัครูพระนคร. 2521.   
ศูนยช่์วยเหลือทางวชิาการพฒันาชุมชนเขตท่ี 1.   เทคนิคการส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้ของวทิยากร 
  กระบวนการ.  สระบุรี: ฝ่ายฝึกอบรมศูนยช่์วยเหลือทางวชิาการพฒันาชุมชนเขตท่ี 1 .2545. 

(เอกสารอดัส าเนา). 
ศรานนท ์  เจริญสุข .  คู่มือการเพาะเห็ด . กรุงเทพ: ส่งเสริมอาชีพธุรกิจเพชร.  มปป.       
ศรัญญา  วรากุลวทิย.์ “ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว.” สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขต    

พระนครศรีอยธุยา  วาสุกรี. ส านกัพิมพเ์ฟ่ืองฟ้า  พร้ินต้ิง , 2546. 
สนธยา  พลศรี. (2533).  ทฤษฏีและหลกัการพฒันาชุมชน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.   
สงดั อุทรานนัท.์พืน้ฐานและหลกัการพฒันาหลกัสูตร. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : มิตรสยาม.  2532. 
สัมมนาวชิาการ  ภาครัฐและประชาชน: เวทปีระชาคม :การศึกษาภาคประชาชน. ( 2544).  ม.ป.ท.  
  (เอกสารอดัส าเนา) 
เสถียร จนัทะ. (2542). “ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร :  
  กรณศึีกษาในวถิีชุมชนไทยลือ้ จังหวดัเชียงราย”.  การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ 

ศิลปาศาสตร์มหาบณัฑิต. เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
เสน่ห์  ผดุงญาติ. (2544). รายงานการวจัิย เร่ืองความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
  ของผู้ใช้แรงงานในเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
  กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ .      
เสรี  พงศพ์ิศ .  (2546). ฐานคิดจากแผนแม่บทชุมชน . กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ.์                   
ส านกังาน กศน.จงัหวดัขอนแก่น. หลกัสูตรการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน. 2554 ( เอกสารอดัส าเนา).  
ส านกังาน กศน.จงัหวดันครราชสีมา. หลกัสูตรการประกอบอาชีพ การท าปุ๋ยอนิทรีย์ ชีวภาพ. 2554.  
  ( เอกสารอดัส าเนา). 
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 ( เอกสารอดัส าเนา). 
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ส านกังาน กศน.จงัหวดัพทัลุง. หลกัสูตรการผลติปุ๋ยชีวภาพ. 2554. ( เอกสารอดัส าเนา). 
ส านกังาน กศน.จงัหวดัระนอง. หลกัสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพ. 2554. ( เอกสารอดัส าเนา). 
ส านกังาน กศน.จงัหวดัราชบุรี. หลกัสูตรการเลีย้งไก่พืน้เมือง. เอกสารอดัส าเนา, 2554( เอกสารอดัส าเนา). 
ส านกังาน กศน.จงัหวดัสมุทรปราการ. หลกัสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพ. 2554. ( เอกสารอดัส าเนา). 
ส านกังาน กศน.จงัหวดัสุพรรณบุรี. หลกัสูตรการท าปุ๋ยชีวภาพ. 2554. ( เอกสารอดัส าเนา). 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   แผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
              สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2545- 2548). กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง. คู่มือประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์ 
             การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั. มปป. 
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรการศึกษา 
 นอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช  2551.  ,มปท., มปป. 
__________.  สาระการประกอบอาชีพหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 
      2551.  นนทบุรี :บริษทัไทยพบับลิค  เอด็ดูเคชัน่  จ  ากดั.  มปป. 
__________.   แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียนหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2551.  นนทบุรี :บริษทัไทยพบับลิค  เอด็ดูเคชัน่  จ  ากดั.  มปป. 
อเนก นาคะบุตร. “ บทเรียนของภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การพึง่ตนเอง.” มปท.: การประชาสงเคราะห์.  2545. 
อรรณพ  ขนัธิกุล . ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับ ช่างคอมมืออาชีพ 2012.พิมพค์ร้ังท่ี 1.กรุงเทพ :ไอดีซี พรีเมียร์ 
  จ ากดั. 2554. 
อรรจน์  สีหอ าไพ.  หลกัการมัคคุเทศก์:บทบาทหน้าทีจ่รรยาบรรณของมัคคุเทศก์.  ธนัวาคม,2546.         

(เอกสารส าเนา)  
เอกวทิย ์ ณ ถลาง.   ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัการพฒันาชนบท เล่ม 2.   พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง.   

2536.                   
_______.  ภาพรวมภูมิปัญญาไทย.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง.(2544).   
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การขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร.[ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs1-2.htm       
(วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554) 

การขยายพันธ์ุพืช. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://web.ku.ac.th/agri/plants/main.htm (วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554) 
________. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://www.bwc.ac.th/Science/sumena/cell4.htm   (วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554) 
การจัดตกแต่งร้านค้า.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงได ้ http://www.dcharoenshop.com/index.php/article/1-2010-06-

06-13-42-20/68-organized-shops-and-product-placement.html  (วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2554) 
การบริหารการตลาด. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=878.0                           

(วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 
การปรับปรุงพนัธ์ุพื้นเมือง. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้www.rakbankerd.com  (วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 
การท าปุ๋ยชีวภาพ. www.nfe.go.th/13/banprak/culture/cu102.html.   
การเพาะเห็ด. [ออนไลน์] www.thaigoodview.com/node/3487   
การเพาะเลีย้งปลาดุกอุยบิ๊ก. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้ http://web.ku.ac.th/agri/dook/menu.htm (วนัท่ี  28 

พฤศจิกายน 2554) 
การเลีย้งพันธ์ุพืน้เมือง [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้ http://gms.oae.go.th/Z_Show.asp?ArticleID=56                    

(วนัท่ีคน้ขอ้มูล 30 พฤศจิกายน 2554) 
การเลีย้งไก่พืน้เมือง. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้ http://www.dld.go.th/service/webeggs/nativmai.html                       

(วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2554) 
การเลีย้งปลาดุกในบ่อพลาสติก.  (เกษตรพอเพียง). [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=orchids-and-fern&group=1&month=10-
2007&date=08 (วนัท่ี  28 พฤศจิกายน 2554) 

การเลีย้งปลาดุกในสถานทีต่่างๆ . [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้
http://www.farmkaset.org/contents/default.aspx?content=00242 (วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554) 

การวางแผนการตลาด [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=878.0  (วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2554) 

การวางแผนการตลาด [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=878.0                  
(วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
การเลือกท าเลทีต่ั้งร้าน.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้ http://www.mbalpru.com/article/article.pdf  (วนัท่ี  30 

พฤศจิกายน 2554) 
การบรรจุและตกแต่ง [ออนไลน์].   เขา้ถึงได ้  http://student.nu.ac.th/thaidessert/บรรจุและตกแต่ง2.asp 
 (วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2554)  
กลุ่มไม้กวาดแม่บ้านโพทะเลพฒันา.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้www.pantip.com และ www.ebay.com  
คู่มือการเลีย้งปลาแรด.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้  http://web.ku.ac.th/agri/fishrat/fl 2.hm(วนัท่ี 1 สิงหาคม 2550) 
ปุ๋ยชีวภาพ การใช้ประโยชน์. www.banrainarao.com   
ปัจจัยหลกัของการประกอบอาชีพ [ออนไลน์].  เขา้ถึงได ้ http://www.ejobonline.com/ article/ 

importfreelance.php (วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2554) 
พนัธ์ุพืน้เมือง – กรมปศุสัตว์ . [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้ http://www.dld.go.th/poultry/breed_native.html 
 (วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 
วธีิการเลีย้งไก่พื้นเมือง.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/45208/4520804.html  

(วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 
หลกัสูตรท้องถิ่นการเลีย้งไก่พืน้เมือง. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้www.soonfhukchiangrai.com (วนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2554) 
พระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์,2551. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้

htt://www.watphraphutthachai.com/watphrabuddhachay/guide/guideLl.htm  
 (วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2554)  
องค์ประกอบศิลป์.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงได ้http : // www.plc. ac.th. (วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554) 
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คณะผู้จดัท า 
 

ทีป่รึกษา 
1. นายประเสริฐ  บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
2. นายชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์  จ าปี   รองเลขาธิการ กศน. 
4. นายกุลธร  เลิศวริิยะกุล  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นพฒันาหลกัสูตร 
5. นางศุทธินี  งามเขตต ์  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
คณะท างาน 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 

1. นางดุษฎี  ศรีวฒันาโรทยั  ขา้ราชการบ านาญ 
2. นายสุธี   วรประดิษฐ ์  ศึกษานิเทศก ์ส านกังาน กศน. จงัหวดัตราด 
3. นางมยรีุ   สุวรรณเจริญ    สถาบนั กศน. ภาคใต ้                             
4. นางสาวพจนา  วไิลกิจ   ส านกังาน กศน. จงัหวดันครราชสีมา    
5. นางนฤมล  องอาจ   ส านกังาน กศน. จงัหวดันครราชสีมา 
6. นายรัชตะ  ธุระพนัธ์  ส านกังาน กศน. จงัหวดัชยัภูมิ 
7. นายวรีะ   ทิ้งแสน   ภูมิปัญญา จงัหวดัชยัภูมิ 
8. นางกฤษณา  จินตาคาม  ส านกังาน กศน. จงัหวดัพทัลุง 
9. นายนดั   พรหมรัตน์  ภูมิปัญญา  จงัหวดัพทัลุง 
10. นางสาวกล่ินสุคนธ์ ชูชยัมงคล  ส านกังาน กศน. จงัหวดัอุทยัธานี 
11. นางสาวอนงค ์  ชูชยัมงคล  ภูมิปัญญา จงัหวดัอุทยัธานี 
12. นายธานินทร์  เสียมศกัด์ิ  ส านกังาน กศน. จงัหวดัราชบุรี 
13. นางพรทิพย ์  เขม็ทอง   ขา้ราชการบ านาญ 
14. นางสาวสุลาง   เพช็รสวา่ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
15. นางสาวเยาวรัตน์  ค าตรง   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้จดัท า (ต่อ) 
 
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 

1. นางสาวอรุณโรจน์   ทองงาม  สถาบนั กศน.ภาคกลาง     
2. นายวลัภทัร    เขียวดี   สถาบนัภาค กศน.กทม.     
3. นางปราณี    มงคลเสริม   ส านกังาน กศน.จงัหวดัอ านาจเจริญ  
4. นางสาวภทัรี    ดาโรจน์    ภูมิปัญญา  จงัหวดัอ านาจเจริญ 
5. นายด าหริย ์   คล่องแคล่ว    ส านกังาน กศน.จงัหวดักาญจนบุรี    
6. นางกชพร    โครตธี    ภูมิปัญญา  จงัหวดักาญจนบุรี   
7. นางสาวเรณูมาศ   นะมะราช    ส านกังาน กศน.จงัหวดัชยัภูมิ   
8. นางสาวมะลิวรรณ   เหงา้กอก   ภูมิปัญญา  จงัหวดัชยัภูมิ   
9. นางสาวรัชณีวรรณ   ทองด าสุก   ส านกังาน กศน.จงัหวดัระยอง   
10. นายณฐัสุรีน์   สิงห์สาย  ส านกังาน กศน. จงัหวดัสกลนคร 
11. นายสุรพงษ ์   พรมทนั   กศน. อ าเภอวานรนิวาส  ส านกังาน กศน.  

      จงัหวดัสกลนคร 
12. นางสาวจนัทร์เทว ี  มนสัชนก   ภูมิปัญญา  จงัหวดัระยอง   
13. นางสาวสุดใจ   บุตรอากาศ  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
14. นางสาววรรณพร  ปัทมานนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  
15. นายกิตติพงศ ์   จนัทวงศ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
กลุ่มอาชีพพาณชิยกรรมและบริการ 

1. นางภาวนา    วฒันา  ภูมิปัญญา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
2. นางสาววภิาวรรณ   แยม้ฉาย  ภูมิปัญญา จงัหวดัก าแพงเพชร 
3. นางสาวประอรรัตน์   พดัลม  ภูมิปัญญา จงัหวดัสิงห์บุรี 
4. นางสาวธิดารัตน์   รัตนกิจยนต ์ ภูมิปัญญา กศน. เขตทววีฒันา กทม. 
5. นางสาวบุษยา   ปิยารมย ์ สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก 
6. นางภคมน    ศิริเดชขจร ภูมิปัญญา  จงัหวดัชุมพร 
7. นางสาวจิตตนา    ธนูศิลป์   กศน.อ าเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชุมพร 
8. นางชุติมา   กล ่ากลาย กศน.อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
9. นางสาวเจนจิรา    จินดาวนิชย ์ ส านกังาน กศน.จงัหวดัก าแพงเพชร 
10. นายนฐัฐากรณ์    สีหะบุตร ส านกังาน กศน. กทม. 
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คณะผู้จดัท า (ต่อ) 
 
11. นางพรรณทิพา    ชินชชัวาล กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
12. นายสุภาพ    เมืองนอ้ย กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
13. นางสาวธญัญลกัษณ์   ศรีจนัทรวิโรฒ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ 

1. นางณิชากร   เมตาภรณ์ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ จงัหวดัล าปาง 
2. นางสาวชฌัญากานต ์  ศกัดี  ส านกังาน กศน.จงัหวดันครสวรรค์ 
3. นางสาวกรรภิรมย ์  บุษประทุม กศน.อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
4. นายพงษธ์วชั    ตั้งฑีฆะรักษ ์ กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
5. นางสาวสุมนณ์    บุตรยี  ส านกังาน กศน.จงัหวดัสิงห์บุรี 
6. นายโชติก    หาสุนทรีย ์ กศน.อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
7. นางพนัทอง    ปานเพช็ร์ กศอ.อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
8. นางสาวทศันีย ์   ด่านพฒันามงคล  ส านกังาน กศน.จงัหวดันครสระแกว้ 
9. นายโชติก    หาสุนทรีย ์ กศน.อ าเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
10. นายพนัทอง    ปานเพช็ร์ กศอ.อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 
11. นายสุรพงษ ์   มัน่มะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
12. นางสาวเบญ็จวรรณ   อ าไพศรี  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
13. นายชยัพฒัน์    พนัธ์ุวฒัธสกุล กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง 

1. นางรัตนา   แก่นสารี ส านกังาน  กศน.จงัหวดัสมุทรปราการ 
2. นางศิริพร     มีพร้อม  ส านกังาน  กศน.จงัหวดัสุรินทร์ 
3. นางสาวฤดี    ทนกระโทก ส านกังาน  กศน.จงัหวดันครราชสีมา 
4. นางสาวภาช่ืน   เหิมขนุทด ส านกังาน  กศน. จงัหวดันครราชสีมา 
5. นายอภิรักษ ์   วเิศษสิทธ์ิ ส านกังาน กศน. จงัหวดัสุรินทร์ 
6. นางสาวจนัทร์เทวี  มนสัสนิท ส านกังาน  กศน.จงัหวดัระยอง 
7. นายธชัพล    ภูแลสี  ส านกังาน  กศน.จงัหวดัระยอง 
8. นางสาวพฤหสั    ภู่ประสงค ์ ส านกังาน  กศน. จงัหวดัสมุทรปราการ 
9. นางสาววรางคณา    ภูแดนผา ส านกังาน  กศน.จงัหวดัขอนแก่น 
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คณะผู้จดัท า (ต่อ) 
 

10. นายสงวน   รัตนภูมิ   ภูมิปัญญา จงัหวดัขอนแก่น 
11. นางรุ่งอรุณ    ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
12. นายสมชาย    ฐิติรัตนอศัว ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  
13. นางพรทิพย ์   พรรณนิตานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผู้จัดพมิพ์ต้นฉบับ 

1. นางสุกญัญา    กุลเลิศพิทยา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางจุฑากมล  อินทระสันต ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาวทิพวรรณ   วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวนภาพร    อมรเดชาวฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวชาลินี    ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
6. นางสาวกรวรรณ   กววีงษพ์ิพฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

1. นางสาวเบญ็จวรรณ   อ าไพศรี  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางสาวธญัญลกัษณ์   ศรีจนัทรวิโรฒ  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาวฐิติมา  วงศบ์ณัฑวรรณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวเยาวรัตน์  ค าตรง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นายกิตติพงศ ์   จนัทวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
6. นางสาวกรวรรณ   กววีงษพ์ิพฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 


