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ชื่อหลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
จำนวน 40 ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม 
 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

ความเป็นมา 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย

ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต มาดำเนินการ
ขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill จำนวนหลักสูตร  
5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ 
และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอดประกอบอาชีพของตนเอง 
รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ประกาศให้สามารถใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดและการใช้เพื่อรักษา
โรคโควิด (COVID - 19) ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 หน้า 46 - 47) 
ดังนั้น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร โดยได้นำหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจร ที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว มาปรับปรุงและพัฒนา พร้อมจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้    
ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
หรือประชาชนผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ช่วยกันปลูกฟ้าทะลายโจรและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ผงฟ้าทะลายโจร เพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้หรือส่งต่อวัตถุดิบให้โรงงานนำไปแปรรูปต่อไป รวมทั้ง 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่
กลุ่มและชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบเครือข่าย 
ให้กับชุมชนอ่ืน 

 

หลักการของหลักสูตร 
หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร การดูแล ป้องกันโรคและศัตรูพืช ด้วย

วิธีการเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเพ่ือคงสภาพสารสำคัญไว้ให้มาก 
2. เป็นหลักสูตรที่เพ่ิมมูลค่าผลผลิตสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง  ๆ
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือทำการตลาดสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
4. เป็นหลักสูตรท่ีให้ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรมาใช้ในการปลูก การดูแล

สมุนไพรตามวิธีการของเกษตรธรรมชาติ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
  

จุดหมาย   
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร และประโยชน์

ของสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร ที่มีต่อการสาธารณสุข การเศรษฐกิจ และการอุตสาหกรรม  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการปลูก การบำรุง การดูแลป้องกันศัตรูพืชและโรคต่าง ๆ 

ของสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการแปรรูปสมุนไพร

พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยาสมุนไพรประเภทต่าง ๆ  
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ทิศทางด้านการตลาด 

และการคำนวณต้นทุนการผลิต การจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

5

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ

re-skill และ up-skill เล ่มท่ี 1



6 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
 

ระยะเวลา    
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน  40  ชั่วโมง 
1. ภาคทฤษฎี จำนวน 15 ชั่วโมง 

 
 
 
 

2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 25 ชั่วโมง 
 

 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
โครงสร้างหลักสูตร 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ            

พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. บอกลักษณะทั่วไปและ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์              
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. อธิบายความสำคัญของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
 

1. ลักษณะทั่วไปของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.1 ชื่อสามัญ 
1.2 ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1.3 ชื่ออ่ืน 
1.4 ถิ่นกำเนิด 

2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

2.1 ลำต้น 
2.2 ใบ   
2.3 ดอก 
2.4 ผล 

3. ความสำคัญของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

2 2 

6

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ

re-skill และ up-skill เล ่มท่ี 1



7 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
   3.1 ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 
   3.2 ด้านอาหารและ                
การบริโภค 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
   3.5 ด้านเกษตรกรรม 

2. ประโยชน์และสรรพคุณ
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประโยชน์และสรรพคุณของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถอธิบายประโยชน์ 
สรรพคุณ และวิธีใช้ของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1. ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. สรรพคุณและวิธีใช้                   
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน              
ฟ้าทะลายโจร 

2 2 

3. การปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจรได้ 

1. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ในการปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.1 สภาพภูมิอากาศ 
1.2 สภาพพ้ืนที่ 
1.3 สภาพดิน 
1.4 สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 
1.5 ผลผลิต 

2. ฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. ขั้นตอนการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

3.1 การเตรียมดิน 
3.2 การปลูก 
3.3 การดูแลรักษา 
3.4 โรคและศัตรูพืชที่

สำคัญ 

4 12 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4. การเก็บเกี่ยวและ                 

การแปรรูปพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเก็บเก่ียวและ                   
การแปรรูปพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร 
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. สามารถแปรรูปพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1. การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.1 การปฏิบัติก่อนและหลัง 
การเก็บเกี่ยว 

1.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
1.3 การเก็บเกี่ยว 
1.4 ผลผลิต  

2. การแปรรูปพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

2.1 ยาชง  
2.2 ยาเม็ดลูกกลอน  
2.3 ยาแคปซูล  
2.4 ยาทิงเจอร์หรือ        

ยาดองเหล้า  
2.5 ยาผงใช้สูดดม 
2.6 ตัวอย่างวิธีการแปรรูป

ฟ้าทะลายโจร  
2.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์          

การแปรรูปจากฟ้าทะลายโจร 

4 6 

5. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
การตลาด และการคิด
คำนวณต้นทุนผลผลิต
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การตลาด 
และการคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน                
ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
 

1. เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ของฟ้าทะลายโจร 

1.1 วิธีเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของฟ้าทะลายโจร 

1.2 วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิต
บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์  
2. การตลาดพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. การคิดคำนวณต้นทุนผลผลิต 

3 3 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. การอภิปราย (Discussion Method)  
4. การชมคลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
5. การฝึกปฏิบัติ 
หมายเหตุ การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ระยะ  

ระยะที่ 1 เรื่องที่ 1 - 3 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงตามโครงสร้างหลักสูตร (เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร) 
ระยะที่ 2 เรื่องท่ี 3 การปลูกพืชสมุนไพร ผู้เรียนฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระยะที่ 3 เรื่องที่ 4 - 5 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงตามโครงสร้างหลักสูตร (เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร) 

สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. คลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
3. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล

และสารสนเทศท่ีแสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การสังเกต  
2. การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน  
 

การจบหลักสูตร 
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. หลักฐานการเข้าเรียนตลอดหลักสูตร 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตรการศึกษาออกโดยสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

ฟ้าทะลายโจร 
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การเทียบโอน 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร อาจจะนำผลไปเทียบโอนผลการเรียน
กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/

พัฒนาหลักสูตร 
2. นางสาวสร้อย  สกุลเด็น  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร/  

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกฤษณา  โสภี  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว/

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา  
5. นางสาวมนทา  เกรียงทวีทรัพย ์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
6. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
7. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
8.  นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร   สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา   สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวจีราภา   เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5.  นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา 
 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
 นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
พิสูจน์อักษร 

นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขมิ้นชัน 
จำนวน 40 ชั่วโมง 

      กลุม่อาชีพ เกษตรกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ  สำนักงาน 
กศน. จึงได้มีการนำนโยบายที่เก่ียวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิด
สร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร ขมิ้นชัน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขมิ้นชัน ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เช่น 
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โรคผิวหนัง ผื่นคัน ขับลม ท้องร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น ขณะเดียวกนัขมิ้นชันโดยเฉพาะในรปูแบบ
ผง ยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ เช่น 
ครีมบำรุงผิว สบู่ และครีมขัดผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน 
ปัจจุบันมีการนำ ขมิ้นชันมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น การปลูกขมิ้นชันจะมีสารเคอร์คูมินอยด์ 
(Curcuminoid) ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการขมิ้นชันสูง ซึ่งสามารถปลูกและพัฒนาให้เป็นพืช
เศรษฐกิจได้ เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันหรือประชาชนผู้ที่มีความสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได ้หรือนำไปต่อยอดอาชีพ เพ่ือมีอาชีพและสร้างรายได้เพ่ิม และรวมกลุ่มนำความรู้ที่ได้รับจาการ
ฝึกอาชีพไป    ต่อยอด อาชีพในระดับชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
และสามารถเป็นต้นแบบ เครือข่าย ให้กับชุมชนอื่นได้เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมที่มีหลากหลายชนิด 
สำนักงาน กศน. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกขมิ้นชัน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ
การปลูกขมิ้นชัน จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น 

 
หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร ขม้ินชัน มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกสมุนไพร ขมิ้นชัน การดูแล ป้องกันโรคและศัตรูพืช ด้วยวิธีการ

เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเพ่ือคงสภาพสารสำคัญไว้ให้มาก 
2. เป็นหลักสูตรที่เพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน ขมิ้นชัน โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

สมุนไพรต่าง ๆ 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือทำการตลาดสมุนไพร ขม้ินชัน 
4. เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรมาใช้ในการปลูก การดูแล

สมุนไพรตามวิธีการของเกษตรธรรมชาติ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
 

จุดหมาย   
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสมุนไพร  ขมิ้นชัน และประโยชน์ของ

สมุนไพรขมิ้นชันที่มีต่อการสาธารณสุข การเศรษฐกิจ และการอุตสาหกรรม  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ขม้ินชัน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการปลูก การบำรุง การดูแลป้องกันศัตรูพืชและโรคต่าง ๆ 

ของสมุนไพร ขม้ินชัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการแปรรูปสมุนไพร

พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยาสมุนไพรประเภทต่าง ๆ  
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิม่ของผลผลิต ทิศทางด้านการตลาด 

และการคำนวณต้นทุนการผลิต การจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 

ระยะเวลา    
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน  40  ชั่วโมง 
1. ภาคทฤษฎี จำนวน 15 ชั่วโมง 
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 25 ชั่วโมง 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ         
พืชสมุนไพร ขม้ินชัน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
2. บอกลักษณะทั่วไปและทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
3. บอกความสำคัญของ                      
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
 

1. ลักษณะทั่วไปของ           
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

1.1 ชื่อสามัญ 
1.2 ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1.3 ชื่ออ่ืน 
1.4 ถิ่นกำเนิด 

2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชัน 

2.1 เหง้าขมิ้น 
2.2 แง่งขมิ้น   
2.3 ใบขม้ิน 
2.4 ดอกขม้ิน 

3. ความสำคัญของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
   3.1 ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 
   3.2 ด้านอาหารและการบริโภค 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
   3.5 ด้านเกษตรกรรม 

2 2 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

2. ประโยชน์และสรรพคุณ
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชัน 
 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ และสรรพคุณของ                  
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
 

1. ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
2. สรรพคุณของพืชสมุนไพร 
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

2 2 

3. การปลูกพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชัน 
2. สามารถปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชันได้ 

1. สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ในการปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

1.1 สภาพภูมิอากาศ 
1.2 สภาพพ้ืนที่ปลูก 
1.3 สภาพดิน 
1.4 ธาตุอาหาร 
1.5 สภาพน้ำ 

2. ฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
3. ขั้นตอนการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

3.1 การเตรียมดิน 
3.2 เตรียมแปลงปลูก 
3.3 การเตรียมพันธุ์ 
3.4 การปลูก 
3.5 การดูแลรักษา 

4 12 

4. การเก็บเกี่ยวและการแปร
รูป พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชัน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
2. สามารถการเก็บเกี่ยวพืช
สมุนไพร ขมิ้นชัน 
3. สามารถแปรรูปพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

1. การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

1.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
1.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
1.3 วิธีการขุด  
1.4 ผลผลิต  
1.5 ข้อควรระวังในการเก็บเกี่ยว 
1.6 การปฏิบัตหิลังการเก็บ

เกี่ยวพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขมิ้นชัน 

4 6 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2. การแปรรูปพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขมิ้นชัน 

2.1 การทำแห้งขมิ้นชันทั้งหัว 
2.2 การทำขมิ้นชนัแห้งแบบชิ้น 
2.3 การทำขมิ้นชันผง  
2.4 การกลั่นน้ำมัน     

หอมระเหยขม้ินชัน 
2.5 การบรรจุและการเก็บ

รักษาขมิ้นชัน 
2.6 ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชนั 

5. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
การตลาด และการคิด
คำนวณ ต้นทุนผลผลิตพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชัน 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การตลาด 
และการคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิต พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชัน  
2. สามารถคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขม้ินชันได้ 
 

1. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต      
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 

1.1 วิธีเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของขม้ินชัน 

1.2 วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
ผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ 
2. การตลาดพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
3. การคิดคำนวณต้นทุนผลผลติ 

3 3 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. อภิปราย (Discussion Method)  
4. การฝึกปฏิบัติ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

หมายเหตุ การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ระยะ  
   ระยะที่ 1 เรื่องที่ 1 - 3 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงตามโครงสร้างหลักสูตร (เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร) 
   ระยะที่ 2 เรื่องท่ี 3 การปลูกพืชสมุนไพร ผู้เรียนฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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   ระยะที่ 3 เรื่องที่ 4 - 5 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงตามโครงสร้างหลักสูตร (เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร) 
 

สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. ใบงาน 
3. คลิปวิดีโอ 

 

การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การสังเกต  
2. การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน  

 

การจบหลักสูตร 
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. หลักฐานการเข้าเรียนตลอดหลักสูตร 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตรการศึกษาออกโดยสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร 

พ้ืนบ้าน ขม้ินชัน 
 

การเทียบโอน 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขมิ้นชัน อาจจะนำผลไปเทียบโอนผลการเรยีน

กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 

(ทีม่าของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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บรรณานุกรม 
 

การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย.(ออนไลน์).https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-
productcost. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564. 

การจัดการการผลิตขม้ินชันในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพ่ิมผลผลิต. (ออนไลน์). 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_2563031110501
5_91741.pdf.วันที่ 26 กรกฎาคม 2564. 

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เบื้องต้น. (ออนไลน์). https://flowaccount.com/blog/. วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564. 
การปลูกขมิ้นชัน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).

http://www.doae.go.th/library/html/veget_all.html.วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย (รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี) .จันทบุรี : ศูนย์การศึกษา
แพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 

กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.(2543). คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2543. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(2544.) ขมิ้นชัน.(ผลงานวิชาการประจำปี 2543).
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2545). การผลิตสมุนไพรและเครื่องเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จำกัด. 

__________________. (2551). ขม้ินชัน. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์ 
สำนักพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี.  

กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ รารียา จิรธนานุวัฒน์ และภานุพงษ์ ภู่ตระกูล. (2562). สถานการณ์การวิจัยสมุนไพรไทย: 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและข้อเสนอเชิงนโยบาย (วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก).นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข. 

ข้อมูลพืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน์). 
http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=51 .วันที่ 23 
กรกฎาคม 2564. 

ข้อมูลสมุนไพรขม้ินชัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . (ออนไลน์). 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=34 . วันที่ 23 
กรกฎาคม 2564. 

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขม้ินชัน. (ออนไลน์).  
http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564. 

ขม้ิน . (ออนไลน์). https://th.wikipedia.org/wiki/. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 
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ขม้ิน . (ออนไลน์). https://th.wikipedia.org/wiki/. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 
ขม้ิน สรรพคุณและประโยชน์ของขม้ินชัน. (ออนไลน์).https://www.opsmoac.go.th/surin-local_wisdom-

preview-422891791843 . วนัที่ 25 กรกฎาคม 2564. 
ขมิ้น สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นชัน 55 ข้อ !. (ออนไลน์). https://medthai.com/. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564. 
ขมิ้นชัน . (ออนไลน์) . https://sites.google.com/site/areara508/my-map .วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 
ขม้ินชัน. (ออนไลน์) . http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbI D=51 . 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 
ขม้ินชัน (Khamin chan : Turmeric) . (ออนไลน์)    

http://www.agriman.doae.go.th/herbal/herbdoae006/khamin%20chan.pdf .วันที่ 23 
กรกฎาคม 2564. 

 “ขม้ินชัน” ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน. (ออนไลน์). https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=5419 .  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 

“ขมิ้นชัน” พืชเศรษฐกิจ ยกฐานะเกษตรกร องค์การเภสัชซื้อทำยาสร้างรายได้กว่า10 ล้าน . (ออนไลน์). 
https://www.southdeepoutlook.com/ShowAllDetails/detail_trending/.วันที่ 23 กรกฎาคม 
2564.   

ขม้ินชันกับ 6 คุณประโยชน์ต่อสุขภาพที่ต้องรู้. (ออนไลน์).
https://www.megawecare.co.th/content/4992/6-key-benefits-of-curcumin  .วันที่ 
23 กรกฎาคม 2564. 

คุณประโยชน์ของขมิ้นชัน. (ออนไลน์). https://guru.sanook.com/5904/. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564. 
คุณประโยชน์ของขมิ้นชัน สรรพคุณป้องกันสารพัดโรค. (ออนไลน์).  
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/1999331. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาด สารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย.(ออนไลน์). 

https://www.nanotec.or.th/th/wp-
content/uploads/2019/02/NANOTECebook_herbmarket.pdf วันที่ 23 กรกฎาคม 2564. 

ชัชวาลย์ ช่างทำ. (2558). คุณประโยชน์และฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลายของสมุนไพรขมิ้นชัน. 
(วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 2558.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

ฉวีวรรณ พฤกษ์สุนันท์ บรรจบ อินทรสุขศรี และมานิต สีโทชวลิต.(2529).ผลของขมิ้นชันต่อการเปลี่ยนแปลง
เยื่อบุผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ดุโอนัมในผู้ป่วยแผลเปื่อยเปปติค รายงานเบื้องต้นในผู้ป่วย 10 
ราย.(วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวารสารเภสัชวิทยา).สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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ชฎา พิศาลพงศ์. (2563). การประเมินข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของขมิ้นชันและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
แนวทางการวิจัยขมิ้นชันในอนาคต (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร. 

ชูลีรัตน์ คงเรือง. (2548).การผลิตและการตลาดขม้ินชันและผลิตภัณฑ์ในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง (วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปี2547). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ถึงเวลาโกยเงิน SME รุกตลาดสมุนไพร.(ออนไลน์). 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAn
alysis/Documents/Herb_Market.pdf. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564.  

เทรนด์ขมิ้นชันอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอางมาแรง .(ออนไลน์). 
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_131723 .วันที่ 23 
กรกฎาคม 2564. 

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. (2544.).ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดียุค 2001 ควรเป็นอย่างไรการสัมมนาเรื่องแนว
ทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

บุญหงษ์ จงคิด.(2549).การปรับปรุงพันธุขม้ินชันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
การวิจัยประจำปี 2549).กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวงสาธารณสุข.(ออนไลน์).
https://www.dtam.moph.go.th/images/download/dl0021/MasterPlan-
Thaiherb.pdf. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564. 

พนารัช ปรีดากรณ ์เติมธรรม สิทธิเลิศ สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ ลลิดา ปรีดากรณ์ และแพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์. 
(2563). ยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรรายสินค้า : ขม้ินชันและบัวบก (รายงานผลการวิจัย). 
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. 

พนิดา อติเวทิน. (2542). อิทธิพลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และอายุเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสาร
เคอร์คูมินในขมิ้นชัน (Curcuma longa L.). ขอนแกน:มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์. (ออนไลน์). 
https://www.vkplastic.com/2019/07/22/. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564.  

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์). 
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171121-moac-thailand-4.pdf.วันที่ 
26 กรกฎาคม 2564. 
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วิธีปลูกขมิ้นชัน (Turmeric). (ออนไลน์). https://www.plookphak.com/how-to-plant-turmeric/. วันที่ 
27 กรกฎาคม 2564. 

วิธีการคำนวณต้นทุนขาย ก่อนตั้งราคาขายให้คุ้ม. (ออนไลน์). https://peakaccount.com/blog/. วันที่ 27 
กรกฎาคม 2564. 

วรวิทย ยิ่งสวสัดิ์ และบัวบาง ยะอูป. (2536). การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ (วิจัยนี้เป็นสว่นหนึ่งใน
การสัมมนาผลการดำเนินงานโครงการวิจัย KIP ประจำป ี2536).กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ประโยชน์ของ ขมิ้น สมุนไพรพื้นบ้านที่มากคุณค่า. (ออนไลน์).
https://amprohealth.com/herb/turmeric/. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

สำนักยา กลุ่มงานพัฒนาระบบ งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ. (2556).บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียา
หลักแห่งชาติ. นนทบุรี : สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.(2544). มาตรฐานสมุนไพรไทย เล่ม 2 
ขม้ินชัน. นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 

สุภาภรณ์ สาชาติ. (2558).วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันอย่างยั่งยืน (รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
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คณะผู้จัดทำ 
ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
คณะพัฒนาหลักสูตร 

1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางสาวสร้อย  สกุลเด็น  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร/  

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกฤษณา  โสภี  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว/

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา  
5. นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
6. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
7. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
8.  นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา 
 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 
จำนวน  46  ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม  
  

  
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตมา
ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

เพื ่อสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาอาชีพ ที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษามีความพร้อมในการบริการตามสภาพบริบท เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนา
อาชีพ Re - Skill และ Up - Skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำหลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ เป็น
หลักสูตรในกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเสริม
ภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ กระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ขมิ้นชัน เป็นต้น 
สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” เมนูอาหารได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร
และโภชนาการ เป็นเมนูที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่มีวิธีการประกอบอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ไม่ยุ ่งยาก รสชาติอาหาร
เหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของสำนักงาน กศน. ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re - Skill และ Up - Skill 
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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หลักการของหลักสูตร 
หลักสูตรการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพที่เน้นการใช้สมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ร่างกายจะได้รับเพ่ือ

เสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพจาก

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 

 

จุดหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบที่นำมาใชใ้นการทำอาหารคาว 

เพ่ือสุขภาพ  
3. ผู้เรียนสามารถจัดทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ

จากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
5. ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 46 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
1. ภาคทฤษฎี  จำนวน  16  ชั่วโมง  
2. ภาคปฏิบัติ  จำนวน  30  ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 

1. ความหมายของอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
2. ประเภทของอาหารคาว               
เพ่ือสุขภาพ 
3. ความสำคัญของอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
4. ประโยชน์ของอาหารคาว      
เพ่ือสุขภาพ 
5. สุขอนามัยในการทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำอาหารคาว 
เพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถดูแล เก็บรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. การดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

3. วัตถุดิบสำหรับการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วัตถุดิบสำหรบัการทำอาหารคาว 
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ          
การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่าประโยชน์ 
และผลข้างเคียงของวัตถุดิบ

1. ส่วนประกอบของอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกวัตถุดิบสำหรับ             
การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารคาว 
เพ่ือสุขภาพ 
4. สมุนไพรต้านโควิด 
5. คุณค่าประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบสำหรับ

3 3 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

สำหรับนำมาใช้ในการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

นำมาใช้ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

4. การทำอาหารคาว       
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับ
การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 
ในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถทำอาหารคาว           
เพ่ือสุขภาพ ต้มโคล้งมะขามป้อม 
4. สามารถทำอาหารคาว            
เพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 
5. สามารถทำอาหารคาว              
เพ่ือสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด 
 

1. การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ต้มโคล้งมะขามป้อม 

1.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 
1.4 คุณค่าและประโยชน์

ของวัตถุดิบ 
2. การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 

2.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 เทคนิคการทำ 
2.4 คุณค่าและประโยชน์

ของวัตถุดิบ 
3. การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
น้ำพริกกระชายผัด 

3.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
3.2 ขั้นตอนการทำ 
3.3 เทคนิคการทำ 
3.4 คุณค่าและประโยชน์

ของวัตถุดิบ 

5 15 

5. บรรจุภัณฑ์และการจัด 
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์อาหาร
คาวเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจและ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ 
3. สามารถตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1. ความหมายและความสำคัญ
ของบรรจุภัณฑ์ 
2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
3. ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
4. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
5. การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 

2 4 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

6. หลักการจัดจำหน่าย
และหลักการกำหนด
ราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคาอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา        
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบายการตลาด
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบายแนวทาง                
การจำหน่ายอาหารคาว               
เพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและองค์ประกอบของ
การจัดจำหน่าย  
2. หลักและองค์ประกอบของ
การกำหนดราคา  
3. ตลาดอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

2 4 

 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. การอภิปราย (Discussion Method)  
4. การชมคลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
5. การฝึกปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. คลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
3. ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล

และสารสนเทศที่แสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถต่อการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถ 
ประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม 
3. การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  
4. การทดสอบ 

 

การจบหลักสูตร 
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ อาจจะนำผลไปเทียบโอนผลการเรียนกับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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คณะผู้จัดทำ 
 ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

/พัฒนาหลักสูตร 
2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11. นางสาวอุษณี โพธเดชขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
13. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
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ชื่อหลักสูตร การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
จำนวน  38  ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม   
 

 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต   
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด 
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

เพื่อสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และสถานศึกษามีความพร้อมในการบริการตามสภาพบริบท เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ Re - Skill 
และ Up - Skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำหลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ เป็นหลักสูตรในกลุ่ม     เสริม
ภูมิคุ ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเสริมภูมิคุ ้มกันไวรัสโคโรนา     
2019 (COVID-19) ได้แก่ กระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ขมิ้นชัน เป็นต้น สอดคล้องกับคำกล่าวที ่ว่า 
“รับประทานอาหารเป็นยา” เมนูอาหารได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ เป็นเมนู         
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่มีวิธีการประกอบอาหารหวานเพื่อสุขภาพไม่ยุ่งยาก รสชาติอาหารเหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยม 
ไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงาน กศน. ที่มุ่งส่งเสริม   
การจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re - Skill และ Up - Skill ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ที่เน้นการใช้สมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ร่างกายจะได้รับเพ่ือ

เสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพจาก

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 
 

จุดหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหารหวาน 

เพ่ือสุขภาพ  
3. ผู้เรียนสามารถจัดทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำอาหารหวาน

เพ่ือสุขภาพจากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
5. ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 

 

ระยะเวลา 
   ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 38 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

  1. ภาคทฤษฎี  จำนวน  14  ชั่วโมง  
  2. ภาคปฏิบัติ  จำนวน  24  ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร 

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
 

1. ความหมายของอาหารหวาน                
เพ่ือสุขภาพ 
2. ประเภทของอาหารหวาน                      
เพ่ือสุขภาพ 
3. ความสำคัญของอาหารหวาน                    
เพ่ือสุขภาพ 
4. ประโยชน์ของอาหารหวาน                   
เพ่ือสุขภาพ 
5. สุขอนามัยในการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในการทำอาหารหวาน              
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ในการทำอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถดูแล เก็บรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์                      
ในการทำอาหารหวาน                    
เพ่ือสุขภาพ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2. การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์         
ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
3. การดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหารหวาน                     
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

3. วัตถุดิบสำหรับการทำ 
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการทำ 
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ 
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

1. ส่วนประกอบของอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำ 
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
3. การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
4. สมุนไพรต้านโควิด 

2 3 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และผลข้างเคียง
ของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้
ในการทำอาหารหวาน                
เพ่ือสุขภาพ 

5. คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง
ของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำ 
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

4. การทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำบราวนี่ชาเขียว 
ฟ้าทะลายโจร และไอศกรีม
มะขามป้อมอัญชัน  
2.บอกสัดส่วนและขั้นตอน
ในการทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ บราวนี่ชาเขียว                 
ฟ้าทะลายโจร และไอศกรีม
มะขามป้อมอัญชัน                          
3. สามารถทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ บราวนี่ชาเขียว
ฟ้าทะลายโจร 
4. สามารถทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ ไอศกรีม
มะขามป้อมอัญชัน 
5. อธิบายคุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบใน          
การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

1. การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 

1.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 
1.4 คุณค่าและประโยชน์                    

ของวัตถุดิบ 
2. การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
ไอศกรีมมะขามป้อมอัญชัน 

2.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 เทคนิคการทำ 
2.4 คุณค่าและประโยชน์                    

ของวัตถุดิบ 

4 8 

5. บรรจุภัณฑ์ และการจัด
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟ 
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ         
และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้ 
3. สามารถตกแต่งและ                   
จัดเสิร์ฟอาหารหวาน                      
เพ่ือสุขภาพ 

1. ความหมายและความสำคัญ                  
ของบรรจุภัณฑ์ 
2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
3. ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
4. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
5. การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟ               
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

2 4 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

6. หลักการจัดจำหน่าย
และหลักการกำหนด
ราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดจำหน่าย 
และหลักการกำหนดราคา
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบายการตลาด
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบายแนวทาง 
การจำหน่ายอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและองค์ประกอบของ                        
การจัดจำหน่าย  
2. หลักและองค์ประกอบของ                    
การกำหนดราคา  
3. ตลาดอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
 

2 5 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. การอภิปราย (Discussion Method)  
4. การชมคลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
5. การฝึกปฏิบัติ 

 

สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. คลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
3. ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล 
และสารสนเทศที่แสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถต่อการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ           
ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม 
3. การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  
4. การทดสอบ 

 
การจบหลักสูตร 

1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 

ผู้เรียนที่จบการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ อาจจะนำผลไปเทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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คณะผู้จัดทำ 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 

พัฒนาหลักสูตร 
2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
13. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  นักวิชาการศึกษา 
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ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
1. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  นักวิชาการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
 จำนวน  38  ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม   

 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต   
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ  Re - Skill และ Up - 
Skill จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
บริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
และต่อยอดประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนต่อไป 

เพื ่อสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาอาชีพ ที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการบริการตามสภาพบริบท เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำหลักสูตรอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ เป็นหลักสูตรในกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย 
โดยการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ กระชาย 
ขิง ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ขมิ้นชัน เป็นต้น สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” 
เมนูอาหารได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ เป็นเมนูที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีวิธีการ
ประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพไม่ยุ ่งยาก รสชาติอาหารเหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของ
สารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน จัดทำขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายของสำนักงาน กศน. ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษา
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พัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re - Skill และ Up - Skill ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ที่เน้นการใช้สมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ร่างกายจะได้ รับ 

เพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพจาก

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 
 

จุดหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหารว่าง 

เพ่ือสุขภาพ  
3. ผู้เรียนสามารถจัดทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำอาหารว่าง 

เพ่ือสุขภาพจากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
5. ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 38 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
 1. ภาคทฤษฎี  จำนวน  14  ชั่วโมง  
 2. ภาคปฏิบัติ  จำนวน  24  ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร 

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ อาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

1. ความหมายของอาหารว่าง 
2. ประเภทของอาหารว่าง 
3. การกำหนดเวลาในการจดัอาหารวา่ง
เพ่ือสุขภาพ 
4. ประโยชน์ของอาหารวา่งเพ่ือสุขภาพ 
5. การเลือกบริโภคอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
6. สุขอนามัยในการประกอบอาหารว่าง 
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

2. เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในการทำอาหารวา่งเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำอาหาร 
ว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถดูแล เก็บรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
อาหารว่าง 
2. หลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
4. หลักการดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่าง 

2 2 

3. วัตถุดิบสำหรับการ
ทำ อาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ
สำหรับใช้ในการทำอาหารว่าง 
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และผลข้างเคียงของ
วัตถุดิบสมุนไพรสำหรับ

1. ส่วนประกอบของอาหารว่าง              
เพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกซื้อและเก็บรักษาวัตถุดิบ
สำหรับใช้ในการทำอาหารว่าง                   
เพ่ือสุขภาพ 
3. คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง
ของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้
ในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

2 3 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

นำมาใช้ในการทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 

4. การทำอาหารว่าง                
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ 
ของวัตถุดิบในการทำอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่าง
มะขามป้อม 
4. สามารถทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

1. การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 

1.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 
1.4 คุณค่าและประโยชน์                        

ของวัตถุดิบ 
2. การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ                   
ลูกอมห้าสหาย 

2.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 คุณค่าและประโยชน์                  

ของวัตถุดิบ 

4 8 

5. การจัดตกแต่งและ                 
จัดเสิร์ฟอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 

1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถตกแต่งและ                    
จัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

1. หลักการตกแต่งอาหารว่าง                    
เพ่ือสุขภาพ 
2. รูปแบบของการจัดบริการอาหารวา่ง 
เพ่ือสุขภาพ 
3. การจัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

2 4 

6. หลักการจัด
จำหน่ายและ
หลักการกำหนด
ราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดจำหน่าย 
และหลักการกำหนดราคา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบายการตลาด
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบายแนวทาง 
การจำหน่ายอาหารว่าง                 
เพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและองค์ประกอบของการจัด
จำหน่าย  
2. หลักและองค์ประกอบของ                   
การกำหนดราคา  
3. ตลาดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

2 5 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. การอภิปราย (Discussion Method)  
4. การชมคลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
5. การฝึกปฏิบัติ 

 

สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. คลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
3. ใบงาน 

 
การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล 
และสารสนเทศที่แสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถต่อการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ     
ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม 
3. การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  
4. การทดสอบ 
 

การจบหลักสูตร 
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  
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เอกสารหลักฐานการศึกษา 
1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 

ผู้เรียนที่จบการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ อาจจะนำผลไปเทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
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https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-
chi-ni-kar-prakxb-xahar. (วันที่สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 

พัฒนาหลักสูตร 
2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน  นักวิชาการศึกษา 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิสูจน์อักษร 
1. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน  นักวิชาการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
จำนวน  38  ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม   
 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต    
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด 
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

เพื ่อสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาอาชีพ ที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษามีความพร้อมในการบริการตามสภาพบริบท เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนา
อาชีพ Re - Skill และ Up - Skill สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็น
หลักสูตรในกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเสริ ม
ภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ กระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ขมิ้นชัน เป็นต้น 
สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” เมนูอาหารได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร
และโภชนาการ เป็นเมนูที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่มีวิธีการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไม่ยุ่งยาก รสชาติอาหาร
เหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย
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ของสำนักงาน กศน. ที่มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re - Skill และ Up - Skill 
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่เน้นการใช้สมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ร่างกายจะได้รับเพ่ือ

เสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก                   

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายไดใ้ห้ทั้งตนเองและชุมชน 

 
จุดหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำ

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  
3. ผู้เรียนสามารถจัดทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าในการประกอบอาชีพการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

จากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับตกแต่ง จัดเสิร์ฟ การคิดต้นทุน และช่องทางการจัดจำหน่าย 
5. ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ทั้งตนเองและชุมชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 

 
ระยะเวลา 
  ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 38 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

1. ภาคทฤษฎี  จำนวน  14  ชั่วโมง  
2. ภาคปฏิบัติ  จำนวน  24  ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร 

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

1. ความหมายของเครื่องดื่ม                
เพ่ือสุขภาพ 
2. ประเภทของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. ความสำคัญของเครื่องดื่ม                
เพ่ือสุขภาพ 
4. ประโยชน์ของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
5. การเตรียมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
6. สุขอนามัยในการทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำเครื่องดื่ม                  
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถดูแล เก็บรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. การเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่ม                 
เพ่ือสุขภาพ 
3. การดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่ม                  
เพ่ือสุขภาพ 
4. การเตรียมการบริการเครื่องดื่ม 

2 2 

3. วัตถุดิบสำหรับการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับ              
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ
และวัตถุดิบทดแทนสำหรับ
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และผลข้างเคียง

1. ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกวัตถุดิบสำหรับ    
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. การเลือกวัตถุดิบทดแทน
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4. การเก็บรักษาวัตถุดิบเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
5. สมุนไพรต้านโควิด -19 

2 4 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้
ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

6. คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง 
ของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

4. การทำเครื่องดื่ม                
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่ม           
เพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์
ของวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถทำเครื่องดื่ม                
เพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจร 
โซดามะนาว 
4. สามารถทำเครื่องดื่ม                  
เพ่ือสุขภาพ สมูทตี้ป้อม
ทะลายฟ้า 
 

1. การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 

1.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 
1.4 คุณค่าและประโยชน์       

ของวัตถุดิบ 
2. การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
สมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 

2.1 สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 เทคนิคการทำ 
2.4 คุณค่าและประโยชน์         

ของวัตถุดิบ 

4 8 

5. บรรจุภัณฑ์ และการจัด
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟ 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเลือกใช้ จัดตกแต่ง 
และการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ 
4. สามารถตกแต่งและจัดเสิร์ฟ 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

1. ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 
2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
3. ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
4. การเลือกใช้และจัดตกแต่ง
บรรจุภัณฑ์ 
5. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม 
และแนวโน้มการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ปี 2021 
6. การจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์                
และการจัดจำหน่าย 
7. การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

2 4 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

6. หลักการจัดจำหน่าย
และหลักการกำหนดราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดจำหน่าย
และหลักการกำหนดราคา
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบายการตลาด
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบายแนวทางการ 
จำหน่ายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและองค์ประกอบของ         
การจัดจำหน่าย  
2. หลักและองค์ประกอบของ      
การกำหนดราคา  
3. ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

2 4 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. การอภิปราย (Discussion Method)  
4. การชมคลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
5. การฝึกปฏิบัติ 

สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. คลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
3. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล

และสารสนเทศที่แสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถต่อการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  
ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม 
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3. การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  
4. การทดสอบ 
 

การจบหลักสูตร 
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน 

ผู้เรียนที่จบการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาจจะนำผลไปเทียบโอน  ผลการเรียนกับหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 

พัฒนาหลักสูตร 
2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11. นางสาวชนัญชิดา  สยานันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวชนัญชิดา  สยานันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  นักวิชาการศึกษา 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิสูจน์อักษร 
นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  นักวิชาการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร การออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย 
จำนวน 40 ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรม 
 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต   
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด 
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนต่อไป 

หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพและ
รายได้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงวัตถุดิบ  
ระดับพื้นที่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้า ไม้ไผ่ เปลือกข้าวโพด ใบตอง กระดาษสา ผักตบชวา เป็นต้น 
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว สถานศึกษาสามารถนำไปตอบโจทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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หลักการของหลักสูตร   

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า   
2. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้    
3. เป็นหลักสูตรส่งเสริมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ วัสดุ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์   
4. เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 

จุดหมาย   
1. เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ประเภทบรรจุภัณฑ์  

การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (Brand Building) เพื่อการรับรู้ การสร้างอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 
การสร้างคุณค่าในบรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์   

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพของตนได้    
3. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและนำความรู้ที่ได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปต่อยอดอาชีพใน

ระดับชุมชน   
  

กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ  

  
ระยะเวลา  

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน  40 ชั่วโมง แบ่งเป็น  
1. ภาคทฤษฎี จำนวน 16 ชั่วโมง   
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 24 ชั่วโมง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย 
ความสำคัญ บทบาทและ
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
 

1.ความหมายของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. ความสำคัญของการ
บรรจุภัณฑ์ 
3. บทบาทและหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ 

2 - 

2 ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ
บรรจุภัณฑ์ 

1. การแบ่งประเภท 
บรรจุภัณฑ์ตามวิธีบรรจุ
และวิธีการขนถ่าย 
2. การแบ่งประเภท 
บรรจุภัณฑ์ตามวัสดุ 
 

2 - 

3 หลักการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ 
 

1. วัตถุประสงค์ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

2. องค์ประกอบของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. ขัน้ตอนการหาข้อมูลใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4. ขั้นตอนการวางแผน 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

5. เทคนิคการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

6. ขั้นตอนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
8. สีบนบรรจุภัณฑ์ 

2 6 

4 การสร้างต้นแบบ 
บรรจุภัณฑ์  

1. ผู้เรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการสร้างต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์   

1. โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่
ดัดแปลงจากท้องตลาด 
2. วิธีสร้างรูปทรง 

2 6 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

2. ผู้เรียนสามารถสร้าง
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์   
3. ผู้เรียนสามารถคำนวณ
ต้นทุนการผลิตอย่างง่าย 

บรรจุภัณฑ์ เช่น  มุม สัน 
รอยพับ รอยตัด 
3. การคำนวณต้นทุนการ
ผลิตอย่างง่าย (ค่าสถานที่ 
ค่าน้ำค่าไฟค่าแรงงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น) 

5 การสร้างตราสินค้า (Brand 
Building) เพ่ือการรับรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการสร้างตราสินค้า 
(Brand Building) เพ่ือการ
รับรู้ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ออกแบบตราสินค้า (Brand 
Building)      

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ตราสินค้า (Brand 
Building) เพ่ือการรับรู้ 
เช่น ตราสินค้า คำคม
โฆษณาหรือคำขวัญ 
(สโลแกน)  
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กฎหมายลิขสิทธิ์ ฉลาก 
มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ 

2 6 

6 การสร้างอัตลักษณ์ 
บรรจุภัณฑ์ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการสร้าง                
อัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ 
ไปสร้างอัตลักษณ์ 
บรรจุภัณฑ์ 

1. อัตลักษณ์ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพ 
2. วิธีการศึกษาอัตลักษณ์
ชุมชนจาก ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
3. วิธีคัดเลือก                
อัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมในการ
สร้างบรรจุภัณฑ์ของ             
กลุ่มอาชีพ 

2 6 

7 การสร้างคุณค่าใน 
บรรจุภัณฑ์ 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ
การสร้างคุณค่าในบรรจุ
ภัณฑ์ 

4. คุณค่าด้านความงามของ
บรรจุภัณฑ์ เช่น ความงาม
ด้านรูปแบบ องค์ประกอบ 
เป็นต้น 
5. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้
สอย เช่น ใช้สอยได้ง่าย 
สะดวก พกพาสะดวก 
เป็นต้น 

2 - 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 
8 ความปลอดภัยของ 

บรรจุภัณฑ์ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านความปลอดภัยของ      
บรรจุภัณฑ์ 

1. ความปลอดภัยของ 
บรรจุภัณฑ์ด้านการใช้สอย 
เช่น  การจัดเก็บ การนำพา  
การขนส่ง  
2. ความปลอดภัยของ 
บรรจุภัณฑ์ด้านสุขภาพ 
3. ความปลอดภัยของ 
บรรจุภัณฑ์ด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2 - 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ การทำแบบทดสอบ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ทั้งนี้ผู้จัดการอบรม
ต้องจัดระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
สื่อการเรียนรู้  

1. สื่อบุคคล 
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
4. ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ 
5. แหล่งเรียนรู้ 
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6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ YouTube channel VCD DVD สื่อออนไลน์ 
Power Point เป็นต้น 

 
 

การวัดและการประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินจากสภาพจริง (การตรวจชิ้นงาน/การนำเสนอ) 
3. แบบทดสอบ 
4. ประเมินชิ้นงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 
การจบหลักสูตร  

1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 

69

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ

re-skill และ up-skill เล ่มท่ี 1



70 
 

2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  
1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร  
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน  

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการออกแบบ/พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย อาจจะนำผลไปเทียบโอนผลการเรียน 
กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/

พัฒนาหลักสูตร 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  เรืองโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางพรรณทิพา  ขินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
5. นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
6. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
7. นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
8. นายทศพล ราชเดิม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
9. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  เรืองโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
6. นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
7. นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
8. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษา 
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ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  

นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

78

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ

re-skill และ up-skill เล ่มท่ี 1



79 
 

ชื่อหลักสูตร การขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 
จำนวน 30 ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ พาณิชยกรรมและบริการ 
 

 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 

ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต     
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด 
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของผู้บริโภคมากขึ้น มีการใช้งานผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น และยังเป็น
การช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรม                  
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ซึ่งอาจเรียกได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce : E - commerce) ซึ่งถือเป็นช่องทาง 
การสื่อสารทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลก ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจำกัด
ในเรื่องเวลา สถานที่ การแข่งขันทางการค้าเสรี ที่อาจต้องมีการช่วงชิงความได้เปรียบกันที่ความรวดเร็ว       
ทั้งการนำเสนอสินค้า และการให้บริการ จึงทำให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
น่าสนใจของการประกอบธุรกิจ การจำหน่ายสินค้า และมีแนวโน้มที่คนไทยจำเป็นต้องมีความรู้ เพื่อให้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการหรือผู้บริโภค  

จากความสำคัญดังกล่าว จึงมีการจัดทำหลักสูตร การขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) ขึ้น 
สำหรับนำไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจตามความเหมาะสม 
 
หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) มีการกำหนดหลักการของหลักสูตรไว้ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรที่จัดทำข้ึน สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 
2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ได้เพ่ือการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ 
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 
จุดหมาย 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) และเทคนิค

การขายของออนไลน์ ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
  ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน  30  ชั่วโมง  

1. ภาคทฤษฎี จำนวน 9 ชั่วโมง 
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 21 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตร 

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การขายของออนไลน์                           
ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) 

สามารถอธิบายความหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของ
ออนไลน์ 

1. ความหมายของ          
การขายของออนไลน์ 
2. ความหมายการขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ 
(YouTube) 

30 นาที - 

2. ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือ
สินค้า 

สามารถบอกปัจจัยที่ผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้า 

ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือ
สินค้า 

30 นาที - 

3. การใช้ช่องยูทูบ 
(YouTube)  เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการขาย             
และการตลาด 

1. สามารถบอกเหตุผลที่ ควร
ใช้ช่องยูทูบ (YouTube) เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการขายและ
การตลาด 
2. สามารถยกตัวอย่างการใช้ช่อง
ยูทูบ (YouTube)  เพ่ือการเพ่ิม
ช่องทางการขายและการตลาด 

1. เหตุผลที่ควรใช้ช่องยูทูบ 
(YouTube) เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการขายและการตลาด 
2. ตัวอย่างการใช้ช่องยูทูบ 
(YouTube) เพ่ือการเพ่ิม            
ช่องทางการขายและการตลาด 

1 - 

4. การจัดทำคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับ สินค้าลงช่องยูทูบ 
(YouTube) 

1. สามารถจัดทำคลิปวิดีโอ
เกี่ยวกับสินค้าลงช่องยูทูบ 
(YouTube) 
2. สามารถอธิบายขั้นตอน             
ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ 
3. สามารถอธิบายเทคนิค             
การจัดทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
4. สามารถอธิบายเทคนิค               
การพูดหน้ากล้อง 
5. สามารถตัดต่อวิดีโอด้วย
แอปพลิเคชัน  
6. สามารถออกแบบปกคลิป
วิดีโอที่น่าสนใจ 
7. สามารถจัดทำปกคลิปวิดีโอ
ด้วยแอปพลิเคชัน  

1. อุปกรณ์เบื้องต้นการทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube) 
2. ขั้นตอนถ่ายวิดีโอด้วย        
มือถือ 
3. เทคนิคการจัดทำคลิป
วิดีโอให้น่าสนใจ 
4. เทคนิคการพูดหน้ากล้อง 
5. การตัดต่อวิดีโอด้วย                    
แอปพลิเคชัน 
6. การออกแบบปกคลิปวิดีโอ
ที่น่าสนใจ 
7. การจัดทำปกคลิปวิดีโอ    
ด้วยแอปพลิเคชัน 

5 16 
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ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5. การเปิดช่องยูทูบ 

(YouTube)  และการ
อัปโหลดคลิปวิดีโอ 

สามารถเปิดช่องยูทูบ                          
และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

การเปิดช่องยูทูบ  (YouTube)  
และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ 

2 5 

 
หมายเหตุ การจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตร ผู้จัดการเรียนรู้สามารถเพิ่มเติมหรือ

ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ต้องให้เป็นไปตามกรอบเนื้อหาในแต่ละเรื ่องที่
กำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่าน (YouTube) มีเนื้อหา
ประกอบด้วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ผ่าน  (YouTube) ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ
สินค้าตัวอย่างของการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) การจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ (YouTube)  และ
การเปิดช่องยูทูบ (YouTube) และการอัปโหลดคลิปวิดีโอ ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรได้กำหนดระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้ไว้ จำนวน 30 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้สามารถจัดได้
ในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การศึกษาจากเอกสารใบความรู้ การให้ผู้ เรียนศึกษาด้วยตนเอง การใช้ใบ
งานและการฝึกปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละเรื่อง เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมในแต่ละเรื่อง ให้ผู้จัดการเรียนรู้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง 
2. ชี้แจงรายละเอียดจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ กรอบเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดการ

เรียนรู้แก่ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย 
3. จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง พร้อมทั้ง 

มอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานหรือกิจกรรม หรือทดลองฝึกปฏิบัติ ตามท่ีกำหนดไว้ใน ทั้งนี้ ผู้จัดการเรียนรู้อาจ
กำหนดให้ผู้เรียน เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพิ่มเติมได้ โดยให้พิจารณาถึงความพร้อม ความเหมาะสมและ
ความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. ผู้จัดการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้     
ที่กำหนด และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

5. ดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการฝึกปฏิบัติ ชิ้นงาน หรือผลงาน   
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ 
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สื่อการเรียนรู้  
1. บุคคล โดยผู้จัดการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
4. สื่อเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์คลิปวิดีโอทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ เป็นต้น 
5. สื่อ ในลักษณะที่เป็นอุปกรณ์จริง ของจริง (ถ้ามี ตามสภาพความพร้อม) เช่น โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟน ไมค์โครโฟน กล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก เป็นต้น 
 

การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนด 
2. การประเมินจากการฝึกปฏิบัติ ชิ้นงาน หรือผลงาน ที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู้  
 

การจบหลักสูตร  
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  
1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร  
3. วุฒิบัตร ที่ออกโดยสถานศึกษา 

 

การเทียบโอน  
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) อาจจะนำผลไปเทียบโอน 

ผลการเรียนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออื่น ๆ  ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/

พัฒนาหลักสูตร 
2. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
4. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
5. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
6. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
7. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
8. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
9. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางสาวเบ็จวรรณ  อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
6. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
7. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิสูจน์อักษร 
1. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย          นักวิชาการศึกษา 
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ชื่อหลักสูตร การทำแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
จำนวน 40 ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต    
มาดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด 
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 

ในปัจจุบันนี้ชีวิตประจำวันของคนไทยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกัน
หรือระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนบนโลก เพราะเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน
ของทุกคน ในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เป็นเครื่องมือช่วยในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดกัน
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สามารถประสานความร่วมมือกันในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไลน์ (Line) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) นอกจากนี้เครือข่ายออนไลน์ ยังช่วยให้
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ สารมารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม, 2561) โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง 
(Social Networking,2017) ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่เพ่ิมความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศ การหยุดหรือปิดกิจการของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้
กลุ่มคนจำนวนมากต้องถูกเลิกจ้าง หยุดงาน รายได้ลดน้อยลง และหยุดชะงักลง และจากการศึกษาข้อมูลความ
ต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน โดยภาพรวมจากในพื้นที่ 77 จังหวัด พบว่า ด้วยความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับการประสบปัญหาจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ประชาชนโดยเฉพาะคนยุคใหม่จึงมีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ จึงมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ขายของออนไลน์ข้ึน 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) สำหรับใช้ขายของ
ออนไลน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพในระดับชุมชนต่อไป 

                                          
หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรการทำแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ กำหนดหลักการไว้ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล รวมทั้งเน้น

การบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
ทั้งในระดับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชน สังคม 
3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 

 
จุดหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชัน (Application) 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือการค้าออนไลน์  

ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้ 
4. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มและนำความรู้ที่ได้จากจัดทำแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือการค้า

ออนไลน์ไปต่อยอดอาชีพในระดับชุมชน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
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ระยะเวลา 
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 40 ชั่วโมง  
1. ภาคทฤษฎี จำนวน 14 ชั่วโมง 
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 26 ชั่วโมง 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. แอปพลิเคชัน  

(Application) 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ประเภท และ
ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน  
(Application) พ้ืนฐาน 

1. ความหมายของแอปพลิเคชัน  
(Application) 
2. ประเภทของแอปพลิเคชัน  
(Application) 
3. ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน  
(Application) 

2 2 

2. เครื่องมือที่ใช้ใน                 
การจัดทำแอปพลิเคชัน  
(Application)                      
เพ่ือการค้าออนไลน์ 

มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเลือกใช้เครื่องมือ                        
ในการทำแอปพลิเคชัน  
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ 
 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทำ
แอปพลิเคชัน (Application) 
เพ่ือการค้าออนไลน์  
2. หลักการเลือกใช้เครื่องมือ
ในการทำแอปพลิเคชัน  
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ 

3 4 

3. กระบวนการจัดทำ                 
แอปพลิเคชัน  
(Application)                      
เพ่ือการค้าออนไลน์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ 
องค์ประกอบ ของการทำ
แอปพลิเคชัน (Application)  
เพ่ือการค้าออนไลน์ 
2. สามารถจัดทำแอปพลิเคชัน  
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ ตามข้ันตอนได้                 
อย่างถูกต้อง 

1. องค์ประกอบของการทำ
แอปพลิเคชัน (Application)          
เพ่ือการค้าออนไลน์  
2. ขั้นตอนของการทำ     
แอปพลิเคชัน (Application) 
เพ่ือการค้าออนไลน์  
3. ตัวอย่างขั้นตอนของการทำ
แอปพลิเคชัน (Application) 
เพ่ือการค้าออนไลน์จาก
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำ
แอปพลิเคชัน (Application)  

4 15 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4. กฎหมายและระเบียบ               

ที่เก่ียวข้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การทำแอปพลิเคชัน  
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์ และสามารถปฏิบัติตน 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

1. กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 
2. กฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
3. กฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

2 2 

5. การเลือกรูปแบบและ        
การตัดสินใจใช้ช่องทาง            
เพ่ือการค้าออนไลน์         
ผ่านทางแอปพลิเคชัน  
(Application) 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ช่องทางการค้าออนไลน์ ที่จัดทำ
ขึ้นเองและแบบสำเร็จรูป 
2. สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ช่องทางการค้าออนไลน์ของ
แต่ละแอปพลิเคชัน  
(Application) เพ่ือการค้า
ออนไลน์สำหรับตนเอง                    
และชุมชนได้ 

1. รูปแบบช่องทางการค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  
(Application) ที่จัดทำขึ้น 
2. รูปแบบช่องทางการค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  
(Application) แบบสำเร็จรูป 
3. วิธีการเลือกรูปแบบและ
ตัดสินใจ ใช้ช่องทางการค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน  
(Application) ที่จัดทำขึ้นและ 
แบบสำเร็จรูป สำหรับตนเอง 
และชุมชน 

3 3 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การบรรยาย (Lecture)  
2. การระดมสมอง (Brainstorming)  
3. การอภิปราย (Discussion Method)  
4. การชมคลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
5. การฝึกปฏิบัติ 
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สื่อการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
1. ใบความรู้ 
2. คลิปวีดีโอการบรรยายและการสาธิต 
3. ใบงาน 

 
การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล
และสารสนเทศที่แสดงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถต่อการทำแอปพลิเคชัน (Application) 
เพ่ือการค้าออนไลน์ตลอดหลักสูตร ซึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม 
3. การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  
4. การทดสอบ 

 
การจบหลักสูตร 

1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

1. หลักฐานการเข้าเรียนตลอดหลักสูตร 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
3. วุฒิบัตรการศึกษาออกโดยสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการทำแอปพลิเคชัน  

(Application) เพ่ือการค้าออนไลน์ 
 

การเทียบโอน 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรการทำแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ อาจจะนำผลไป

เทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์            
ที่สถานศึกษากำหนด 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นายไวยฤทธิ์  วิทยานรากุล  กรรมการบริษัท ลิตเติ้ล บีน ซอฟต์ จำกัด/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ 
4. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
6. นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
7. นายวสันต์  อินทะ   นักจัดการงานทั่วไป 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายไวยฤทธิ์  วิทยานรากุล  กรรมการบริษัท ลิตเติ้ล บีน ซอฟต์ จำกัด 
4. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
6. นายวสันต์  อินทะ   นักจัดการงานทั่วไป 
 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
นางสาววิภารัตน์  วรรณเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นายวสันต์  อินทะ   นักจัดการงานทั่วไป 
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ชื่อหลักสูตร เส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 
จำนวน 42 ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง  
  

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย “Quick Win” 7 วาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัย 
ของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า (Big Data) การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา การพัฒนา 
ทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ สำนักงาน กศน. 
จึงได้มีการนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2 วาระ สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิตมา
ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ  Re - Skill และ Up - Skill 
จำนวนหลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอด 
ประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน ต่อไป 
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จากการศึกษาข้อมูลความต้องการในการเรียนรู้ โดยภาพรวมจากในพื้นที่ 77 จังหวัด พบว่า                     
ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ประกอบกับการประสบปัญหาจากสถานการณ์ที ่มี 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประชาชนโดยเฉพาะคนยุคใหม่จึงมีความสนใจใน
อาชีพการเป็นยูทูบเบอร์ (YouTuber) ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ และเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ จึงมีการจัดทำหลักสูตร เส้นทางสู ่การเป็น                
“ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” ขึ้น สำหรับนำไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ
ตามความเหมาะสม 
 
หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” กำหนดหลักการไว้ดังนี้  
  1. เป็นหลักสูตรที่จัดทำข้ึน สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” 

2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ 

 
จุดหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์ (YouTuber) 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดทำวิดีโอหรือวิดีทัศน์ สำหรับนำไปใช้ในการอัพโหลดบนยูทูบ (YouTube) 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นยูทูบเบอร์ (YouTuber) ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน 

การประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาและต่อยอดอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
  ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน  42  ชั่วโมง  

1. ภาคทฤษฎี จำนวน 15 ชั่วโมง 
2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 27 ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การเป็นยูทูบเบอร์ 
(YouTuber) 

สามารถอธิบายความหมาย
ของการเป็นยูทูบเบอร์ 
(YouTuber)  

ความหมายของการเป็น                      
ยูทูบเบอร ์(YouTuber) 

30 นาที - 

2. เป้าหมายของการเป็น                      
ยูทูบเบอร์ 

สามารถอธิบายเป้าหมาย                 
ของการเป็นยูทูบเบอร์ 

เป้าหมายของการเป็น                       
ยูทูบเบอร์ 

30 นาที - 

3. การวางแผนเพ่ือจัดทำ
เนื้อหาคลิปวิดีโอ 

สามารถวางแผนเพ่ือจัดทำ
เนื้อหาคลิปวิดีโอ 

1. หลักการเลือกเนื้อหา 
(Content) ที่จะจัดทำคลิปวิดีโอ 
2. แนวคิด (Idea) การทำยูทูบ    
ปี 2021 

     1 - 

4. การสร้างคอนเทนตส์ำหรับ
การจัดทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ 

สามารถสร้างคอนเทนต์
สำหรับการจัดทำคลิปวิดีโอ 
ลงยูทูบ 

1. หัวใจสำคัญของการทำ               
คอนเทนต์สำหรับการจัดทำ                   
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 
2. การหาคอนเทนต์อย่างง่าย 

1 - 

5. การจัดทำคลิปวิดีโอ                      
ลงยูทูบ 

1. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ใน                
การทำคลิปวิดีโอลงยูทูบ 
2. อธิบายขั้นตอนถ่ายวิดีโอ
ด้วยมือถือ 
3. อธิบายเทคนิคการจัดทำ
คลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
4. อธิบายเทคนิคการพูด                    
หน้ากล้อง 
5. บอกแหล่งคลิปวิดีโอฟรี              
ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 
6. บอกแหล่งรูปภาพที่ไม่มี
พ้ืนหลัง 
7. สามารถตัดต่อวิดีโอ                
ด้วยแอปพลิเคชัน 
8. สามารถออกแบบปก    
คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ 

1. อุปกรณ์เบื้องต้นการทำ
คลิปวิดีโอลงยูทูบ 
2. 10 ขั้นตอนถ่ายวิดีโอ                
ด้วยมือถือ 
3. 3 เทคนิคการจัดทำคลิป
วิดีโอให้น่าสนใจ 
4. 5 เทคนิคการพูดหน้ากล้อง 
5. แหล่งคลิปวิดีโอฟรีที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ 
6. แหล่งรูปภาพที่ไม่มีพ้ืนหลัง 
7. พ้ืนฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอ 
ด้วยแอปพลิเคชัน  
8. การออกแบบปกคลิปวิดีโอ                
ที่น่าสนใจ 
9. การจัดทำปกคลิปวิดีโอ                       
ด้วยแอปพลิเคชัน 

7 18 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
9. สามารถจัดทำปก       
คลิปวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน 
10. อธิบายเทคนิคการทำ
คลิปวิดีโออย่างต่อเนื่อง 

10. เทคนิคการทำคลิปวิดีโอ
อย่างต่อเนื่อง 

6. การเปิดช่องยูทูบ                  
และการอัพโหลดคลิปวิดีโอ 

1. สามารถเปิดช่องยูทูบ         
และการอัพโหลดคลิปวิดีโอ 
2. สามารถยืนยันตัวตน               
ในช่องยูทูบ 
3. อธิบายหลักการตั้งชื่อ               
คลิปวิดีโอให้น่าสนใจ 
4. สามารถตั้งค่าอัพโหลด               
ยูทูบที่ถูกต้อง 
5. สามารถตั้งค่าวิดีโอแนะนำ
ช่องยูทูบที่อัพเดทล่าสุด 
6. สามารถใส่ End Screen  
ท้ายคลิปวิดีโอ 
7. อธิบายเทคนิคการเพ่ิม
ผู้ติดตามในช่องยูทูบ 
8. สามารถตรวจสอบสถิติ
ผู้ชมคลิปวิดีโอในช่องยูทูบ 
9. อธิบายเทคนิคการเชิญ
ชวนให้ติดตามช่องยูทูบ 
10. สามารถแก้ไขปัญหา 
คอมเมนต์เชิงลบ 
11. อธิบายแนวทางการ
เพ่ิมผู้ติดตามช่องยูทูบ                      
ปี 2021 

1. การเปิดช่อง การเปลี่ยน
ชื่อ และการเพ่ิมช่องยูทูบ 
2. การยืนยันตัวตนในช่องยูทูบ 
3. หลักการตั้งชื่อคลิปวิดีโอ               
ให้น่าสนใจ 
4. การตั้งค่าอัพโหลดยูทูบ                   
ที่ถูกต้อง 
5. วิธีการตั้งค่าวิดีโอแนะนำ
ช่องยูทูบที่อัพเดทล่าสุด 
6. การเพ่ิมยอดวิวด้วย                   
End Screen 
7. เทคนิคการเพ่ิมผู้ติดตาม               
ในช่องยูทูบ 
8. วิธีการตรวจสอบสถิติผู้ชม
คลิปวิดีโอในช่องยูทูบ 
9. เทคนิคการเชิญชวนให้
ติดตามช่องยูทูบ 
10. การแก้ไขปัญหา                    
คอมเมนต์เชิงลบ 
11. 7 แนวทางการเพ่ิม
ผู้ติดตามช่องยูทูบ ปี 2021 

5 9 

 
หมายเหตุ การจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตร ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเพ่ิมเติม

หรือปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความพร้อม 
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ความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ต้องให้เป็นไปตามกรอบเนื้อห าในแต่ละเรื่องที่
กำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องภายใต้เส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์ 
(YouTuber)” ให้ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง 
 2. ชี้แจงรายละเอียดจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ กรอบเนื้อหาและระยะเวลาในการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย 
 3. จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง พร้อมทั้ง 
มอบหมายให้ผู ้เรียนทำใบงานหรือกิจกรรม หรือทดลองฝึกปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ ทั ้งนี ้ ผู ้จัดกิจกรรม  
การเรียนรู ้อาจกำหนดให้ผู ้เรียน เรียนรู ้เพิ ่มเติมด้วยตนเองเพิ ่มเติมได้ โด ยให้พิจารณาถึงความพร้อม  
ความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
การเรียนรู้ที่กำหนด และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 5. ดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการฝึกปฏิบัติ ชิ้นงาน หรือผลงานที่
เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ โดยภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 - การบรรยาย 
 - การศึกษาเอกสาร ใบความรู้ 
 - การทำใบงาน 
 - การศึกษาคลิปวิดีโอ 
 - การฝึกปฏิบัติจริง 

 
สื่อการเรียนรู้  

1. บุคคล โดยผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 
4. สื่อเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ คลิปวิดีโอทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ เป็นต้น 
5. สื่อ ในลักษณะที่เป็นอุปกรณ์จริง ของจริง (ถ้ามี ตามสภาพความพร้อม) เช่น โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟน ไมโครโฟน กล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก เป็นต้น 
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การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนด 
2. การประเมินจากการฝึกปฏิบัติ ชิ้นงาน หรือผลงาน ที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรู้ 
  

การจบหลักสูตร  
1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

2.1 ภาคทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 20 
2.1 ภาคปฏิบัติ สัดส่วนร้อยละ 80  

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  

1. ใบลงทะเบียนระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติ 
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร  
3. วุฒิบัตร ที่ออกโดยสถานศึกษา 

 
การเทียบโอน  

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์ (YouTuber)” อาจจะนำผลไปเทียบโอน 
ผลการเรียนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออื่น ๆ  ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/

พัฒนาหลักสูตร 
2. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  นักยูทูบเบอร์/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
4. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
5. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
6. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
7. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/พัฒนาหลักสูตร 
8. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
9. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นายเสกสรร  เทิดสิริภัทร  นักยูทูบเบอร์ 
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อำไพศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
6. นายจตุรงค์  ทองดารา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
7. นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 

ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย  นักวิชาการศึกษา 
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