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บทน�ำ
ความเป็นมา

สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้
และมีงานท�ำ โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้
สามารถก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษา
แต่ละแห่งศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) และ
พัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคหลักของโลก  
นโยบายดังกล่าวต้องการให้เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพของแต่ละพืน้ ที่
โดยให้ทุกองค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ (จังหวัด) ทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ รายย่อย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน โดยเน้นให้การศึกษาเป็น
รากฐานของการพัฒนาคน พัฒนานางาน และสร้างอาชีพเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นตัวก�ำหนดความเป็นเลิศทางด้านกลุ่มอาชีพหลัก
เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน กศน.ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพ โดยจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ใช้สถานศึกษา กศน.และ กศน.ต�ำบลหรือแขวง เป็นฐาน
การจั ด กิ จกรรมให้แก่ประชนกลุ่มเป้าหมายในพื้ นที่ บริ ก าร ส�ำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ดจั ดท�ำเวที ประชาคม
ในระดับจังหวัด เพื่อก�ำหนดกรอบอาชีพของจังหวัด จากนั้น สถานศึกษาจึงจัดท�ำเวทีประชาคมในระดับ
อ�ำเภอ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองและพื้นที่ น�ำข้อมูลความต้องการด้านอาชีพของทุกต�ำบลและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพิจารณาร่วมกับกรอบอาชีพของจังหวัด เพื่อก�ำหนดเป็นกรอบอาชีพของอ�ำเภอ
การพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับกลุม่ อาชีพใหม่ คือ หลักสูตรกลุม่ อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิ ช ยกรรมและบริ ก าร ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และอาชี พ เฉพาะทาง โดยการพั ฒ นาเนื้ อ หาสาระที่ มี
องค์ความรู้ครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างของหลักสูตร 4 ตอน คือ ช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะ
การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการและการจัดท�ำโครงการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ
มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติ
เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านอาชีพ รวมทั้งการเรียนหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบ
การจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพนั้นอย่างครบวงจร วิทยากร
ที่จัดการเรียนการสอน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ ในอาชีพ หรือเป็นผู้ที่ประกอบการในอาชีพนั้น ๆ
ในการศึกษาดูงาน ได้จัดท�ำแบบสรุปการศึกษาดูงานให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ฟังบรรยาย การซักถามหรือการสังเกตการประกอบอาชีพในสภาพจริง ตลอดจนข้อคิดเห็นจาการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
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การวัดและประเมินผล ผู้ส�ำเร็จการศึกษา จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการตามวัตถุประสงค์
ของหลั ก สู ต ร มี ทั ก ษะความช�ำนาญทางด้ า นวิ ช าชี พ มี ทั ก ษะการท�ำงาน รวมไปถึ ง ทั ก ษะของการเป็ น
ผู้ประกอบการเพื่อความสามารถในการสร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ โดยไม่ลืมทักษะชีวิตและเรื่องของ
คุณธรรมและจริยธรรมด้วย
นอกจากนั้ น ได้ จั ด ท�ำแบบโครงการอาชี พ ขึ้ น เป็ น กรอบให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโครงการ
ประกอบอาชีพ พร้อมตัวอย่างโครงการ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุนต่าง ๆ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ จัดท�ำครั้งแรก จ�ำนวน 35 หลักสูตร (หลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ชุดที่ 1) ในครั้งนี้ได้พัฒนาเพิ่มเติม จ�ำนวน 61 หลักสูตร สถานศึกษา
สามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้นต่อไป

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
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หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ได้รับความสนใจมาก ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลาดมีความต้องการสูง
ในประเทศไทย มีการเลี้ยงแพะ กระจายอยู่ทั่วทุกภาค หนาแน่นมากที่สุดคือภาคใต้ และเป็นแหล่งตลาดใหญ่
ที่รับซื้อแพะ รองลงมาคือภาคกลาง และเนื่องจากแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีขนาดเล็ก กินอาหารได้หลายชนิด
อย่างกว้างขวาง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี มีความต้านทานต่อเชื้อวัณโรคสูง เจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ได้เร็ว จึงเป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการเลี้ยงดูและถูกขยายพันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็ว จนกระจายไปทุกประเทศ
ทั่วโลก ในขณะเดียวกันแพะในแต่ละกลุ่มก็ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมต่อภูมิประเทศ หรือสภาพแวดล้อม
แต่ละที่ และให้เหมาะสมต่อความต้องการของแต่ละชุมชนด้วย โดยมีสว่ นราชการหลายแห่งโดยเฉพาะกรมปศุสตั ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกจากนี้
ยังสามารถรีดน�้ำนมดื่ม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโภชนาการของเด็กอ่อนในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้
ประชากรส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงแพะเนื้อมีความเหมาะสม
อย่างมากเนื่องจากไม่ต้องลงทุน ลงแรงมาก และไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสีย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
สภาพพื้นที่ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อเป็นอย่างมาก ส�ำนักงาน กศน. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์
และความส�ำคัญที่ประชาชนจะได้รับ จึง ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่ในชุมชน ให้ได้รับ
การพั ฒ นาอาชี พ โดยมุ่งเน้นการจัดการสายพันธุ ์ การดู แ ล การป้ อ งกั นโรค ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการตลาด รวมถึงการได้มาตรฐาน ฟาร์มปลอดโรค ที่มุ่งเน้นเรื่องเกษตรปลอดภัย และเพื่อรองรับมาตรฐาน
ตามที่ตลาดต้องการต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและท�ำเลที่
ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี คุณภาพทัว่ ถึงและเท่า
เทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง และเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจติ ส�ำนึกความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้
เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดหมาย

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ วิธกี ารเลีย้ ง การคัดเลือกพันธุแ์ พะเนือ้ ทีเ่ หมาะสม สามารถ
บริหารจัดการอาชีพ การเลี้ยงแพะเนื้อได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงได้อย่าง
มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อให้กับประชาชนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ
4. ผู้ที่ต้องการท�ำเป็นอาชีพเสริม

ระยะเวลา จ�ำนวน 80 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อ
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อ
1.2.1ความต้องการของตลาด
1.2.2การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.3การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.2.4ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.3 แหล่งเรียนรู้                                       
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
2.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงแพะเนื้อ
2.2 การคัดเลือกพันธุ์แพะเนื้อและหลักการผสมพันธุ์แพะเนื้อ
2.3 การเลี้ยงดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคแพะเนื้อ
2.4 อาหารและการให้อาหารแพะเนื้อ
2.5 การจดบันทึกต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับแพะเนื้อ
2.6 ต้นทุนการผลิตแพะเนื้อและผลตอบแทน
2.7 การบริหารจัดการด้านการตลาด
2.8 หน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อ
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3. การบริหารจัดการการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
3.1 การบริหารจัดการเลี้ยงแพะเนื้อ
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพจัดการการเลี้ยงแพะเนื้อ
3.1.2 การลดต้นทุนในการเลี้ยงแพะเนื้อ
3.1.3 การวางแผนการผลิต
3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงแพะเนื้อ
3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการเลี้ยงแพะเนื้อ
1)  การตลาดผู้บริโภค
2)  ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแพะเนื้อ
3)  ผลก�ำไรที่ได้จากการเลี้ยงแพะเนื้อ
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
4. โครงการอาชีพประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
4.1 ความส�ำคัญการเลี้ยงแพะเนื้อ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
4.3 องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบของอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
4.4 การเขียนโครงการการเลี้ยงแพะเนื้อ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการการเลี้ยงแพะเนื้อ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
อบรมให้ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝึกปฏิบัติจริง
ติดตามประเมินผลและรายงานผล
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สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารประกอบการเรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อ
สื่อบุคคล/วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเนื้อ
แหล่งข้อมูลจาก Internet
วีดีทัศน์/แผ่นภาพ
ใบความรู้/ใบงาน
แหล่งเรียนรู้
สถานที่ศึกษาดูงาน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลผลิตที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 บอกความสำ�คัญของการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงแพะ
อาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อได้
เนื้อ
1.2 บอกความเป็นไปได้ในการเลีย้ งแพะ
เนื้อได้แก่ ความต้องการของตลาด
การลดต้นทุน ทำ�เลและสถานทีที่
จะเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น
และสามารถตรวจสอบได้
1.3 บอกแหล่งเรียนรู้
1.4 บอกทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ
เลี้ยงแพะเนื้อ

เรื่อง
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงแพะเนื้อ
1.2 ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การจัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์
1.2.3 การเลือกทำ�เลที่ตั้ง
1.2.4 ความสอดคล้ อ งกั บ 5
ศั ก ยภาพ ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพทรั พ ยากร
ธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
พื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภู มิ ป ระเทศ และทำ � เลที่ ตั้ ง ของ
แต่ ล ะประเทศ ศั ก ยภาพของศิ ล ปะ
วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต ของ
แต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเลีย้ งแพะ
เนื้อ

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ

1.1 สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อ บุ ค คลใน
ชุมชนและสถานทีจ่ ริง เพือ่ นำ�ข้อมูล
มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะ
สามารถนำ � ไปประกอบอาชี พ ใน
ชุมชน
1.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรูใ้ นอาชีพ
ที่ตัดสินใจเลือก
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับทิศทางการประกอบอาชีพ
เลีย้ งแพะเนือ้ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
กับตนเอง เช่น  ผูเ้ ชีย่ วชาญ เจ้าของ
ฟาร์ ม ลู ก จ้ า ง ฯลฯ โดยคำ � นึ ง
ถึ ง ความเสี่ ย งจากภั ย ธรรมชาติ
โรคติดต่อ  ความคุ้มค่า และความ
ต้องการของตลาด

การจัดกระบวนการเรียนรู้
-
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 สามารถจั ด เตรี ย มโรงเรื อ นและ 2.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง
อาชีพการเลี้ยงแพะ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงแพะเนื้อ ได้
แพะเนื้อ
เนื้อ
2.2 สามารถคัดเลือกพันธุ์แพะเนื้อและ
2.1.1 ลักษณะของโรงเรือน
มีความรูห้ ลักการผสมพันธุแ์ พะเนือ้
2.2.2 วัสดุ/อุปกรณ์ในการเลี้ยง
2.3 สามารถเลี้ ย ง ดู แ ลสุ ข ภาพและ
แพะเนือ้
มีความรูใ้ นเรือ่ งการป้องกันโรคแพะ 2.2 การคัดเลือกพันธุ์แพะเนื้อและหลัก
เนื้อได้
การผสมพันธุ์แพะเนือ้
2.4 สามารถให้อาหารแพะเนื้อได้
2.2.1 พ่อ/แม่พันธุ์ท่ดี ี
2.5 สามารถจดบั น ทึ ก ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
2.2.2 การประมาณอายุแพะ
เกี่ยวกับแพะเนื้อ
2.2.3 การปฏิบตั เิ ลีย้ งดูพอ่ /แม่พนั ธุ์
2.6 สามารถวางแผนและจัดการต้นทุน
2.2.4 การผสมพันธุ์
การผลิตแพะเนื้อและผลตอบแทน 2.3 การเลีย้ ง ดูแลสุขภาพ และการป้องกัน
2.5 สามารถบริหารจัดการด้านการตลาด
โรคแพะเนื้อ
2.6 มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ที่ให้
2.3.1 การเลี้ยงแบบผูกล่าม
ข้อมูลเกีย่ วกับการเลีย้ งแพะเนือ้ ได้
2.3.2 การเลีย้ งแบบปล่อยธรรมชาติ
2.3.3 ก ารเลี้ ย งแบบขั ง คอกและ
ล้อมรั้วแบบตาข่าย
2.3.4 การตัดแต่งกีบ/ตัดเขา

เรื่อง
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมปิ ญ
ั ญา
2.2 การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้/
พร้อมจดบันทึก
2.3 อบรมให้ความรู้
2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.5 เรียนรู้ด้วยตนเอง
2.6 ฝึกปฏิบัติจริง
2.7 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
2.3.5 การป้องกันโรค
- การถ่ายพยาธิ และการให้
วัคซีน
2.3.6 การจัดการเกีย่ วกับการคลอด
2.4 อาหารและการให้อาหารแพะเนื้อ
2.4.1 ลักษณะและคุณค่าโภชนาการ
2.4.2 ก ารให้อาหารแพะในช่วงอายุ
ต่าง ๆ (ช่วงอายุ)
2.4.3 สูตรอาหารที่ทำ�เอง
2.5 การจดบันทึกต่าง ๆ ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
แพะเนื้อ
2.5.1 การจดบันทึกข้อมูล ทะเบียน
ประวัติ
2.5.2 บันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์
2.5.3 การบันทึกข้อมูลการเจริญ
เติบโต
2.6 ต้ น ทุ น การผลิ ต แพะเนื้ อ และผล
ตอบแทน
2.6.1 โรงเรือน
2.6.2 พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
2.6.3 ค่าอาหาร
2.6.4 ค่าเวชภัณฑ์
2.6.5. การจำ�หน่ายแพะ
2.7 การบริหารจัดการด้านการตลาด
2.7.1 การซื้อ/การขายแพะ
2.7.2 การตลาด
2.8 หน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลี้ยงแพะเนื้อ
2.8.1 สำ � นั ก งานปศุ สั ต ว์ อำ � เภอ/
จังหวัด
2.8.2 ศนู ย์วจิ ยั และบำ�รุงพันธุส์ ตั ว์
หนองกวาง จังหวัดราชบุรี
2.8.3 ศ นู ย์วาจกกสิกจิ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
นครปฐม

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 สามารถบริหารจัดการเลีย้ งแพะเนือ้
ในการประกอบอาชีพ
ได้
การเลี้ยงแพะเนื้อ
3.1.1 ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อ
3.1.2 ก ารลดต้ น ทุ น ในการเลี้ ย ง
แพะเนื้อ
3.1.3 การวางแผนการผลิต
3.2 สามารถจัดการตลาดในการเลี้ยง
แพะเนื้อได้
3.2.1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การวางแผนการตลาด
3.3 สามารถจั ด การความเสี่ ย งได้
3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพใน
การเลี้ยงแพะเนื้อ
1) การตลาดผู้บริโภค
2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลี้ ย ง
แพะเนื้อ
3) ผ ลกำ � ไรที่ ไ ด้ จ ากการ
เลี้ยงแพะเนื้อ
3.4 สามารถวางแผนการดำ�เนินงานได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.1 การบริหารจัดการเลี้ยงแพะเนื้อ 3.1 การบริหารจัดการการเลีย้ งแพะเนือ้
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพ
3.1.1 ครูและผูเ้ รียนร่วมกันกำ�หนด
จัดการแพะเนื้อ
และควบคุมคุณภาพผลผลิต
3.1.2 ก ารลดต้ น ทุ น ในการเลี้ ย ง
และลดต้นทุน
แพะเนื้อ
3.1.2 ศกึ ษา วิเคราะห์ ปัจจัยความ
3.1.3 การวางแผนการผลิต
เสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และ
3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงแพะ
มี แ นวทางในการจั ด การ
เนื้อ
ความเสี่ยง
3.2.1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า 3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงแพะ
3.2.2 การวางแผนการตลาด
เนื้อ
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.2.1ข้ อ มู ล การตลาดและการ
3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพใน
วิเคราะห์ความต้องการของ
การเลี้ยงแพะเนื้อ
ตลาด
1) การตลาดผู้บริโภค
3.2.3 กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย
2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลี้ ย ง
และแผนการจัดการตลาดที่
แพะเนื้อ
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะ
3) ผลกำ�ไรที่ได้จากการเลี้ยง
เนื้อ
แพะเนื้อ
3.4 การวางแผนการดำ�เนินงาน

เนื้อหา
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4.1 บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
4.3 บอกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

4. โครงการประกอบ
อาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

6
3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ใบความรู้ เรื่ อ งความสำ � คั ญ ของ 0.5
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง 1
อาชีพ
โครงการอาชีพ องค์ประกอบของ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชี พ แล้ ว จั ด กิ จ กรรม 1
4.5 การประเมิ นความเหมาะสมและ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.2  จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุ ป แนวคิ ด เป็ น แนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม
และถูกต้อง  
4.3  จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ             

เนื้อหา

13

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.4 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผเู้ รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชี พ และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตร การผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพ เกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา 5
ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขารู้เรา เท่าทัน เพื่อ
แข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ สามารถ
ให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง  โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ มุ่ง
พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี คุณภาพ ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมี
รายได้มนั่ คง มัง่ คัง่ และมีงานท�ำอย่างยัง่ ยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขัน ทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล
ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงใหแก่ ประชาชนและประเทศชาติ
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง จ�ำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์สภาพของพื้นที่ สภาพของวัตถุดิบ
การบริหารจัดการและการตลาดทีจ่ ะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าสามารถขายสร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการได้
และยึดเป็นอาชีพสร้างความมั่นคงได้
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะจากสภาพ
การปลู ก อ้ อ ยที่ ท�ำกั น อย่ า งแพร่ ห ลายในพื้ น ที่ ค วามต้ อ งการน�้ ำ ตาลอ้ อ ยในชี วิ ต ประจ�ำวั น ในรู ป แบบที่
หลากหลาย และการรักษาสภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากสารเคมีตา่ งๆ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้การประกอบการผลิต
และจ�ำหน่ายน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย สามารถท�ำได้และยึดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ อย่างมั่นคงต่อไป

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อยมีหลักการที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
อาชีพเพื่อการมีงานท�ำของส�ำนักงาน กศน. ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศ และท�ำเลที่
ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยหรือผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี
คุณภาพทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง และเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้บริโภคในชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เน้นการฝึกปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่
มัน่ คงมัง่ คัง่ และยังยืนในอาชีพส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้
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จุดหมาย

1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีคุณธรรมในการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
เพื่อให้ผู้เรียนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน  80 ชั่วโมง ทฤษฎี 19 ชั่วโมง ปฏิบัติ 61 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
1.1 ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
1.2.1 ทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 การใช้แรงงาน
1.2.4 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ
1.2.5 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.2.6 อายุการเก็บรักษา
1.2.7 การขนส่ง
1.2.8 สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ผสมในน�้ำตาลทั่วไป
1.2.9 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพตามศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่ ศักยภาพของพืน้ ทีต่ ามลักษณะภูมอิ ากาศ ศักยภาพของภูมปิ ระเทศ และท�ำเลที่
ตัง้ ของแต่ละพืน้ ที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถชี วี ติ ของแต่ละพืน้ ที่ และศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
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2. ทักษะการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
2.1 การคัดเลือกและเตรียมต้นอ้อย
2.2 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
2.3 ขั้นตอนและวิธีการหีบน�้ำอ้อย
2.4 เทคนิคและวิธีการกวนน�้ำอ้อย ให้เป็นน�้ำตาลผงบริสุทธิ์
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 การท�ำบัญชีควบคุมการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
3.1.1 บัญชีต้นทุน บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย
3.1.2 บัญชีทรัพย์สิน ค่าเสื่อม และงบดุลต่างๆ
3.2 การจัดการตลาดน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การประชาสัมพันธ์
3.2.3 การกระจายสินค้า
3.2.4 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์และแก้ไขการจัดการความเสี่ยง
   
1)  ความนิยมของลูกค้า
   
2)  การควบคุมคุณภาพน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
   
3)  คู่แข่งขัน
3.3.2 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
3.5 การจัดท�ำบรรจุภัณฑ์
3.6 คุณธรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ
3.7 การบริหารจัดการกลุ่ม
3.8 หน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้า
4. โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
4.4 การเขียนโครงการการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ การผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
-

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร / ภูมิปัญญา
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
อบรม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายดังนี้
1. สื่อบุคคล เช่น ภูมิปัญญา หรือผู้เชี่ยวชาญ
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3. สื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตรตามเกณฑ์

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคั ญ และความ 1.1 ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของ
อาชีพการผลิตน�ำ้ ตาล
จ�ำเป็นของการผลิตน�้ำตาลผง
การผลิตนำ�้ ตาลผงบริสทุ ธิจ์ ากอ้อย
ผงบริสุทธิ์จากอ้อย
บริสุทธิ์จากอ้อยได้
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
1.2 บอกความเป็ น ไปได้ ใ นการ
การผลิตน�ำ้ ตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
ป ระ กอ บ อ า ชี พ กา รผ ลิ ต
1.2.1 ทุน
น�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.3 รู้และเข้าใจ แหล่งเรียนรู้ใน
1.2.3 การใช้แรงงาน
ชุมชน
1.2.4 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
1.4 บอกทิ ศ ทางการประกอบ
วัตถุดิบ
อาชี พ การผลิ ต น�้ ำ ตาลผง
1.2.5 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
บริสุทธิ์จากอ้อยได้
1.2.6 อายุการเก็บรักษา
1.2.7 การขนส่ง
1.2.8 ส ารเคมี ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
สุ ข ภาพที่ ผ สมในน�้ ำ ตาล
ทั่วไป
1.2.9 ค วามเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชีพตามศักยภาพ 5 ด้าน
1.3 แหล่งเรียนรู้   
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการผลิต
น�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย

เรื่อง

3
3

2

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์   1
สถานประกอบการ สื่อของจริง สื่อบุคคล
ในชุมชน ประเทศและโลก เพื่อนข้อมูลมา 1
คิดวิเคราะห์และใช้ในการประกอบอาชีพที่
มีความเป็นไปได้ในชุมชน
1.2 วิ เ คราะห์ อ าชี พ ที่ เ หมาะสมและสามารถ
เลือกประกอบการได้ในชุมชนจากข้อมูล
ต่ า ง ๆ และสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของ
ตนเองและชุมชน  
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่ง
เรียนรู้ ต่าง ๆ ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
1.4 ครู ผู้เรียน และภูมิปัญญา ร่วมกันอภิปราย
ทิศทางความก้าวหน้าและพัฒนาอาชีพการ
ประกอบอาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์
จากอ้อยในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง
เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ ร่วมทุน พ่อค้า
คนกลางแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความคุ้มค่า และความต้องการของตลาด
-

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
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2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 สามารถคัดเลือกและเตรียม
อาชีพ การผลิตน�ำ้ ตาล
ต้นอ้อยได้
ผงบริสุทธิ์จากอ้อย 2.2 สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ได้
2.3 รู้ขั้นตอนและสามารถท�ำการ
หีบน�้ำอ้อยได้
2.4 สามารถกวนน�ำ้ อ้อยให้เป็นนำ�้ ตาล
ผงบริสุทธิ์ได้

เรื่อง
2.1
2.2
2.3
2.4

การจัดกระบวนการเรียนรู้

การคัดเลือกและเตรียมต้นอ้อย 2.1 จัดให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการ
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
ขั้นตอนและวิธีการหีบน�้ำอ้อย
2.2 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคและวิธีการกวนน�้ำอ้อยให้ 2.3 จัดผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
เป็นน�้ำตาลผงบริสุทธิ์
ชุมชน พร้อมจดบันทึก
2.4 จั ด ท�ำแผนการฝึ ก ทั ก ษะการประกอบ
อาชีพการผลิตน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
2.5 ด�ำเนินการเรียนรู้และฝึกทักษะตามแผน
2.6 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.7 ด�ำเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลตามที่
หลักสูตรก�ำหนด

เนื้อหา
2
1
1
2

2
1
8
15

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 สามารถจั ด ท�ำบั ญ ชี ค วบคุ ม
การประกอบอาชี พ
การผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
การผลิ ต น�้ ำ ตาลผง
ผงบริสุทธิ์จากอ้อยได้
บริสุทธิ์จากอ้อย
3.2 สามารถบริ ห ารจั ด การการ
ตลาดน�้ ำ ตาลผงบริ สุ ท ธิ์ จ าก
อ้อยได้
3.3 สามารถจัดการความเสี่ยงได้       
3.4 สามารถวางแผนการด�ำเนิน
งานได้
3.5 สามารถจัดท�ำบรรจุภัณฑ์ได้
3.6 บ อ ก คุ ณ ธ ร ร ม ส�ำ ห รั บ ผู ้
ประกอบการได้
3.7 สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม
น�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อยได้
3.8 รู ้ แ ละเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น รั บ ร อ ง
มาตรฐานสินค้า

เรื่อง
3.1 การท�ำบั ญ ชี ค วบคุ ม การผลิ ต
และจ�ำหน่ า ยน�้ ำ ตาลผงบริ สุ ท ธิ์
จากอ้อย   
3.1.1 บัญชีต้นทุน บัญชีรายรับ  
บัญชีรายจ่าย
      3.1.2 บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ค่ า เสื่ อ ม  
และงบดุลต่างๆ
3.2 การจัดการตลาดน�้ำตาลผงบริสุทธิ์
จากอ้อย       
      3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
      3.2.2 การประชาสัมพันธ์
      3.2.3 การกระจายสินค้า
      3.2.4 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
      3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไข
ความเสี่ยง
          1) ความนิยมของลูกค้า
          2) ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
น�้ ำ ตาลผงบริ สุ ท ธิ์ จ าก
อ้อย     
          3) คู่แข่งขัน

เนื้อหา
3.1 เรี ย นรู ้ ก ารท�ำบั ญ ชี ค วบคุ ม การผลิ ต และ
จ�ำหน่ายน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย โดย
จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติการ
      3.1.1 จั ด ท�ำบั ญ ชี ต ้ น ทุ น บั ญ ชี ร ายรั บ
บัญชีรายจ่าย
3.1.2 จดั ท�ำบัญชีทรัพย์สนิ ค่าเสือ่ ม  และ
งบดุลต่างๆ
3.2 เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ดั การตลาดน�ำ้ ตาลผง
บริสุทธิ์จากอ้อย โดยให้ผู้เรียน
      3.2.1 วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล
ลูกค้า
      3.2.2 ออกแบบประชาสัมพันธ์สินค้า
      3.2.3 กระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภค
3.2.4 วิเคราะห์และวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง โดยให้ผู้เรียน
   3.3.1 ฝกึ วิเคราะห์และหาทางแก้ไขความ
เสี่ยงตามประเด็นดังนี้
1) ความนิยมของลูกค้า
2) การควบคุมคุณภาพน�้ำตาลผง
บริสุทธิ์จากอ้อย
3) คู่แข่งขัน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
5

5

2

1

3

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.3.2 ก ารวางแผนการจั ด การ
ความเสี่ยง
การวางแผนการด�ำเนินงาน
การจัดท�ำบรรจุภัณฑ์
คุณธรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ
การบริหารจัดการกลุ่ม
หน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้า

เนื้อหา

3.8

3.6
3.7

3.4
3.5

3.3.2 วางแผนการจัดการความเสี่ยง
ฝึกปฏิบัติวางแผนการด�ำเนินงาน
เรียนรูจ้ ากการอบรมและปฏิบตั จิ ริงการจัด
ท�ำบรรจุภัณฑ์น�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย    
อบรมคุณธรรมส�ำหรับผู้ประกอบการ
เรียนรู้จากการอบรมและปฏิบัติจริงการ
บริหารจัดการกลุ่ม
เรียนรู้จากการอบรมบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้า

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1
1
1

3
2
1
-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได้
4.3 บ อ ก อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
โครงการอาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพ
ได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย น
ที่ ดี ข ององค์ ป ระกอบของ
โครงการอาชีพได้
4.6 เขี ย น โ ค ร ง ก า ร ใ น แ ต ่ ล ะ
องค์ ป ระกอบให้ เ หมาะสม
และถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้องของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง

4. โครงการประกอบ
อาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

6
3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4.1  ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้ 0.5
4.2  ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
เรือ่ งความส�ำคัญของโครงการอาชีพประโยชน์ 0.5
4.3  องค์ประกอบของโครงการประกอบ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ 1
อาชีพ
โครงการอาชีพแล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4  การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
4.5  การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง  
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ             
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นเขี ย นโครงการอาชี พ
ของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา
2 ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
“รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ที่มั่นคง   โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
และการมีงานท�ำอย่างมี คุณภาพ ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มนั่ คง มัง่ คัง่ และมีงานท�ำอย่างยัง่ ยืน
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติ
ปัจจุบันมีขยะอินทรีย์ที่เกิดจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจาก
พื้นที่เกษตรต่างๆ ปริมาณมากที่ไม่ได้รับการที่เหมาะสม และไม่ได้รับความสนใจในการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่เท่าที่ควร ถึงแม้ว่าร้อยละ 60 - 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้รับการจัดเก็บไปก�ำจัด
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ก ารก�ำจัดดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้วิธีก ารที่ เ หมาะสม ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นดั ง กล่ า วส่ วนหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
จากหน่วยงานท้องถิ่นขาดแคลนงบประมาณ และองค์ความรู้ในการก�ำจัดขยะ และขาดความร่วมมือประชาชน
ในการคัดแยกขยะ ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก็จะสามารถจัดการกับขยะแต่ละชนิดได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป ซึง่ การใช้ไส้เดือนดินก�ำจัดขยะอินทรียท์ เี่ กิดจากบ้านเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและสามารถลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องเก็บไปก�ำจัดลงได้ส่วนหนึ่ง
เนื่ อ งจากไส้ เ ดื อ นหลายสายพั น ธุ ์ มี ค วามสามารถในการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ์ ดั ง นั้ น สามารถ
น�ำไส้เดือนดินมาใช้ในการย่อยสลายขยะชุมชน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ ซึ่งในการก�ำจัดขยะด้วย
วิธีดังกล่าว ได้มีการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในออสเตรเลียและอเมริกา โดยเป็นขบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) ของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เศษอาหารในครัวเรือน และวัสดุเหลือใช้จากชุมชนที่สลายตัวได้
โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นวิธีการที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินในพื้นที่เกษตร ในบริเวณสวนสาธารณะ
ของชุมชน ซึง่ เป็นการก�ำจัดของเสียทีไ่ ม่เกิดมลภาวะแก่ดนิ นำ�้ ใต้ดนิ นำ�้ ผิวดินและอากาศ เนือ่ งจากเป็นขบวนการ
จ�ำลองขบวนการทางธรรมชาติ มาใช้ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การใช้ไส้เดือน
ดินช่วยย่อยสลายขยะอินทรียแ์ ละวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะท�ำให้ได้ปยุ๋ หมักทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี (Vermicompost)
และเป็นการช่วยเร่งให้การย่อยสลายเกิดเร็วขึน้ ขบวนการเป็นปุย๋ หมักเกิดจากการกินของไส้เดือนดินแล้วขับถ่าย
เป็นมูลออกมา ปุ๋ยหมักที่ได้มีปริมาณฮิวมัสมาก โปร่ง ร่วน มีจุลินทรีย์และธาตุอาหารพืชในรูปที่พืชสามารถน�ำ
ไปใช้ได้มาก เนื่องจากจุลินทรีย์ในล�ำไส้ของไส้เดือนดินจ�ำนวนมากจะช่วยเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชหลายชนิด
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จากรูปที่พืชน�ำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปเป็นรูปที่พืชน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และโดยทั่วไปปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินจะมีธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์รูปอื่น ๆ ถึง 2.5 เท่า เหมาะที่จะใช้เพื่อการเพาะปลูก
หรือใช้เพื่อการปรับปรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงบางส่วนร่วมกับการบ�ำรุงดินและใช้ปัจจัย
การผลิตที่เกษตรกรผลิตขึ้นเองจากวัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์มโดยเฉพาะปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินน่าจะเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี และถ้าเป็นไปได้การไม่ใช้สารเคมีในการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์เลยน่าจะส่งผลดีที่สุดทั้ง
กับสภาพแวดล้อมต่อเกษตรกรผู้ผลิตเอง และการเลี้ยงไส้เดือนเป็นธุรกิจใหม่ ที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
ในปั จ จุ บั น เพราะการเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นในปั จ จุ บั น สามารถสร้ า งรายได้ อ ย่ า งงามให้ แ ก่ ผู ้ เ ลี้ ย ง อี ก ทั้ ง ไส้ เ ดื อ น
มีคุณประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างยิ่ง   ไส้เดือนเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณใดมีไส้เดือน
เชื่อได้ว่าบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เพราะไส้เดือนมีผลต่อการท�ำให้ดินร่วนซุย  ดินโปร่ง  ฉะนั้นโครงการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนแดง  จึงได้จัดท�ำเป็นแหล่งเรียนรู้   ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์
การเจริญเติบโต  การย่อยสลายอินทรียวัตถุรวมถึงการน�ำมูลของไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร และ
การจัดจ�ำหน่ายตัวไส้เดือน เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร / นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถน�ำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ทีศ่ กั ยภาพของพืน้ ทีต่ ามลักษณะภูมอิ ากาศ ศักยภาพภูมปิ ระเทศและท�ำเลทีต่ งั้ ของ
แต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี
คุณภาพทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง และเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ และยังยืนในอาชีพส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดหมาย

1. ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง
2. ผูเ้ รียนมีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้
3. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา
การเรียนรู้ และฝึกทักษะ  จ�ำนวน 60 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
1.1 ความส�ำคัญการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
1.2.1ความต้องการของตลาด
1.2.2การใช้แรงงาน
1.2.3การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.4การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.2.5ทุน
1.2.6การบรรจุหีบห่อ (ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน น�้ำหมักชีวภาพ )
1.2.7การขนส่ง
1.2.8ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบอาชี พ ตามศั ก ยภาพ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่ ศักยภาพของพืน้ ทีต่ มลักษณะภูมอิ ากาศ ศักยภาพของภูมปิ ระเทศ และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
2.1.1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
2.1.2ลักษณะธรรมชาติของไส้เดือนและการเจริญเติบโต
2.1.3การคัดเลือกสายพันธุ์
2.1.4วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
2.1.5สถานที่ / พื้นที่ (เบดดิ้ง)
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2.2 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
2.2.1การจัดท�ำ / จัดหาอาหารไส้เดือน
2.2.2การให้น�้ำและให้อาหาร
2.2.3ศัตรูของไส้เดือนและการป้องกัน
2.3 ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
2.4 การท�ำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
3.1.1การวางแผนการจัดการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
3.1.2การดูแลรักษาการควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
3.1.3การลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก (เพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอง )
3.1.4การท�ำรายรับ – รายจ่าย
3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1การท�ำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ / คู่แข่ง
3.2.2การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.3การส่งเสริมการขายและการบริการ
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
1) ค่าใช้จ่าย
2) การเตรียมพื้นที่เพาะเลี้ยงไส้เดือน (เบดดิ้ง)
3.3.2การแก้ปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4. โครงสร้างการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพการเพาะเลีย้ งไส้เดือนและท�ำปุย๋ หมัก

การจัดกระบวนการเรียนรู้
-

การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติจริง
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สื่อการเรียนรู้

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรินิกส์ สถานประกอบการ
สื่อจริง และสื่อบุคคลในชุมชน
1. วิทยากร/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้
2. VCD / หนังสือ
3. Internet
4. ศึกษาดูงานจากกลุ่มอาชีพตัวอย่าง/แหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียนและหลังเรียน
2. การประเมินผลงานก่อนเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคั ญ การเห็ น
อาชีพการเพาะเลี้ยง
ช่ อ งทางของการประกอบ
ไส้ เ ดื อ นและท�ำปุ ๋ ย
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
หมัก
และท�ำปุย๋ หมัก
1.2 บอกความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมักได้แก่
ความต้องการของตลาด แรงงาน
วัสดุ อุปกรณ์  ท�ำเลที่ตั้ง และ
ทุน
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้
1.4 บอกทิ ศ ทางการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

เรื่อง
1.1 ความส�ำคั ญ การประกอบอาชี พ
การเพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นและท�ำ
ปุ๋ยหมัก
1.2 ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ท�ำปุ๋ยหมัก
   1.2.1 ความต้องการของตลาด
   1.2.2 การใช้แรงงาน
   1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
   1.2.4 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
   1.2.5 ทุน
   1.2.6 การบรรจุหบี ห่อ (ปุย๋ จากมูล
ไส้เดือน  น�้ำหมักชีวภาพ )
   1.2.7 การขนส่ง

เนื้อหา
1.1 ผู้เรี ย น ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร   สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์   สถานประกอบการ สื่อ
ของจริง  สือ่ บุคคลในชุมชน  เพือ่ น�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์และใช้ในการประกอบอาชีพที่
มีความเป็นไปได้ในชุมชน
1.2 ผู้เรียน วิเคราะห์อาชีพที่จะสามารถเลือก
ประกอบอาชีพได้ในชุมชนจากข้อมูลต่างๆ
1.3 ผู้เรียน ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในอาชีพที่ตัดสินใจ
เลือก
1.4 ครู ผู ้ เรี ย น และผู ้ รู ้ ร่ ว มกั น อภิ ป ราย
เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ
การเพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นและท�ำปุ ๋ ย หมั ก
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก

-

1
1
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1.2.8 ค วามเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชีพตามศักยภาพ 5 ด้าน
ได้แก่ศกั ยภาพของทรัพยากร
ธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที  ่
ศักยภาพของพืน้ ทีต่ มลักษณะ
ภู มิ อ ากาศ ศั ก ยภาพของ
ภูมิประเทศ และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พืน้ ที่
1.3  แหล่งเรียนรู้
1.4  ทิศทางการประกอบอาชีพ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 สามารถ เตรียมการประกอบ 2.1 ขั้ น เตรี ย มการประกอบอาชี พ การ
อาชีพการเพาะเลี้ยง
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
ไส้ เ ดื อ นและท�ำปุ ๋ ย
และทำ�ปุย๋ หมัก ได้แก่ สถานที่ /    2.1.1 ค วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
หมัก
พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้
เพาะเลีย้ งไส้เดือนและท�ำปุย๋
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
หมัก
ไส้เดือน ทำ�ปุ๋ยหมัก และการ    2.1.2 ลกั ษณะธรรมชาติของไส้เดือน
คัดเลือกพันธุ์
และการเจริญเติบโต
   2.1.3 การคัดเลือกสายพันธุ์
   2.1.4 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ประกอบ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
และท�ำปุ๋ยหมัก
2.1.5 สถานที่ /พื้นที่  (เบดดิ้ง)
2.2 สมารถจัดท�ำ / จัดหาอาหาร 2.2 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ไส้เดือน  สามรถให้น�้ำและให้
2.2.1 การจัดท�ำ/จัดหาอาหารไส้เดือน
อาหารและสามารถป้ อ งกั น
2.2.2 การให้น�้ำและให้อาหาร
ศัตรูของไส้เดือนได้
2.2.3 ศั ต รู ข องไส้ เ ดื อ นและการ
ป้องกัน
2.3 ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
ไส้ เ ดื อ นและท�ำปุ ๋ ย หมั ก จากมู ล
ไส้เดือน
2.4 การท�ำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน

เรื่อง
2.1 ทบทวนความรู้เบื้องต้นในเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมักจากมูล
ไส้เดือน
2.2 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3 จัดผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ชุมชน พร้อมจดบันทึก
2.4 จัดท�ำแผนการเรียนรู้ การฝึกทักษะการ
ประกอบอาชีพการเพาะเลีย้ งไส้เดือนและ
ท�ำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน
2.5 ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะ
อาชี พ ตามหลั ก สู ต ร และตามแผนการ
เรียนรู้
2.6 ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้
2.7 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.8 ด�ำเนิ น การวั ด และประเมิ น ผลตามที่
หลักสูตรก�ำหนด
2.9 ผู้เรียนปฏิบัติจริง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3

-
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2
3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 สามารถบริหารจัดการในการ 3.1 การบริหารจัดการในการประกอบ 3.1 การบริหารจัดการการผลิต จัดให้ผู้เรียน
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
3.1.1 ส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ  อุปกรณ์  
ในการประกอบ
ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยง
ท�ำปุย๋ หมัก
และการใช้ ป ระโยชน์ ข องแหล่ ง
อาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและท�ำปุย๋ หมักได้
3.1.1 ก ารวางแผนการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และทุนต่างๆ ไส้ เ ดื อ นและทำ � ปุ๋ ย    3.1.1 ส ามารถวางแผนการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำ
3.1.2 ศกึ ษาการลดต้นทุนในการเพาะเลีย้ ง
หมัก
จั ด ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง
ปุย๋ หมัก
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เอง การผลิตแต่
ไส้ เ ดื อ นและท�ำปุ ๋ ย
3.1.2 การดูแลรักษาการควบคุม
คุณภาพคงเดิม
หมักได้
คุ ณ ภาพการเพาะเลี้ ย ง
3.1.3 ศึกษา  วิเคราะห์  ปัจจัยความเสี่ยง
   3.1.2 ส ามารถดู แ ลรั ก ษา
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  และมีแนวทาง
การเพาะเลี้ยงไส้เดือน
3.1.3 การลดต้นทุนในการเพาะ
ในการจัดการความเสีย่ ง
และท�ำปุ๋ยหมักได้
เลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก 3.2 การบริหารจัดการการตลาด จัดให้ผู้เรียน
   3.1.3 ส ามารถลดต้ น ทุ น
(เพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอง )
ศึกษา
ใ น ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง
3.1.4 การท�ำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
3.2.1 ขอ้ มูลการตลาด และวิเคราะห์ความ 2
ไส้ เ ดื อ นและท�ำปุ ๋ ย 3.2 การจัดการการตลาด
ต้องการของตลาด
2
หมักได้ (เพาะพ่อพันธุ์
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้าทีใ่ ช้
3.2.2 ก�ำหนดทิ ศ ทาง เป้ า หมาย และ
แม่พันธุ์เอง)
บริการ / คู่แข่ง
แผนการจัดการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
3.1.4 สามารถท�ำบัญชี
3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
รายรับ – รายจ่ายได้
3.2.3 ก ารส่ ง เสริ ม การขายและ
3.2.3 ด�ำเนินการตามกระบวนการจัดการ
การบริการ
การตลาด เช่น การคิดต้นทุนการ
ผลิต การก�ำหนดราคาขาย การส่ง
เสริมการขาย จ�ำหน่ายสินค้า ฯลฯ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.2 สามารถจัดการการตลาดได้ 3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3 การจัดการความเสี่ยง จัดให้ผู้เรียนศึกษา
3.2.1 ส ามารถท�ำฐานข้ อ มู ล
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพใน
3.3.1 ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารเรื่องการ
ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร/
การประกอบอาชี พ การ
จัดการความเสี่ยง
คู่แข่งได้
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำ
3.3.2 ฝึกการวิเคราะห์การจัดการความ
3.2.2 ส า ม ร ถ โ ฆ ษ ณ า
ปุ๋ยหมัก
เสี่ ย ง พร้ อ มการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ได้
  
1) ค่าใช้จ่าย
จัดการความเสี่ยง
3.2.3 สามารถส่งเสริมการขาย   
2) การเตรียมพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ ง 3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
และการบริการได้
ไส้เดือน (เบดดิ้ง)
3.4.1 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการวางแผน
3.3 สามารถจัดการความเสี่ยงได้
3.3.2 ก ารแก้ ป ั ญ หาความเสี่ ย ง
การด�ำเนินงานในแบบตารางการ
3.3.1 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห ์
ในการประกอบอาชีพการ
ปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
ศักยภาพในการประกอบ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำ
3.4.2 ฝกึ ปฏิบตั กิ ารท�ำแผนการประกอบ
อาชี พ การเพาะเลี้ ย ง
ปุ๋ยหมัก
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและ
ไส้เดือนและท�ำปุย๋ หมักได้
ท�ำปุ ๋ ย หมั ก ตามแบบตารางการ
1) ค่าใช้จ่าย
ปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
2) ก า ร เ ต รี ย ม พื้ น ที่
เพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ น
(เบดดิ้ง)
3.3.2 สามรถแก้ปัญหาความ
เสี่ ย งในการประกอบ
อาชี พ การเพาะเลี้ ย ง
ไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร 4.1 บอก ความส�ำคัญของโครงการ
ประกอบอาชี พ การ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
เพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ น
และท�ำปุ๋ยหมัก
และทำ�ปุ๋ยหมัก
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
และท�ำปุ๋ยหมัก
4.3 บ อ ก อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
โครงการอาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
4.4 บอกการเขียนโครงการอาชีพ
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำ
ปุ๋ยหมัก
4.5 บ อ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
เหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3

6

-

-

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพการ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง 0.5
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ของโครงการอาชี พ    องค์ ป ระกอบของ 0.5
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ย
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
หมัก
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการเพาะ
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี 1
เลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
โครงการอาชีพทีด่ ี เหมาะสม และถูกต้อง  
เพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก 4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ             
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จ�ำนวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถและทั ก ษะในการประกอบอาชี พ เป็ น การแก้ ป ั ญ หาการว่ า งงานและส่ ง เสริ ม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะ
พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม กลุ่มเกษตรกรรม
กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอ�ำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
“รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้อง
กับศักยภาพด้านต่าง ๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง และมีงานท�ำที่ยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีความส�ำคัญทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมในประเทศไทยมาก
เพราะไหมทีเ่ ลีย้ งกันเป็นอุตสาหกรรม ยังจะกินใบหม่อนเป็นอาหารเพียงชนิดเดียวเท่านัน้ เราจะเห็นได้วา่ ผลผลิต
ของเส้นไหมหรือรังไหม จะมีคุณภาพดี ผลผลิตสูงได้นั้น ใบหม่อนจะต้องดีและมีคุณภาพตามไปด้วย แต่สิ่งที่เป็น
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในส่วนนีก้ ค็ อื การดูแลการจัดการหม่อน โรคและแมลงศัตรูหม่อน ซึง่ จะท�ำลายหม่อน
ซึง่ ในการแก้ปญ
ั หาให้ถกู ต้องและเหมาะสมอย่างแท้จริงคือ การป้องกัน เพราะการใช้สารเคมีในการก�ำจัดโรคและ
แมลงศัตรูหม่อน เป็นสิ่งที่ควรหลักเลี่ยง เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อหนอนไหม เมื่อมีการกินใบหม่อนที่ถูก
สารเคมี ดังนั้น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงเป็นอาชีพหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจในอาชีพนี้

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่ ศักยภาพของพืน้ ทีต่ ามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมปิ ระเทศ และท�ำเล
ที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน สร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมได้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
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4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ทมี่ นั่ คง และยัง่ ยืนในอาชีพ ส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความช�ำนาญด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  สามารถน�ำ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
2. เพื่อลดอัตราการว่างงาน เป็นทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการประกอบอาชีพในชุมชน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรษ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลาเรียน  รวม 120 ชั่วโมง แบ่งเป็น
ภาคทฤษฎี
จ�ำนวน 30 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ
จ�ำนวน 90 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ�ำนวน 2 ชั่วโมง
1.2 ความเป็นไปได้ในประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ�ำนวน 3 ชั่วโมง
1.2.1 การวางแผนและบริหารจัดการ
1.2.2 แหล่งเงินทุนและการจัดหาเงินทุน
1.2.3 ความต้องการของตลาด
1.2.4 การเลือกพื้นที่
1.2.5 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.3 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
1.3.1 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
1.3.2 สถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องหม่อนไหม
1.3.3 ร้านค้าจ�ำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นในการเลี้ยงไหม
1.3.4 ร้านค้าหรือตัวแทนในการจ�ำหน่ายผลผลิต
1.3.5 เครือข่ายกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
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1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
จ�ำนวน 5 ชั่วโมง
1.4.1 ความต้องการของตลาด
1.4.2 สถานประกอบการ เครือข่าย กลุ่ม องค์กร ที่ประสบผลส�ำเร็จ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จ�ำนวน 45 ชั่วโมง
2.1.1 การเลือกพันธุ์หม่อน
2.1.2 การเลือกพื้นที่ปลูก
2.1.3 การเตรียมท่อนพันธุ์
2.1.4 การเตรียมดิน
2.1.5 วิธีการปลูก
2.1.6 การเก็บเกี่ยวใบหม่อน
2.1.7 การเตรียมห้องเลี้ยง
2.1.8 การเลือกพันธุ์ไหม
2.1.9 รู้จักวงจรชีวิตไหมและการเลี้ยงไหม
2.2 การด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จ�ำนวน 25 ชั่วโมง
2.2.1 การดูแลรักษาสวนหม่อน
2.2.2 การตัดแต่งกิ่งหม่อน
2.2.3 รู้จักแมลงศัตรูและโรคที่ส�ำคัญของหม่อน
2.2.4 วิธีการเลี้ยงไหม
2.2.5 โรคไหมและแมลงที่ส�ำคัญ
3. การบริหารจัดการอาชีพ					
จ�ำนวน 20 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
3.1.1 การดูแลรักษาคุณภาพของหม่อนไหม
3.1.2 การลดต้นทุนในการผลิตของหม่อนไหม
3.2 จัดการการตลาด
3.2.1 ท�ำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ/คู่แข่งทางการตลาด
3.2.2 ประชาสัมพันธ์
3.2.3 ส่งเสริมการขายและการบริการ
3.2.4 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.3 จัดการความเสี่ยง
3.3.1 วิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
3.3.2 แก้ปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
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4. โครงการประกอบอาชีพ 			
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา
ฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู้
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ CD/VCD และอินเตอร์เน็ต
ท�ำใบความรู้และใบงาน
ฝึกปฏิบัติจริงและทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้

สื่อการเรียนรู้

1. สื่อเอกสาร
1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้
1.2 ใบงาน
1.3 ใบความรู้
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ภูมิปัญญา
4. สถานประกอบการ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพจึงจะได้รับวุฒิบัตร
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 อธิ บ ายความส�ำคั ญ ในการ 1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพการปลูก
อาชีพการปลูกหม่อน
ประกอบอาชีพการปลูกหม่อน
หม่อนเลี้ยงไหม
เลี้ยงไหม
เลี้ยงไหมได้
1.2 ความเป็นไปได้ในประกอบอาชีพการปลูก
1.2 อธิบายความเป็นไปได้ในการ
หม่อนเลี้ยงไหม
ประกอบอาชีพการปลูกหม่อน
1.2.1 การวางแผนและการบริหารจัดการ
เลี้ยงไหม ได้แก่ การวางแผน
1.2.2 แหล่งเงินทุนและการจัดหาเงินทุน
และการบริหารจัดการ การ
1.2.3 ความต้องการของตลาด
หาแหล่งเงินทุน ความต้องการ
1.2.4 การเลือกพื้นที่
ของตลาด การเลือกพื้นที่และ
1.2.5 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
1.3 ศึ ก ษาหาความรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ และ
1.3 สามารถจัดหาแหล่งเรียนรู้ได้
เครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
1.3.1 ศูนย์ หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ได้
1.3.2 ร้านค้าหรือตัวแทนในการจ�ำหน่าย
ผลผลิตจากหม่อนไหม
1.3.3 ร้านจ�ำหน่ายวัสดุ  อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
ในการเลี้ยงไหม
1.3.4 เครือข่ายกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
      1.4.1 ความต้องการของตลาด
1.4.2 สถานประกอบการ เครือข่าย  กลุม่ และ
องค์กร ตัวอย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จ

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่อต่าง ๆ
สถานประกอบการ สื่ อ ของจริ ง
ภูมิปัญญาในชุมชน เพื่อน�ำข้อมูล
มาใช้ในการประกอบอาชีพ ทีม่ คี วาม
เป็นไปได้ในชุมชน
1.2 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง
1.3 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับทิศทางการประกอบอาชีพ
การปลูกหม่อนเลีย้ งไหมในรูปแบบที่
เหมาะสมกับตนเอง เช่น  ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เจ้ า ของฟาร์ ม ลู ก จ้ า ง ฯลฯ โดย
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
โรคติดต่อ  ความคุ้มค่า และความ
ต้องการของตลาด

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

-

3

8

5

-

-

-

-

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ักษะการประกอบ 2.1 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 2.1 ขั้นตอนการเตรียมการประกอบอาชีพการ
อ า ชี พ ก า ร ป ลู ก
การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม  ได้แก่
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
หม่อนเลี้ยงไหม
2.1.1 การเลือกพันธุ์หม่อน       2.1.1 การเลือกพันธุ์หม่อน
2.1.2 การเลือกพื้นที่ปลูก
2.1.2 การเลือกพื้นที่ปลูก
2.1.3 การเตรียมท่อนพันธุ์
2.1.3 การเตรียมท่อนพันธุ์
2.1.4 การเตรียมดิน
2.1.4 การเตรียมดิน
2.1.5 วิธีการปลูก
2.1.5 วิธีการปลูก
2.1.6 การเก็บเกี่ยวใบหม่อน
2.1.6 การเก็บเกี่ยวใบหม่อน
2.1.7 การเตรียมห้องเลี้ยง
2.1.7 การเตรียมห้องเลีย้ ง
2.1.8 การเลือกพันธุ์ไหม
2.1.8 การเลือกพันธุ์ไหม
2.1.9 วงจรชีวติ ตัวไหมและการ
2.1.9 วงจรชีวิตตัวไหมและการเลี้ยงไหม
เลี้ยงไหม
2.2 ขั้นตอนการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ
2.2 ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่
2.2.1 การดูแลรักษาสวนหม่อน
2.2.1 การดูแลรักษาสวนหม่อน
2.2.2 การตัดแต่งกิ่งหม่อน
2.2.2 การตัดแต่งกิ่งหม่อน
2.2.3 รู้จักแมลงศัตรูและโรคที่ส�ำคัญของ
2.2.3 รู้จักแมลงศัตรูและโรคที่
หม่อน
ส�ำคัญของหม่อน
2.2.4 วิธีเลี้ยงไหม
2.2.4 วิธีเลี้ยงไหม
2.2.5 โรคไหมและแมลงที่ส�ำคัญ
2.2.5 โรคไหมและแมลงทีส่ �ำคัญ

เรื่อง
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35

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.1 ทดสอบก่อนเรียน เพือ่ วัดความรู้ ความ 10
เข้าใจ และพื้นฐานของผู้เรียน
2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
หม่ อ นเลี้ ย งไหมและรั บ ฟั ง วิ ท ยากร
บรรยาย
2.3 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 จัดท�ำแผนการฝึกทักษะในการประกอบ
อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2.5 ด�ำเนินการเรียนการสอน และฝึกทักษะ
ตามหลักสูตร
2.6 ทดสอบหลังเรียน
2.7 ฝึกปฏิบัติจริง
5

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริ ห ารจั ด การอาชี พ
การประกอบอาชีพ                                         
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้
3.1.1 ดูแลรักษา คุณภาพของ
หม่อนไหม
3.1.2 ลดต้นทุนในการผลิตของ
หม่อนไหม
3.2 สามารถจัดการการตลาดได้
3.2.1 ท�ำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้
บริการ/คูแ่ ข่งทางการตลาด
3.2.2 โฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.3 สง่ เสริมการขายและการ
บริการ
3.2.4 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.3 สามารถจัดการความเสี่ยงได้
3.3.1 วเิ คราะห์ศกั ยภาพในการ
ประกอบอาชีพการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม
3.3.2 แก้ปัญหาความเสี่ยงใน
อาชี พ การปลู ก หม่ อ น
เลี้ยงไหม

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 การบริหารจัดการ จัดให้ผู้เรียน
      3.1.1 ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ การ
บริหารจัดการ
3.1.2 การก�ำหนดและควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตที่ต้องการ
      3.1.3 ศกึ ษาการลดต้นทุนการผลิตแต่
คุณภาพคงเดิม
      3.1.4 ศกึ ษาวิเคราะห์ปจั จัยความเสีย่ งที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ และมีแนวทางใน
การจัดการความเสีย่ ง
3.2 การบริหารจัดการการตลาด
3.2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล การตลาดและ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
      3.2.2 ก�ำหนดทิ ศ ทาง เป้ า หมาย
กลยุทธ์ และแผนการตลาด
     3.2.3 ด�ำเนิ น การตามกระบวนการ
จัดการตลาด เช่น การคิดต้นทุน
การผลิ ต ก�ำหนดราคาขาย
การส่งเสริมการขาย และการ
กระจายสินค้า

เนื้อหา
3.1 การบริ ห ารจั ด การอาชี พ การปลู ก หม่ อ น
เลี้ยงไหม
3.1.1 การดูแลรักษา การควบคุมคุณภาพ
ของหม่อนไหม
     3.1.2 การลดต้นทุนในการผลิตของหม่อนไหม
3.2 การจัดการการตลาด
      3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้าทีใ่ ช้บริการ/คู่
แข่งทางการตลาด
      3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.3 การส่งเสริมการขายและการบริการ
3.2.4 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพในการประกอบ
อาชีพการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
1) ค่าใช้จ่าย
2) ผลก�ำไร
3) คู่แข่งทางการตลาด
4) วิธีการลดต้นทุน
     3.3.2 การแก้ปญั หาความเสีย่ งในการประกอบ
อาชีพการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม

2

8

3

2

3

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เนื้อหา
3.3 การจัดการความเสี่ยง
      3.3.1 ส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ
อุ ป กรณ์ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น
การผลิตและควบคุมคุณภาพ
สิ น ค ้ า จ า ก ผู ้ จ�ำ ห น ่ า ย ที่
หลากหลาย  
     3.3.2 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากการประกอบอาชีพ
     3.3.3 หาแนวทางจัดการความเสี่ยง
จากภูมปิ ญ
ั ญาและผูเ้ ชีย่ วชาญ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

-

-

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ 4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพการปลูก 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบ 1
อ า ชี พ ก า ร ป ลู ก
อาชีพได้
หม่อนเลี้ยงไหม
ความรูเ้ รือ่ งความส�ำคัญของโครงการ
หม่อนเลี้ยงไหม 4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ 4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการปลูก
อาชีพ ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 0.5
อาชีพได้
หม่อนเลี้ยงไหม
องค์ ป ระกอบของโครงการอาชี พ
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ 4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพการปลูก
แล้วจัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน 0.5
อาชีพได้
หม่อนเลี้ยงไหม
ข้อมูลความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวคิด
ในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง
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เรื่อง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์ 4.4 การเขียนโครงการอาชีพการปลูกหม่อน 4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
เลี้ยงไหม
ใบความรู้ เรื่องตัวอย่างการเขียน
ประกอบของโครงการอาชีพ
4.5 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
โครงการอาชี พ ที่ ดี เหมาะสม
ได้
สอดคล้องของโครงการอาชีพการปลูก
และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย น
หม่อนเลี้ยงไหม
เพื่ อ สรุ ป แนวคิ ด เป็ น แนวทาง
ที่ ดี ข ององค์ ป ระกอบของ
ในการเขี ย นโครงการอาชี พ ที่ ดี
โครงการอาชีพที่ดีได้
เหมาะสมและถูกต้อง
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
4.3 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
ประกอบได้เหมาะสมและถูก
ต้อง
โครงการอาชีพ
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
4.4 ก�ำหนดให้ ผู ้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
และสอดคล้องของโครงการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
อาชีพได้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชี พ ของตนเองเพื่ อ เสนอขอรั บ
การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ใช้
ในการด�ำเนิ น การประกอบอาชี พ
ต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
6
3

1
-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2
ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้อง
กับศักยภาพด้านต่าง ๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท�ำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขัน
ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางพารา
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากการส�ำรวจพื้นที่ พบว่า มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 11.9 ล้านไร่ ผลิตยาง
ได้ 1.72 ล้านตัน สามารถส่งออกต่างประเทศได้มากกว่า 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 41,352 ล้านบาท
ดังนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศ  และเพื่อ
เป็นการรักษาสภาพการผลิตและการส่งออกไม่ให้ลดต�่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกยางจึงควร
มีความรู้และมีการปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงสม�่ำเสมอและมีคุณภาพ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมให้มกี ารปลูกยางพาราในสภาพพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ส�ำนักงาน กศน. ได้ตระหนักถึงการมีอาชีพของกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีช่ ายแดน จึงได้จดั ท�ำหลักสูตรการ
ปลูกยางพารา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนได้มีอาชีพหลัก เป็นการสร้างพื้นฐานทางอาชีพ
สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา มีหลักการดังนี้
1. เป็นการจัดหลักสูตรด้านเกษตรกรรม ที่มีความยืดหยุ่น ทั้งด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ วิถีชีวิตของคน
ในเขตพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในเขตพื้นที่บริเวณชายแดน
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2. การจัดการศึกษาการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา มุง่ เน้นให้ผไู้ ม่มอี าชีพ หรือผูม้ อี าชีพแล้ว และ
ต้องการพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง โดยการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน เน้นความรู้
คู่คุณธรรม
3. ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเนือ่ งจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคง
4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การจัดการเรียนรูม้ งุ่ เน้นการอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนากลุม่ เป้าหมาย ผูไ้ ม่มอี าชีพหรือผูท้ มี่ อี าชีพแล้ว
และต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคง ให้มีความพร้อมที่จะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดหมาย

ในอาชีพ

หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา มีจุดหมายดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน และสังคม
2. กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ
4. กลุ่มเป้าหมายมีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้
5. กลุม่ เป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา
จ�ำนวน  80  ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
จ�ำนวน 15 ชั่วโมง
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
1.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 หลักการตลาด
1.2.4 กรรมวิธี
1.2.5 การขนส่ง
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
1.4.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
1.4.2 ความคุ้มค่าในการลงทุน
1.4.3 ความต้องการด้านการตลาด
2. ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา จ�ำนวน 32 ชั่วโมง
2.1 ขั้นการเตรียมการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกยางพารา
2.1.2 สถานที่ / พื้นที่ปลูกยางพารา
2.1.3 การคัดเลือกสายพันธุ์ยางพารา
2.1.4 เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
2.2 ขั้นฝึกทักษะการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
2.2.1 การวางแนวปลูกยางพาราในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเท
2.2.2 การเตรียมหลุมปลูกยางพารา
2.2.3 การปลูกยางพารา  
2.2.4 ขั้นการดูแลรักษาต้นยางในระหว่างอายุ 1-7 ปี
2.2.5 โรคและศัตรูที่ส�ำคัญ
2.2.6 การปฏิบัติระยะต้นยางให้ผลผลิต
2.2.7 การแปรรูปผลผลิต
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
จ�ำนวน 21 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
3.1.1 การดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพ
3.1.2 การลดต้นทุนในการปลูกยางพารา
3.1.3 มาตรฐานคุณภาพยางแผ่นดิบ
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3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลการตลาด
3.2.2 การส่งเสริมการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
3.3.2 การวิเคราะห์ต้นทุน
3.3.3 การวิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 คุณธรรมธรรมส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
3.5 กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน
4. โครงการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญของการเขียนโครงการ
4.2 องค์ประกอบการท�ำโครงการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
4.3 เขียนโครงการประกอบอาชีพการปลูกยางพารา
4.4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของการประกอบอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

สื่อเอกสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อบุคคล เช่น ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ
แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการ
เครือข่ายหน่วยงานของรัฐและเอกชน

การวัดและประเมินผล
หลักสูตร

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และจบ
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บ อ ก ค ว า ม ส�ำ คั ญ ข อ ง ก า ร
อาชีพการปลูกยางพารา
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก า ร ป ลู ก
ยางพารา
1.2 บอกความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก า ร ป ลู ก
ยางพารา ได้ แ ก่ ก ารลงทุ น
แหล่ ง ทุ น ความต้ อ งการของ
ตลาด หลักการตลาด กรรมวิธี
การผลิต และการขนส่ง
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได้
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
การปลูกยางพารา

เรื่อง
1.1 ความส�ำคั ญ ในการประกอบ
อาชีพการปลูกยางพารา
1.2 การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้
ในการประกอบอาชีพการปลูก
ยางพารา
1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 หลักการตลาด
1.2.4 กรรมวิธี
1.2.5 การขนส่ง
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการ
ปลูกยางพารา
1.4.1 ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ภั ย
ธรรมชาติ
1.4.2 ความคุ้มค่าในการลงทุน
1.4.3 ความต้องการด้านการ
ตลาด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สถานประกอบการ สื่อของจริง สื่อบุคคล
ในชุมชน ประเทศและโลก เพื่อน�ำข้อมูล
การคิดวิเคราะห์และใช้ในการประกอบ
อาชีพที่มีความเป็นไปได้ในชุมชน
1.2 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการวิ เ คราะห์
อาชีพการปลูกยางพารา  จากข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ศึ ก ษาดู ง านในแหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารปลู ก
ยางพาราในชุมชน แหล่งเรียนรู้เครือข่าย
1.4 ครู ผู ้ เรี ย น และผู ้ รู ้ ร่ ว มกั น อภิ ป ราย
เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ
การปลูกยางพารา ในรูปแบบที่เหมาะสม
กับตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ
ร่วมทุน พ่อค้าคนกลาง แปรรูปน�้ำยาง
ฯลฯ โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งจากภั ย
ธรรมชาติ ความคุ้มค่า และความต้องการ
ของตลาด

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการปลูกยางพารา
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2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 บอกขั้ น ตอนการเตรี ย มการ
ประกอบอาชีพการปลูกยางพาราได้
อ า ชี พ ก า ร ป ลู ก
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ยางพารา
การปลูกยางพารา
2.1.2 ส ถ า น ที่ / พื้ น ที่ ป ลู ก
ยางพารา
2.1.3 คัดเลือกสายพันธุย์ างพารา
2.1.4 เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ และ
อุปกรณ์
2.2 เพื่อให้เกิดทักษะในการประกอบ
อาชีพปลูกยางพารา ดังนี้
2.2.1 ว างแนวปลู ก ยางพารา
ในพื้ น ที่ ร าบและพื้ น ที่
ลาดเท
      2.2.2 เตรียมหลุมปลูกยางพารา
     2.2.3 ขนั้ การดูแลรักษาต้นยาง
ในระหว่างอายุ  1-7  ปี
2.3.4 โรคและศัตรูที่ส�ำคัญ
2.3.5 การปฏิบัติระยะต้นยาง
ให้ผลผลิต
2.3.6 แปรรูปผลผลิต

เรื่อง
2.1 ขั้นการเตรียมการประกอบอาชีพ
การปลูกยางพารา
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปลูกยางพารา
2.1.2 ส ถ า น ที่ / พื้ น ที่ ป ลู ก
ยางพารา
2.1.3 ก ารคั ด เลื อ กสายพั น ธุ ์
ยางพารา
2.1.4 เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ และ
อุปกรณ์
2.2 ขัน้ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
การปลูกยางพารา
2.2.1 ก า ร ว า ง แ น ว ป ลู ก
ยางพาราในพื้ น ที่ ร าบ
และพื้นที่ลาดเท
2.2.2 ก ารเตรี ย มหลุ ม ปลู ก
ยางพารา
     2.2.3 ขนั้ การดูแลรักษาต้นยาง
ในระหว่างอายุ  1-7  ปี
     2.3.4 โรคและศัตรูที่ส�ำคัญ
     2.3.5 ระยะเวลาต้นยางให้ผลผลิต
     2.3.6 การแปรรูปผลผลิต

เนื้อหา
2.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการปลูกยางพารา
2.2 อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารปลู ก
ยางพารา
2.3 จั ด ท�ำแผนการฝึ ก ทั ก ษะการประกอบ
อาชีพ
2.4 ด�ำเนิ น การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะตาม
หลักสูตร
2.5 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.6 ด�ำเนินการวัดผลประเมินผลตามที่หลักสูตร
ก�ำหนด
2.7 ผู้เรียนปฏิบัติจริง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
-
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3. ก ารบริ ห ารจั ด การใน 3.1 มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะการ
การประกอบอาชีพการ
บริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
ปลูกยางพารา
การปลูกยางพารา ได้แก่
3.1.1 ดแู ลรักษาและควบคุมคุณภาพ
     3.1.2 ตน้ ทุนในการปลูกยางพารา
     3.1.3 มาตรฐานคุณภาพยางแผ่นดิบ
3.2 มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการจัดการ
การตลาด
     3.2.1 ท�ำฐานข้อมูลการตลาด
     3.2.2 ส่งเสริมการตลาด
3.3 มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง ตามประเด็น ได้แก่
3.3.1 วเิ คราะห์ความเสีย่ งและการ
บริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการปลูกยางพารา
3.3.2 วิเคราะห์ตน้ ทุน
     3.3.3 วิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 มีคามรูค้ วามเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม
ส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพ
3.5 มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งกฎหมายและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรอง
มาตรฐาน

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 การบริหารจัดการ จัดให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากอบรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากวิทยากรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตามประเด็น ดังนี้
     3.1.1 การดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพ
     3.1.2 ต้นทุนในการปลูกยางพารา
     3.1.3 มาตรฐานคุณภาพยางแผ่นดิบ
3.2 การบริ ห ารจั ด การการตลาด อบรมเรื่ อ ง
การบริหารจัดการการตลาด ตามประเด็น ดังนี้
     3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลการตลาด
     3.2.2 การส่งเสริมการตลาด
3.3 การจัดการความเสีย่ ง  โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ ในประเด็นดังต่อไปนี้
    3.3.1 การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการบริหาร
จัดการในการประกอบอาชีพการปลูก
ยางพารา
     3.3.2 การวิเคราะห์ตน้ ทุน
     3.3.3 การวิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 จัดอบรมคุณธรรมธรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพ
3.5 จัดอบรม เรือ่ งกฎหมายและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรับรองมาตรฐาน

เนื้อหา
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการปลูกยางพารา  
     3.1.1 การดูแลรักษาและควบคุม
คุณภาพ
     3.1.2 ตน้ ทุนในการปลูกยางพารา
     3.1.3 มาตรฐานคุณภาพยางแผ่นดิบ
3.2 การจัดการการตลาด
     3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลการตลาด
     3.2.2 การส่งเสริมการตลาด
3.3 การจัดการความเสีย่ ง
     3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
และการบริ ห ารจั ด การใน
การประกอบอาชีพการปลูก
ยางพารา
     3.3.2 การวิเคราะห์ตน้ ทุน
     3.3.3 การวิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 คุณธรรมธรรมส�ำหรับผู้ประกอบ
อาชีพ
3.5 กฎหมายและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การรับรองมาตรฐาน
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4. โครงการประกอบอาชีพ 4.1 บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
การปลูกยางพารา
อาชีพการปลูกยางพาราได้
4.2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
การปลูกยางพาราได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพการปลูกยางพาราได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพการ
ปลูกยางพาราได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การปลูกยางพาราได้
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้ เ หมาะสมและ
ถูกต้องได้
4.7 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
และสอดคล้องของโครงการอาชีพ
การปลูกยางพาราได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง 0.5
การปลูกยางพารา
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ของโครงการอาชี พ    องค์ ป ระกอบของ 0.5
ปลูกยางพารา
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.3 องค์ประกอบของโครงงานอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
การปลูกยางพารา
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการปลูก 4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความ 1
ยางพารา
รู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
4.5 การประเมิ น ความเหมาะสม
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย และสอดคล้องของโครงการอาชีพ
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
การปลูกยางพารา
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง  
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ
อาชีพ             
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง   เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
จ�ำนวน 100 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา
2 ปี ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ในกลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก”
รู้เขา รู้เราเท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้
สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆมุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี
คุณภาพทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท�ำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการ
แข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
สภาพสังคมปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไป
อย่างรวดเร็ว และไม่เพียงพอกับจ�ำนวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกมุมโลก มนุษย์จงึ ประสบปัญหาต่างๆตามมามากมาย
โดยเฉพาะด้านการด�ำรงชีพและชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน นอกจากจะมีการประกอบอาชีพเพือ่ เป็นการเลีย้ ง
ตัวเองและครอบครัวแล้ว ยังมีสงิ่ ทีถ่ อื ว่าเป็นภาระหนัก คืออาหารเพือ่ บริโภคประจ�ำวัน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีม่ นุษย์
เราจะต้องสร้างขึ้นหรือหามาทดแทนโดยวิธีการต่างๆเพื่อการอยู่รอด
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย  โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่ที่มีแม่น�้ำ  ล�ำคลอง
หลายสายไหลผ่าน โดยเฉพาะล�ำน�้ำแม่ลาซึ่งเป็นล�ำน�้ำธรรมชาติ ขนาดกลาง เมื่อถึงฤดูน�้ำน�้ำก็จะท่วม สองฝั่ง
เข้าสู่ท้องนา ปลาใหญ่น้อยก็จะออกไปหากิน ครั้นเมื่อถึงฤดูน�้ำลด เหลือแต่น�้ำในล�ำแม่ลา กุ้งเล็กปลาน้อย
และสัตว์น�้ำอื่น ๆ ก็จะถอยร่นลงสู่ล�ำแม่ลาพัก อาศัยอยู่ในล�ำแม่ลา ที่อุดมสมบูรณ์ กอปรกับล�ำน�้ำแม่ลา เป็น
บ่อเลีย้ งปลาแบบผสมผสานก้นบ่อ มีโคลนตม น�ำ้ นิง่ เย็น ก้นบ่อมีหอยชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นอาหารของ ปลากินเนือ้ เช่น
ปลาช่อน ชุกชุมมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยต่อการ เจริญเติบโตของปลาแม่ลา ปลาแม่ลาจึงอ้วนมีรสชาติอร่อย
ครีบหูมีสีชมพู หางมนเหมือนพัด ตัวอ้วน หัวหลิม เนื้อนุ่ม มีมันมาก จากการวิจัยของกรมประมงพบว่าปลาช่อน
แม่ลา มีไขมันมากกว่าปลาจากแหล่งอื่นถึงเท่าตัว ได้ชื่อว่าเป็นปลาช่อนรสดี
การสร้างเขื่อนและการชลประทานท�ำให้น�้ำในล�ำแม่ลา เหือดแห้ง ขาดเป็นตอน ๆ ปลาแม่ลาใกล้จะ
สู ญ พั น ธ์ ทางการจึ ง หาทางอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู โ ดย การขุ ด ลอกล�ำแม่ล า เพาะเลี้ ย งปลาและสร้ า งอาคาร
แม่ลามหาราชานุสรณ์ขึ้นเพื่อ สืบสานมรดกอันมีค่านั้นไว้ ส�ำนักงาน กศน.
ได้ จั ด ท�ำหลั ก สู ต รการเลี้ ย ง
ปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ เป็นอาชีพหนึง่ ทีจ่ ะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึง่ จะเป็นอาชีพ
เสริมหรืออาชีพที่สร้างรายได้มั่นคงให้กับประชาชนอีกอาชีพหนึ่ง
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หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและท�ำเล
ที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี
คุณภาพทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง และเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนในอาชีพส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

จุดหมาย

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อน
แม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลามีรายได้อย่างมีคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 100 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี จ�ำนวน 40 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.3 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.2.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.3 แหล่งเรียนรู้                                       
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา                        
2. ทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา
2.1.2 สถานที่/พื้นที่
2.2 ขั้นการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2.1 การสร้างบ่อดิน
2.2.2 การคัดเลือกพันธุ์
2.2.3 อาหารและการให้อาหาร
2.2.3 ระยะเวลาในการเลี้ยงปลา
2.2.4 การป้องกันและดูแลรักษาโรคและศัตรู
2.3 ขั้นฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา
3. การบริหารจัดการการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 การบริหารจัดการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพจัดการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.2 การลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.3 การวางแผนการผลิต
3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การกระจายปลาช่อนแม่ลาไปสู่ผู้บริโภค
3.2.3 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) การตลาดผู้บริโภค
2) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ผลก�ำไรที่ได้จากการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา
4) คู่แข่งขัน
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
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4. โครงการอาชีพประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 ความส�ำคัญการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น    
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบของอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.4 การเขียนโครงการการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา    
4.5 การประเมิ น ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการการเลี้ ย งปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ศึกษาจากของจริง ใบความรู้ และการพบกลุ่มเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมิ น ผลงานระหว่ า งเรี ย นจากการปฏิ บั ติ ได้ ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพสามารถสร้ า งรายได้
และจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา
1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษาออกโดยสถานศึกษา
การเทียบโอน
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคั ญ ของการ 1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพการ
อ า ชี พ ก า ร เ ลี้ ย ง
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลา
เลีย้ งปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย
ช่ อ นแม่ ล าด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญา 1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่นได้
เลีย้ งปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่      
1.2 บอกความเป็นไปได้ในการ
1.2.1 ความต้องการของตลาด
เลี้ ย งปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย
1.2.2 การจัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
1.2.3 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
ความต้ อ งการของตลาด
1.2.4 ความสอดคล้องกับ 5 ศักยภาพ ได้แก่
การลดต้ น ทุ น ท�ำเลและ
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่
สถานที ที่ จ ะเลี้ ย ง วั ส ดุ
ศักยภาพของพืน้ ทีต่ ามลักษณะภูมอิ ากาศ
อุ ป กรณ์ ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น และ
ศักยภาพของภูมิประเทศ และท�ำเลที่ตั้ง
สามารถตรวจสอบได้
ของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ
1.3 บอกแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละ
1.4 บอกทิ ศ ทางการประกอบ
พืน้ ทีแ่ ละศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน
อาชี พ เลี้ ย งปลาช่ อ นแม่ ล า
แต่ละพืน้ ที่
ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเลีย้ งปลาช่อนแม่
ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง
1.1 สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร สื่ อ สิ่ ง
พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล
ในชุ ม ชนและสถานที่ จ ริ ง เพื่ อ น�ำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูล
ในการประกอบถึงความเป็นไปได้ที่
จะสามารถน�ำไปประกอบอาชี พ
ในชุมชน
1.3 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรูใ้ นอาชีพที่
ตัดสินใจเลือก
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับทิศทางการประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ
ตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ
ร่ ว มทุ น พ่ อ ค้ า คนกลางแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความคุ้มค่า
และความต้องการของตลาด

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 อ ธิ บ า ย ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร
อ า ชี พ ก า ร เ ลี้ ย ง
ประกอบอาชี พ การเลี้ ย ง
ปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย
ปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมปิ ญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น ได้แก่ สถานที่/พื้นที่
การคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ อ าหาร
และการให้อาหารระยะเวลา
ในการเลี้ยงปลา การป้องกัน
โรคและศัตรูได้                
2.2 อธิ บ ายขั้ นตอนและวิ ธีการ
เลี้ ย งปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
2.3 มีทักษะในการเลี้ยงปลาช่อน
แม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้

เรื่อง
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเลี้ยง
ปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.1 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเลีย้ ง
ปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น                                     
2.1.2 สถานที่/พื้นที่             
2.2 ขั้ น การเลี้ ย งปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                     
2.2.1 การคัดเลือกพันธุ์  
2.2.2 อาหารและการให้อาหาร                  
   2.2.3 ระยะเวลาในการเลี้ยงปลา
2.2.4 การป้องกันโรคและศัตรู
2.3 ขั้นฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาช่อน

เนื้อหา
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2.1 จัดผู้เรียนไปศึกษาดูงานจากแหล่ง 3
เรี ย นรู ้ ทั้ ง ภายในชุ ม ชน และนอก
ชุมชน
2.2 น�ำประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
มาวิเคราะห์รว่ มกัน เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้                    
2.3 จัดท�ำแผนปฏิบัติการการเลี้ยงปลา
ช่อนแม่ลาด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น     6
2.4 จัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเลี้ยงปลา
ช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                         
2.5 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.6 ด�ำเนินการวัดผลและประเมินผลตาม
ที่หลักสูตรก�ำหนด
2.7 ผูเ้ รียนปฏิบตั กิ ารเลีย้ งปลาช่อนแม่ลา
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา
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3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 อธิ บ ายการบริ ห ารจั ด การ 3.1 การบริหารจัดการเลีย้ งปลาช่อนแม่ลาด้วย 3.1 การบริหารจัดการการเลีย้ งปลาช่อนแม่
ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วย
การเลี้ ย งปลาช่ อ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการ
3.1.1 ก ารจั ด การควบคุ ม คุ ณ ภาพจั ด
3.1.1 ค รูและผูเ้ รียนร่วมกันก�ำหนดและ
แม่ ล าด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญา
จั ด การควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
การเลี้ ย งปลาช่ อ นแม่ ล าด้ ว ย
ควบคุมคุณภาพผลผลิตและลด
ท้องถิ่น
การลดต้นทุนได้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ต้นทุน
3.1.2 การลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาช่อน
3.1.2 ศกึ ษา วิเคราะห์ ปัจจัยความเสีย่ ง
3.2 อธิ บ ายการจั ด การตลาดใน
แม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และมีแนวทาง
การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วย
3.1.3 การวางแผนการผลิต
ในการจัดการความเสี่ยง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่   ในเรือ่ งการ
จัด ท�ำฐานข้ อมู ล ลูก ค้ า การก 3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงปลาช่อนแม่ 3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงปลาช่อน
แม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระจายปลาช่อนไปสู่ผู้บริโภค
ลา ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น            
3.2.1 ขอ้ มูลการตลาดและการวิเคราะห์
และการวางแผนการตลาดได้     
3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
ความต้องการของตลาด
3.3 สามารถปฏิ บั ติ ก ารการ
3.2.2 การกระจายปลาช่อนไปสู่ผู้บริโภค
3.2.3 ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมายและ
ตลาด จัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.3 การวางแผนการตลาด
แผนการจัดการตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กระจายปลาช่อนแม่ลาด้วย 3.3 การจัดการความเสี่ยง
กับการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วย
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไปสูผ่ บู้ ริโภค
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการเลี้ยง
ปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น           
และวางแผนการการตลาดได้
1) การตลาดผู้บริโภค
2) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาช่อน
แม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ผลก�ำไรที่ได้จากการเลี้ยงช่อน
แม่ลา
4) คู่แข่งขัน
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน

เรื่อง
-
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4. โครงการประกอบอาชีพ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
การเลีย้ งปลาช่อนแม่ลา
อาชีพได้
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้ เ หมาะสมและ
ถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

การจัดกระบวนการเรียนรู้
6
3
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ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ
4.1 จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 0.5
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
เรื่ อ งความส�ำคั ญ ของโครงการอาชี พ 0.5
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบ 1
การเขียนโครงการอาชีพ
ของโครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการ 1
การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้อง
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ของโครงการอาชีพ
เพื่อสร้างแนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้
4.2 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาสาระข้ อ มู ล จากใบ
ความรู้เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการ
อาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
การจัดอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ
4.4 ก�ำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งของ
โครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสม และถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเองเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม
จ�ำนวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

ปัจจุบันปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของเกษตรกรไทยที่มีเพิ่มมากขึ้น เช่นปัญหาการใช้
สารเคมี ปัญหาปุย๋ เคมีที่มรี าคาสูงขึ้นและท�ำให้เกิดปัญหาดินเสือ่ มคุณภาพ การ เลีย้ งสัตว์ เผชิญกับปัญหาต้นทุน
การเลี้ยงที่สูงขึ้นและขายไม่ได้ราคาที่แน่นอนเกิดภาวะขาดทุน สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากสารเคมี เช่น เกษตรกรมีสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ผู้บริโภคก็ได้รับสารเคมี
จากสารฆ่าแมลง สารเคมีจากสารกระตุ้นให้หมูมีเนื้อแดง
หมูเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมขนาดเล็กหรือเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ได้
แต่ปัญหาส�ำคัญของการเลี้ยงนั้นกลับไม่ใช่เรื่องของการตลาด อาหาร โรงเรือน หรือคุณภาพเนื้อหมู แต่เป็น
กลิ่นเหม็นที่รบกวนเป็นแหล่งเพาะแมลงวันและเชื้อโรคการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพจึงเป็นวิธีเลี้ยงที่มีความเหมาะ
สมและสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี พื้นฐานการเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติเกาหลี หรือ
หมูหลุม เกษตรธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทยที่จะให้ประเทศไทยมีอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี
ไว้รับประทานและจ�ำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกต่างประเทศ
การเลี้ยงหมูหลุมจึงเป็นทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลัก รายได้เสริม เพื่อใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ส�ำนักงาน กศน.จึงได้จัดท�ำหลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเลีย้ งหมูหลุม โรงเรือนหมูหลุม อาหารและนำ�้ หมูหลุม กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การบริหารจัดการ การจัดจ�ำหน่าย
ที่สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและท�ำเลที่ตั้ง ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ที่มันคง มั่งคั่ง และยังยืนในอาชีพ
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ ในการเลี้ยงหมูหลุมเป็นอาชีพได้ อย่างมีคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน 120 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม  
1.1.1 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น
1.1.2 ความส�ำคัญของการเลี้ยงสัตว์
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม  
1.2.1 ทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 การใช้แรงงาน
1.2.4 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.5 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.2.6 ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
1.3 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม
2.1.1 การเตรียมสถานที่ / พื้นที่เลี้ยงหมูหลุม
2.1.2 โรงเรือน วัสดุ และอุปกรณ์
2.1.3 ธรรมชาติและพฤติกรรมของหมู
2.1.4 การคัดเลือกสายพันธุ์หมูหลุม
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3.

   
   
   
   

4.

2.2 ขั้นฝึกการเลี้ยงหมูหลุม
2.2.1 การดูแลหมูหลุมตามวัยต่างๆ
2.2.2 จุลินทรีย์
2.2.3 อาหารหมูหลุม
2.2.4 วิธีการให้อาหาร
2.2.5 น�้ำกินหมูหลุม
2.2.6 การป้องกันและการดูแลรักษาโรค
2.2.7 การท�ำพื้นคอกหมูหลุมไปใช้ประโยชน์
2.3 ขั้นการดูแลรักษาหมูหลุมเพื่อจ�ำหน่ายหรือบริโภค
การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการเลี้ยงหมูหลุม
3.1.1 การควบคุมคุณภาพในการเลี้ยงหมูหลุม
3.1.2 ต้นทุนและการลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูหลุม
3.1.3 การวางแผนการเลี้ยงหมูหลุม
3.2 การจัดการการตลาดในการเลี้ยงหมูหลุม
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การจ�ำหน่ายหมูหลุมไปสู่ผู้บริโภค
3.2.3 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง
1) ระยะเวลาที่เลี้ยงกับการจ�ำหน่าย
2) ขนาดของหมูหลุมกับความต้องการของตลาด
3) ราคาขาย
4) คู่แข่งขัน
3.3.2 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
3.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.6 คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูหลุม
โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

การบรรยายจากวิทยากร
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ สื่อของจริง
ศึกษาดูงานสถานประกอบการในชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงหมูหลุม
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคั ญ ของการ 1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพ
อาชีพ
ประกอบอาชีพการเลีย้ งหมูหลุม
การเลี้ยงหมูหลุม    
ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น
1.1.1 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น
ความส�ำคัญของการเลี้ยงสัตว์
1.1.2 ความส�ำคัญของการเลี้ยงสัตว์
1.2 บอกความเป็นไปได้ในการ 1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชี พ การเลี้ ย ง
การเลี้ยงหมูหลุม    
หมูหลุม ได้แก่ ทุน ความ
1.2.1 ทุน
ต้องการของตลาด  แรงงาน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
วัสดุ อุปกรณ์ ท�ำเลที่ตั้ง และ
1.2.3 การใช้แรงงาน
ช่องการจัดจ�ำหน่าย
1.2.4 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.3 บอกแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ได้
1.2.5 การเลือกท�ำเลทีต่ ั้ง
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
1.2.6 ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การเลี้ยงหมูหลุม
1.3 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการเลี้ยง
หมูหลุม

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สถานประกอบการ สื่ อ
ของจริ ง สื่ อ บุ ค คลในชุ ม ชน เพื่ อ
น�ำข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพที่มีความเป็นไปได้ใน
ชุมชน
1.2 ศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง
1.3 วิทยากรบรรยายการเลี้ยงหมูหลุม
1.4 ครู ผู้สอน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปราย
เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ
การเลีย้ งหมูหลุมในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
กับตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ
ร่วมทุน พ่อค้าคนกลาง แปรรูปสินค้า
ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ ความคุ ้ ม ค่ า และความ
ต้องการของตลาด
1.5 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเลี้ยงหมูหลุม

-

-

5
-

1

2

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 เตรี ย มการประกอบอาชี พ 2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเลี้ยง
อาชีพ
การเลี้ยงหมูหลุม ได้แก่
หมูหลุม
- เตรียมสถานที่ / พืน้ ทีเ่ ลีย้ ง
2.1.1 สถานที่ / พื้นที่เลี้ยงหมูหลุม
หมูหลุม
2.1.2 โรงเรือน วัสดุ และอุปกรณ์
- โรงเรือน วัสดุ และอุปกรณ์
2.1.3 ธรรมชาติและพฤติกรรมของหมู
-	บอกธรรมชาติและพฤติกรรม
2.1.4 การคัดเลือกสายพันธุ์หมูหลุม
ของหมู
2.2 ขั้นฝึกการเลี้ยงหมูหลุม
- คัดเลือกสายพันธุ์หมูหลุม
2.2.1 การดูแลหมูหลุมตามวัยต่างๆ
2.2 ฝึกการเลี้ยงหมูหลุม ได้แก่
2.2.2 จุรินทรีย์
- ดูแลหมูหลุมตามวัย
2.2.3 อาหารหมูหลุม
- จุรินทรีย์
2.2.4 วิธีการให้อาหาร
- อาหารหมูหลุม
2.2.5 น�้ำกินหมูหลุม
- วิธีการให้อาหาร
2.2.6 การป้องกันและการดูแลรักษา
- น�้ำกินหมูหลุม
โรค
- ป้องกันและการดูแลรักษาโรค
2.2.7 ก ารท�ำพื้ น คอกหมู ห ลุ ม ไปใช้
- ท�ำพื้ น คอกหมู ห ลุ ม ไปใช้
ประโยชน์
ประโยชน์
2.3 ขัน้ การดูแลรักษาหมูหลุมเพือ่ จ�ำหน่าย
2.3 ดู แ ล รั ก ษ า ห มู ห ลุ ม เ พื่ อ
หรือบริโภค
จ�ำหน่ายหรือบริโภค

เรื่อง

1

2

45

14

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.1 ทบทวนความรู้เบื้องต้นในการประกอบ 6
อาชีพการเลีย้ งหมูหลุมตามองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู ้ และภู มิ ป ั ญ ญา
ท้องถิ่นในการเลี้ยงหมูหลุม
2.3 จัดท�ำแผนการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
และการเลี้ยงหมูหลุม
15
2.4 ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะ
อาชี พ ตามหลั ก สู ต ร และตามแผน
การเรียนรู้
2.5 ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดกระบวนการ
เรียนรู้
2.6 จดบันทึกผลการเรียนรู้ (แฟ้มสะสมงาน)
2.7 ด�ำเนินการจัดและประเมินผลตามที่
หลักสูตรก�ำหนด

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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2

3

3

จำ�นวนชั่วโมง
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3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 บอกบริ ห ารจั ด การในการ 3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ 3.1 การบริหารจัดการในการเลี้ยงหมูหลุม 1
การเลี้ยงหมูหลุม
จัดให้ผู้เรียน
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชี พ การเลี้ ย ง
3.1.1 ก ารควบคุมคุณภาพในการเลีย้ ง
3.1.1 ส�ำรวจและศึ ก ษาแหล่ ง วั ส ดุ  
หมูหลุม ได้แก่
หมูหลุม
อุปกรณ์  และการใช้ประโยชน์
- ควบคุมคุณภาพในการเลีย้ ง
3.1.2 ตน้ ทุนและการลดต้นทุนในการ
ของแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ  
หมูหลุม
เลี้ยงหมูหลุม
และทุนต่างๆ
- ตน้ ทุนและลดต้นทุนในการ
3.1.3 การวางแผนการเลี้ยงหมูหลุม
3.1.2 ก ารก�ำหนดและการควบคุ ม
เลี้ยงหมูหลุม
คุณภาพหมูหลุมตามที่ต้องการ 1
- วางแผนการเลี้ยงหมูหลุม 3.2 การจั ด การการตลาดในการเลี้ ย ง
3.2 บอกการจั ด การการตลาด
หมูหลุม
3.1.3 ศึกษาต้นทุนและลดต้นทุนการ
ในการเลี้ยงหมูหลุม
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
เลี้ยงหมูหลุมผลิตแต่คุณภาพ
- ท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 ก ารจ�ำหน่ายหมูหลุมไปสูผ่ บู้ ริโภค
คงเดิม
- จ�ำ ห น ่ าย ห มู ห ลุ ม ไป สู ่
3.2.3 การวางแผนการตลาด
3.1.4 วางแผนการเลี้ยงหมูหลุมให้โต
ผู้บริโภค
3.3 การจัดการความเสี่ยง
ทันกับความต้องการของตลาด 4
- วางแผนการตลาด
3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุมความเสีย่ ง 3.2 การบริ ห ารจั ด การการตลาด จั ดให้
3.3 บอกการจัดการความเสี่ยง
1) ร ะยะเวลาที่ เ ลี้ ย งกั บ การ
ผู้เรียนศึกษา
3.3.1 วิเคราะห์และควบคุม
จ�ำหน่าย
3.2.1ข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์
ความเสี่ยง ได้แก่
2) ขนาดของหมูหลุมกับความ
ความต้องการของตลาด
- ร ะยะเวลาที่ เ ลี้ ย ง
ต้องการของตลาด
3.2.2 ก�ำหนดทิ ศ ทาง เป้ า หมาย
3) ราคาขาย
กับการจ�ำหน่าย
และแผนการจั ด การตลาดที่
4) คู่แข่งขัน
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหมูหลุม

เรื่อง
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- ข นาดของหมู ห ลุ ม
3.3.2 การวางแผนการจัดการความ
3.2.3 ด�ำเนิ น การตามกระบวนการ
กั บ ความต้ อ งการ
เสี่ยง
จัดการการตลาด เช่น การคิด
ของตลาด
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
ต้ น ทุ น การผลิ ต การก�ำหนด
- ราคาขาย
3.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ราคาขาย การส่งเสริมการขาย
- คู่แข่งขัน
3.6 คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับผู้ประกอบ
จ�ำหน่ายสินค้า ฯลฯ
3.3.2 ว างแผนการจั ด การ
อาชีพเลี้ยงหมูหลุม
3.3 การจัดการความเสีย่ ง จัดให้ผเู้ รียนศึกษา
ความเสี่ยง
3.3.1 ใ ห้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเอกสารเรื่ อ ง
3.4 บอกการวางแผนการด�ำเนินงาน
การจัดการความเสี่ยง
3.5 บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ฝ ึ ก การวิ เ คราะห์ ก ารจั ด การ
3.6 บอกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ความเสี่ยง พร้อมการวางแผน
ส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพเลีย้ ง
การจัดการความเสี่ยง
หมูหลุม
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
3.4.1 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการวางแผน
การด�ำเนินงานในแบบตารางการ
ปฏิบตั งิ าน (Gantt Chart)
3.4.2 ฝ ึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท�ำแผนการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก า ร เ ลี้ ย ง
หมู ห ลุ ม ตามแบบตารางการ
ปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
3.5 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.6 ศึ ก ษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส�ำหรั บ ผู ้
ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูหลุม
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4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดี
ขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้เหมาะสมและถูก
ต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้องของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ
4.1 จั ด ให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบ
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ความรู้ เรื่องความส�ำคัญของโครงการ
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการประกอบ
อาชี พ ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ  
อาชีพ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ แล้ว
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
จั ด กิ จ กรรมการสนทนาแลกเปลี่ ย น
4.5 การประเมิ น ความเหมาะสมและ
ข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิด
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบ
ความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการ
อาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
จัดการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง  
4.3 จัดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ การเขียนโครงการ
อาชีพ             
4.4 ก�ำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งของ
โครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้
มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ใน
การด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป
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หลักสูตรการปลูกกล้วยไม้ตัดดอก
จ�ำนวน 100 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปีที่จะพัฒนา
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เราเท่าทัน
เพื่อการแข่งขันได้ในเวทีโลก” โดยได้ก�ำหนดภารกิจจะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และมีงานท�ำอย่างยั่งยืน โดยเน้น
การบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ เป็นการชดเชยโอกาสทางการศึกษาตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประกอบ
อาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับชีวิตมนุษย์ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากลซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
การประกอบอาชีพของกลุม่ เกษตรกรรมในปัจจุบนั พบว่า การปลูกกล้วยไม้เป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้ให้กบั
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถน�ำผลผลิตไปเป็นสินค้าจ�ำหน่ายได้หลากหลาย
รูปแบบ  ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  โดยเฉพาะการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งก�ำลังเป็น
ที่สนใจของประชาชนทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกเลีย้ งกล้วยไม้อย่างมากผลผลิตเป็นทีน่ ยิ มทีส่ ดุ ของตลาดต่างประเทศ ทัง้ รูปทรงช่อ
ดอก สัดส่วน ความทนทาน มีสายพันธุ์ที่หลากหลาย จึงท�ำให้เป็นที่ต้องการของตลาดถึงแม้จะมีผู้ประกอบการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกเป็นจ�ำนวนมากแต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
ตัดดอก ก�ำหนดหลักการดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท�ำเลทีต่ งั้ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถชี วี ติ ของแต่ละพืน้ ทีแ่ ละศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นบุคคลที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
3. ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
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4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เน้นการฝึกปฏิบตั จิ ริง การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาทั้งผู้ที่ยังไม่มีอาชีพ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วและ
ต้องการพัฒนาอาชีพหรือเพิ่มอาชีพ ให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น

จุดหมาย

หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก มีจุดหมายดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตน ชุมชนและ
สภาพแวดล้อม
2. กลุม่ เป้าหมายได้ความรู้ เข้าใจ เกิดทักษะในการประกอบอาชีพการปลูกเลีย้ งกล้วยไม้ตดั ดอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมายมีจิตส�ำนึก คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพหรือเพิ่มอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน 100 ชั่วโมง (ทฤษฎี 49 ชั่วโมง ปฏิบัติ 51 ชั่วโมง)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 6 ชั่วโมง/ปฏิบัติ  4 ชั่วโมง)
		 1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
1.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
1.2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
1.2.2 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง  ระยะทาง
1.2.3 การลงทุนและแหล่งเงินทุน
1.2.4 แหล่งเรียนรู้  สถานประกอบการ
1.2.5 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
2. ทักษะการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก 					
								
(ทฤษฎี 20 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง)
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ
2.1.1 การสร้างโรงเรือน  
2.1.2 พันธุ์ต่างๆของกล้วยไม้และการคัดเลือกสายพันธุ์
2.1.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2.1.4 แหล่งน�้ำ
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2.2 ขั้นตอนการปลูกเลี้ยง
2.2.1 การเรียงวัสดุปลูก
2.2.2 การปลูกต้นพันธุ์
2.3 ขั้นการดูแลรักษาและจ�ำหน่าย
2.3.1 การฉีดยา
2.3.2 การให้ปุ๋ย
2.3.3 การให้น�้ำ
2.3.4 การดูแลเรื่องโรคและแมลง
2.3.5 การตัดดอกกล้วยไม้
2.3.6 การจัดจ�ำหน่าย
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
(ทฤษฎี 19 ชั่วโมง/ปฏิบัติ  11 ชั่วโมง)
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
3.1.1 การป้องกันเรื่องโรคและแมลง
3.1.2 การควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของตลาดต่างประเทศ
3.1.3 สภาพภายในโรงเรือนได้มาตรฐาน GAP
3.1.4 การคิดค�ำนวณการลดต้นทุน
3.1.5 แรงงาน
3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 รู้ความต้องการของตลาด
3.2.2 คุณธรรม ความซื่อสัตย์
3.2.3 สรรหาพันธุ์ใหม่ๆสู่ตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
1)  ค่าใช้จ่าย
2)  การดูแลรักษา
3)  วัสดุปลูก
4)  การป้องกันจากภัยธรรมชาติ
5)  คู่แข่งทางการผลิตและจ�ำหน่าย
3.3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
4. โครงการประกอบอาชีพ		
   
(ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ  9 ชั่วโมง)
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
ตามล�ำดับ
3.
4.
5.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ศึกษาจากใบความรู้ วิทยากรบรรยายพร้อมดูของจริงประกอบการสาธิตและท�ำใบงานแต่ละขัน้ ตอน
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ซักถามพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ CD/VCD อินเตอร์เน็ต แหล่งความรู้
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
สมุทรสาคร
6.
7.
8.

เอกสารประกอบการเรียนรู้/ ใบงาน/ใบความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้  สถานประกอบการ
สมาคมผู้ประกอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้  ต�ำบลหนองนกไข่ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศูนย์พืชสวน)ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
เว็บไซด์ http://orchidnet.doae.go.th/home/index.ph

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบตั ิ ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถสร้างรายได้ และจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น
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จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.1 การสร้างโรงเรือน
2.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้ 21
2.2 สกุ ล และสายพั น ธุ ์ ต ่ า งๆ ของ
เรื่อง โรงเรือน สายพันธุ์ต่าง ๆ ของกล้วยไม้
กล้วยไม้
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ การเรี ย งวั ส ดุ วิ ธี ก ารปลู ก
2.3 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
การฉีดยา การให้ปุ๋ย การให้น�้ำ  โรคและ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
แมลง การตัดช่อกล้วยไม้
2.4 แหล่งน�้ำ
2.2 จัดท�ำใบงานตามค�ำแนะน�ำตามล�ำดับขัน้ ตอน
2.5 การจัดหาวัสดุปลูก
2.3 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม
2.6 การปลูก
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2.7 การให้ยาป้องกันและก�ำจัดโรค-แมลง
2.8 การให้น�้ำ
2.9 การให้ปุ๋ย

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 อธิบายวิธีการสร้างโรงเรือน/
อาชีพ
สายพันธุ์ต่าง ๆ และการคัด
เลือกสายพันธุ/์ การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และแหล่งน�้ำได้
2.2 บอกวิธีการเรียงวัสดุปลูกและ
วิธีการปลูกต้นกล้วยไม้ได้
2.3 บอกวิธีการใช้ปุ๋ย - ยาได้
2.4 อธิบายเรื่องโรคและแมลงได้

เนื้อหา
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพ 1.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาจากแหล่งเรียนรูแ้ ละสือ่
1.2 ความรู ้ พื้ น ฐานในการประกอบ
ต่าง ๆ
อาชีพ
1.2 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นเขี ย นความส�ำคั ญ ในการ
1.3 การคัดเลือกท�ำเลที่ตั้ง ระยะทาง
ประกอบอาชีพของตนเอง ความรูพ้ นื้ ฐาน
1.4 การลงทุนและแหล่งเงินทุน
เรื่องกล้วยไม้ การเลือกท�ำเล การลงทุน
1.5 แหล่งเรียนรู้ / สถานประกอบการ
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.6 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
แล้วน�ำมาแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
1.3 วิทยากรให้ความรูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ ซักถาม พูดคุย
1.4 เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคั ญ ของการ
อาชีพ
ประกอบอาชีพการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ตัดดอกได้
1.2 สามารถวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการประกอบอาชีพการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกได้

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก
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จุดประสงค์การเรียนรู้

2.5 สามารถอธิบายวิธีการตัดช่อ
ดอกไม้และตัดดอกไม้ได้โดย
ไม่เสียหาย
2.6 บอกแหล่งจัดจ�ำหน่ายได้
3. การบริหารจัดการใน 3.1 บอกวิ ธี ก ารป้ อ งกั น โรคและ
การประกอบอาชีพ
แมลงที่เกิดกับกล้วยไม้ได้
3.2 อธิบายลักษณะต่าง ๆ ของ
กล้ ว ยไม้ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานของ
ตลาดต่างประเทศได้
3.3 บอกสภาพโรงเรื อ นที่ ไ ด้
มาตรฐาน GAP ได้
3.4 บอกแหล่งจัดหาแรงงานได้
3.5 บอกความต้องการของตลาดได้
3.6 บอกถึงความมีคณ
ุ ธรรม ความ
ซื่อสัตย์ในอาชีพได้
3.7 บอกวิธกี ารสรรหาพันธุก์ ล้วยไม้
ชนิดใหม่ได้
3.8 สามารถบอกวิธีการแก้ปัญหา
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เรือ่ งค่าใช้จา่ ย การ
ดูแลรักษา การขาดแคลนวัสดุ
การป้องกันภัยตามธรรมชาติ
และคู่แข่งขันทางการค้า

เรื่อง

3.1 โรคและแมลงและการป้องกัน
3.2 การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
ของตลาดต่างประเทศ
3.3 การควบคุมตามมาตรฐาน GAP
3.4 การลดต้นทุนการผลิต
3.5 แรงงาน
3.6 ความต้องการของตลาด
3.7 ความซื่อสัตย์
3.8 การสรรหาสายพันธุ์ใหม่ ๆ
3.9 การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพในเรื่ อ ง
ค่าใช้จ่าย การดูแล การขาดแคลน
วัสดุปลูก การป้องกันภัยธรรมชาติ
และแนวทางการผลิต

2.10 โรคและแมลง
2.11 การตัดดอกกล้วยไม้
2.12 การจัดจ�ำหน่าย

เนื้อหา

3.6

3.3
3.4
3.5

3.2

2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
11
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จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
21
ศึกษาดูงานจากแหล่งประกอบการ
ศึกษาจากสื่อต่างๆ
ฝึกปฏิบัติจริง
จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาเนื้ อ หาใบความรู ้ 19
เรื่องโรคและการป้องกันโรคและแมลง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำล�ำดับขั้นตอนของ
ใบงาน
พบผู้รู้ให้ความรู้
ศึกษาและดูงานจากสถานที่จริง
สรุ ปผลจากการศึ กษาดู งานและพบผู ้ รู้
ในท้องถิ่น
ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.3 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.5 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้เหมาะสมและถูก
ต้องได้
4.6 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้ เรื่ อ ง
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
อาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาสาระข้ อ มู ล จากใบความรู ้
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการอาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 ผู้เรียนฝึกการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการ
อาชี พ ให้ มี ค วามเหมาะสมและถู ก ต้ อ ง
4.6 ให้ผเู้ รียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
3

9

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการขยายพันธุ์บอนสี
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี
ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “ รู้เขา
รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถให้ประชาชน ได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้อง
กับศักยภาพด้านต่างๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท�ำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขัน
ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชาติ
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐาน
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ
ส�ำนักงาน กศน. จึ ง จั ด ท�ำหลั ก สู ต รการขยายพั น ธุ ์ บ อนสี ซึ่ ง เป็ น ไม้ ป ระดั บ ที่ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ราชิ นี
แห่งไม้ใบ ซึ่งได้รับความนิยม และมีความต้องการของตลาด นับเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มพูนรายได้
ให้กบั ครอบครัว ท�ำให้มคี วามสะดวกในการตัดสินใจสร้างงาน สร้างรายได้ และความก้าวหน้าให้กบั กลุม่ เป้าหมาย

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี มีหลักการดังนี้
1. เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ น้ น การบู ร ณาการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และท�ำเลที่ตั้ง
ของแต่ละประเทศ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. การจัดการศึกษาการประกอบอาชีพการขยายพันธุบ์ อนสี มุง่ เน้นให้ผไู้ ม่มอี าชีพ และผูม้ อี าชีพแล้ว ต้องการ
พัฒนาอาชีพของตนให้มั่นคง โดยการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน เน้นเรื่องความรู้คู่คุณธรรม
3. ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เนือ่ งจากบอนสีสามารถสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคง
4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. มุ่งเน้นการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ผู้ไม่มีอาชีพหรือผู้ที่มีอาชีพแล้ว และ
ต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคง ให้มีความพร้อมที่จะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดหมาย

หลักสูตรการประกอบอาชีพการเพาะพันธุ์บอนสี มีจุดหมายดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความช�ำนาญด้านการขยายพันธุบ์ อนสี สามารถน�ำไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้
2. เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง สังคม และชุมชน
3. เพื่อลดอัตราการว่างงาน เป็นทางเลือกหนึ่งส�ำหรับการประกอบอาชีพในชุมชน
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน 80  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
   
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี         
   
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ การขยายพันธุ์บอนสี
1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 หลักการตลาด
1.2.4 กรรมวิธีการผลิต
            
1.2.5 การจัดจ�ำหน่าย  
           1.3 แหล่งเรียนรู้
           1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
            
1.4.1 โอกาสทางการตลาด
            
1.4.2 คู่แข่งขัน
            
1.4.3 ความคุ้มค่า                 

จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
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2. ทักษะการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี               
จ�ำนวน 52 ชั่วโมง
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ
2.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบอนสี ได้แก่ สายพันธุ์ต่างๆของบอนสี
2.1.2 ลักษณะทั่วไปของบอนสี
2.1.3 การเตรียมดิน/เตรียมสถานที่
2.1.4 การเตรียมท่อนพันธุ์ (หน่อ,หัว)
2.1.5 เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์  
2.2 ขั้นตอนการฝึกทักษะการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
2.2.1 การเลือกพันธุ์บอนสี
2.2.2 การขยายพันธุ์
2.2.3 วิธีการปลูก
2.2.4 การเก็บเกี่ยวบอนสี
2.3 ขั้นการดูแลรักษาและจัดจ�ำหน่าย
2.3.1 ขนาดของล�ำต้น/ขนาดของใบ
2.3.2 การบรรจุหีบห่อ
2.3.4 โรคและการป้องกัน
2.3.5 การก�ำหนดราคา
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี      จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
3.1.1 การดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพ
3.1.2 ต้นทุนในการขยายพันธุ์บอนสี
   3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลการตลาด
3.2.2 การส่งเสริมการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
3.3.2 การวิเคราะห์ต้นทุน
3.3.3 การวิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
4. โครงการประกอบอาชีพ
                           
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ CD/ VCD และอินเตอร์เน็ต
ท�ำใบความรู้และใบงาน
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

1. สื่อเอกสาร
1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้
1.2 ใบงาน
1.3 ใบความรู้
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. สื่อบุคคล เช่น ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญ
4. แหล่งเรียนรู้ / สถานประกอบการ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบตั ิ ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถสร้างรายได้ และจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคั ญ ของการ
อาชีพ การขายพันธุ  ์
ประกอบอาชีพการขยายพันธุ์
บอนสี
บอนสี
1.2 บอกความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพการขยายพันธุ์
บอนสี ได้แก่ การลงทุนแหล่ง
ทุน ความต้องการของตลาด
หลักการตลาด กรรมวิธีการ
ผลิต และการจัดจ�ำหน่าย
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได้
1.4 บอกทิ ศ ทางการประกอบ
อาชีพการขยายพันธุ์บอนสี

เรื่อง
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพ
การขยายพันธุ์บอนสี
1.2 ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
อาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
   1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
   1.2.2 ความต้องการของตลาด
   1.2.3 หลักการตลาด
   1.2.4 กรรมวิธีการผลิต
   1.2.5 การจัดจ�ำหน่าย
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ การ
ขยายพันธุ์บอนสี
   1.4.1 โอกาสทางการตลาด
   1.4.2 คู่แข่งขัน
   1.4.3 ความคุ้มค่า

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารสื่อต่างๆ สถาน
ประกอบการ สื่อของจริง ภูมิปัญญาใน
ชุมชน เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการประกอบ
อาชีพที่มีความเป็นไปได้ในชุมชน
1.2 ศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบและแห่ ง
เรียนรู้ในชุมชนของตนเอง
1.3 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการขยายพันธุ์
บอนสี
1.4 ครู ผู้เรียนและผู้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ทิศทางการประกอบอาชีพการขยายพันธุ์
บอนสี ใ นรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง
เช่น ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของกิจการ ลูกจ้าง
พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงโอกาส
ทางการตลาด คู่แข่งขัน และความคุ้มค่า

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการขยายพันธุ์บอนสี

1

2
-

2
2
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2. ทั ก ษะการประกอบ 2.1 บอกขั้นตอนการเตรียมการ
อาชีพการขยายพันธุ์บอน
ประกอบอาชีพการขยายพันธุ์
สี
บอนสี
  2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
บอนสี
  2.1.2 เลือกพันธุ์บอนสี
  2.1.3 เตรียมท่อนพันธุ์
  2.1.4 เตรียมดิน/สถานที่
  2.1.5 เครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ์
2.2 ฝึกทักษะการขยายพันธุ์ บอนสี
  2.2.1 เลือกพันธุ์บอนสี
  2.2.2 ปลูกบอนสี
  2.2.3 ขยายพันธุ์บอนสี
  2.2.4 เก็บเกี่ยวบอนสี
2.3 ดูแลรักษาและจ�ำหน่าย
  2.3.1 ขนาดของล�ำต้น/ขนาดของ
ใบ
  2.3.2 บรรจุหีบห่อ                      
  2.3.3 โรคและการป้องกัน  
  2.3.4 ก�ำหนดราคา

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการขยายพันธุบ์ อน
สี
2.2 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขยายพันธุ์
บอนสี
2.3 จัดท�ำแผนการฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
2.4 ด�ำเนิ น การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะตาม
หลักสูตร
2.5 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.6 ด�ำเนินการวัดผลประเมินผลตามทีห่ ลักสูตร
2.2 ขั้นตอนการฝึกทักษะการประกอบ
ก�ำหนด
อาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
2.7 ผู้เรียนปฏิบัติจริง
  2.2.1 การเลือกพันธุ์บอนสี
  2.2.2 วิธีการปลูก
  2.2.3 การขยายพันธุ์
  2.2.4 การเก็บเกี่ยวบอนสี
2.3 ขั้นการดูแลรักษาและจัดจ�ำหน่าย
  2.3.1 ขนาดของล�ำต้น/ขนาดของใบ
  2.3.2 การบรรจุหีบห่อ                      
  2.3.3โรคและการป้องกัน  
  2.3.4 การก�ำหนดราคา

2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ
2.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบอนสี
ได้แก่ สายพันธุ์ต่างๆของบอนสี
2.1.2 ลักษณะทั่วไปของบอนสี
2.1.3 การเตรียมดิน
2.1.4 การเตรียมท่อนพันธุ์ หน่อ/หัว
2.1.5 เครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ์                 

เนื้อหา
4
5
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5
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3
3
3
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3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกิดทักษะการ
ในการประกอบอาชีพ
บริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการขยายพันธุบ์ อนสี ได้แก่
3.1.1 ดูแลรักษาและควบคุม
คุณภาพ
   3.1.2 ตน้ ทุนในการขยายพันธุ์
บอนสี
3.2 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
จัดการการตลาด
   3.2.1 ท�ำฐานข้อมูลการตลาด
   3.2.2 ส่งเสริมการตลาด
3.3 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
3.3.1 วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
และบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพการ
ขยายพันธุ์บอนสี
   3.3.2 วิเคราะห์ต้นทุน
   3.3.3 วิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรม
จริยธรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพ

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 การบริหารจัดการ จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญตามประเด็น ดังนี้
   3.1.1 การดูแลรักษาและควบคุมคุณภาพ
   3.1.2 ต้นทุนในการขยายพันธุ์บอนสี
3.2 การบริหารจัดการการตลาด อบรมเรือ่ งการ
บริหารจัดการการตลาด ตามประเด็น ดังนี้
   3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลการตลาด
   3.2.2 การส่งเสริมการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง โดยจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ในประเด็นดังต่อไปนี้
   3.3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหาร
จั ด การในการประกอบอาชี พ การ
ขยายพันธุ์บอนสี
   3.3.2 การวิเคราะห์ต้นทุน
   3.3.3 การวิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 จั ด อบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส�ำหรั บ ผู ้
ประกอบอาชีพ

เนื้อหา
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการขยายพันธุ์บอนสี
   3.1.1 ก ารดู แ ลรั ก ษาและควบคุ ม
คุณภาพ
   3.1.2 ต้นทุนในการขยายพันธุ์บอน
สี
3.2 การจัดการการตลาด
   3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลการตลาด
   3.2.2 การส่งเสริมการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
   3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง
และบริ ห ารจั ด การในการ
ประกอบอาชี พ การขยาย
พันธุ์บอนสี
   3.3.2 การวิเคราะห์ต้นทุน
   3.3.3 การวิเคราะห์ผลก�ำไร
3.4 คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพ

-
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-

-
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4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้เหมาะสมและถูก
ต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

6
3

-
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ
4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรูเ้ รือ่ ง 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์ 0.5
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ 1
อาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
4.5 การประเมิ น ความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรการปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
จ�ำนวน 40 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ภูเขาสูงตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน�้ำทะเล 750 เมตร –
1,200 เมตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ป่าทึบแต่ปัจจุบันเป็นภูเขาที่ถูกตัดไม้ท�ำลายป่า เพื่อท�ำการปลูกฝิ่น
โดยประชากรชาวเขาเผ่าเย้า
สภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านหนองห้า บ้านผาแดงบน บ้านห้วยเดื่อและบ้านห้วยปุ้ม ต�ำบลร่มเย็น
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา มีสภาพพื้นที่ อากาศหนาวเย็น ฝนตกต้องตามฤดูกาล 5 – 8 เดือน ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์และมีความเหมาะสมที่จะปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าและได้มีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนว
พระราชด�ำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถได้ให้บ้านหนองห้าเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ต้องการ
ให้ประชาชนอยู่กับป่าต้นน�้ำช่วยรักษาป่าและเลิกการปลูกฝิ่นโดยได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาที่ดิน
สถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่เกษตรในพระองค์ ครู ศูนย์การเรียนชุมขนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” ( ครู ศศช) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ส่งเสริมชนเผ่า เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ อาข่า ท�ำการปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิก้า อาชีพการปลูกกาแฟเป็นทางเลือกที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้
1. เป็นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านลักษณะทางภูมิอากาศ ด้านภูมิประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านทรัพยากรมนุษย์
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำ
3. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
ให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนในอาชีพส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามศักยภาพของตนเพื่อให้ส่งผล
ต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้ตามศักยภาพ
5. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงรู้จักคิดวิเคราะห์วางแผน
และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน�้ำและอาศัยอยู่กับป่าอย่าง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการปลูกและแปรรูปกาแฟพันธุ์อารา บิก้าเป็นอาชีพได้
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ประชาชนชาวไทย ภูเขาที่ไม่มีอาชีพ ชาวไทยภูเขา/ พื้นที่สูง
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน 40 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.1.1 ประวัติความเป็นมาของกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.1.3 การเลือกท�ำเลและพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟ
1.1.4 ความต้องการของตลาด
1.2 ความเป็นไปในการประกอบอาชีพการปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.3 แหล่งเรียนรู้การปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.4 ทิศทางการปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.5 การสร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักในคุณค่าของสิง่ แวดล้อม ป่าต้นนำ�้ และอาศัยอยูก่ บั ป่าอย่างเกือ้ กูล
ซึ่งกันและกัน
2. ทักษะการประกอบอาชีพ การปลูกและการแปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.1 ขั้นตอนและวิธีการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.1.1 การคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการปลูก
2.1.2 การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอาราบิก้า
2.1.3 การเพาะพันธุ์และดูแลต้นกล้า
2.1.4 วิธีการปลูก กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.2 ขั้นตอนการดูแลรักษากาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.2.1 การใส่ปุ๋ย
2.2.2 การตัดแต่งกิ่ง
2.2.3 การก�ำจัดวัชพืช
2.2.4 การป้องกันและการก�ำจัดวัชพืช
2.3 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการดูแลรักษากาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.31 การเลือกเก็บเมล็ด
2.3.2 การคัดแยกเมล็ดพันธุ์
2.3.3 การแปรรูปและการเก็บรักษา
2.3.4 มาตรฐานของเมล็ดกาแฟ
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3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 การจัดการการตลาดและวิธีการจ�ำหน่าย
3.1.1 การควบคุมคุณภาพ
3.1.2 การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
3.1.3 การส่งเสริมการขาย
3.1.4 ต้นทุนการผลิต
3.1.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3.1.6 วิธีการจ�ำหน่าย
3.2 กลุ่มตลาดที่เหมาะสมในการจ�ำหน่ายกาแฟอาราบิก้า
3.2.1 ลูกค้า
3.2.2 แหล่งจัดจ�ำหน่าย
3.2.3 คู่แข่งขัน
3.3 การวางแผนการผลิต
4. โครงการประกอบอาชีพ		
    4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพ
    4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
    4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
    4.4 การเขียนโครงการ
    4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
ประจ�ำหมู่บ้าน (ศศช)
2. จากนักวิชาการและภูมิปัญญาชาวบ้านด้านกาแฟ
3. ฝึกปฏิบัติจริง
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใบงาน/ใบความรู้
อินเตอร์เน็ต
บุคคล
หนังสือ / เอกสาร
ภาคีเครือข่าย
การศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง
สื่อ VCD / DVD
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การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีโดยใช้แบบทดสอบการเรียนรู้
2. ประเมินความรู้ภาคปฏิบัติจากการฝึกปฏิบัติ รายงาน/ผลงาน บันทึกการเรียนรู้ แบบประเมิน

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลผลิตที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ ว
กับการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
อาชีพ
ได้แก่ ประวัติ ลักษณะทางพฤษ
ศาสตร์ การเลือกท�ำเลพื้นที่ และ
ความต้องการของตลาด
1.2 บอกความเป็นไปในการประกอบ
อาชี พ การปลู ก และการแปรรู ป
กาแฟพันธุ์อาราบิก้าได้
1.3 บอกแหล่งเรียนรูก้ ารปลูกและการ
แปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้าได้
1.4 เพือ่ ให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติจริงรู้จัก
คิดวิเคราะห์ วางแผนและสามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
1.5 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนด�ำรงตนตามวิถี
ชีวิตของชนเผ่า โดยใช้หลักความ
พอเพียงและประกอบอาชีพได้    
1.6 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก ให้ ผู ้ เ รี ย น
ตระหนักในคุณค่าของสิง่ แวดล้อม
ป่าต้นน�ำ้ และอาศัยอยูก่ บั ป่าอย่าง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เรื่อง
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.1.1 ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาของ
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.1.3 การเลือกท�ำเลและพื้นที่ที่
เหมาะสมในการปลูกกาแฟ
1.1.4 ความต้องการของตลาด
1.2 ความเป็นไปในการประกอบอาชีพ
การปลู ก และการแปรรู ป กาแฟ
พันธุ์อาราบิก้า
1.3 แหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารปลู ก และการ
แปรรูปกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.4 ทิศทางการปลูกและการแปรรูป
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.5 การสร้างจิตส�ำนึกให้ตระหนักใน
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน�้ำ
และอาศัยอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน

เนื้อหา
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
1.2 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล และค้นคว้าจากสื่อ
ต่างๆเกี่ยวกับการปลูกกาแฟและแปรรูป
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
1.3 ศึกษาสภาพจากวิถชี วี ติ จริงของแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน
1.4 แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน
1.5 อธิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.6 วัดและประเมินผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการปลูกและการแปรรูปผลผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้า

8

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 อธิบายขั้นตอนการเลือกสถาน 2.1 ขั้ นตอนและวิ ธีก ารปลู ก กาแฟ
อาชีพ
ที่และการปลูกกาแฟพันธุ์อารา
พันธุ์อาราบิก้า
บิก้า
2.1.1 ก ารคั ด เลื อ กสถานที่ ที่
2.2 อธิบายการคัดเลือกพันธุ์กาแฟ
เหมาะสมในการปลูก
อาราบิก้า
2.1.2 การคัดเลือกพันธุ์กาแฟ
2.3 ฝึกเพาะพันธุ์และดูแลต้นกล้า
อาราบิก้า
2.4 ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.1.3 ก ารเพาะพั น ธุ ์ แ ละดู แ ล
ต้นกล้า
2.1.4 วิธีการปลูก กาแฟพันธุ์
อาราบิก้า

เรื่อง
2.1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล และค้นคว้าจากสื่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกสถานที่ ขั้นตอน
การคัดเลือก การเพาะ การดูแล และการ
ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.2 ครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการคัดเลือก
การเพาะ การดูแล และการปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิก้า
2.3 ครู แ ละผู ้ เรี ย นร่ ว มกั น วางแผนการฝึ ก
ปฏิบัติ
2.4 ด�ำเนิ น การเรี ย นและฝึ ก ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น
ตอนการคัดเลือก การเพาะ การดูแล และ
การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.5 ผู้เรียนจดบันทึก
2.6 แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน
2.7 ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.8 วัดและประเมินผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้
4

10
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2.5 อธิบายการดูแลรักษาการบ�ำรุง 2.2 ขัน้ ตอนการดูแลรักษากาแฟพันธุ์ 2.1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล และค้นคว้าจาก
ต้นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าได้
อาราบิก้า
สื่อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษากาแฟ
2.6 ฝึ ก การดู แ ลรั ก ษากาแฟพั น ธุ ์
2.2.1 การใส่ปุ๋ย
พันธุ์อาราบิก้า
อาราบิก้า
2.2.2 การตัดแต่งกิ่ง
2.2 ครูอธิบายและสาธิตขัน้ ตอนการดูแลรักษา
2.2.3 การก�ำจัดวัชพืช
กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.2.4 การป้องกันและการก�ำจัด 2.3 ครู แ ละผู ้ เรี ย นร่ ว มกั น วางแผนการฝึ ก
วัชพืช
ปฏิบัติ
2.4 ด�ำเนินการเรียนและฝึกปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การดูแลรักษากาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.5 ผู้เรียนจดบันทึก
2.6 แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน
2.7 ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.8 วัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
2
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2.7 อธิ บ ายขั้ น ตอนการเก็ บ เกี่ ย ว 2.3 ขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป 2.1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล และค้นคว้าจากสื่อ
ผลผลิต
และการดู แ ลรั ก ษากาแฟพั น ธุ ์
ต่างๆเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การแปรรูป
2.8 อธิ บ ายแปรรู ป และการดู แ ล
อาราบิก้า
การดูแลรักษากาแฟพันธุ์อาราบิก้า และ
รักษากาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.3.1 การเลือกเก็บเมล็ด
มาตรฐานของเมล็ดกาแฟ
2.9 ฝึกเลือกเก็บเมล็ด คัดแยกเมล็ด
2.3.2 การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ 2.2 ครู อ ธิ บ ายและสาธิ ต ขั้ น ตอนเก็ บ เกี่ ย ว
พันธุ์
2.3.3 การแปรรูปและการเก็บ
แปรรูป ดูแลรักษากาแฟพันธุ์อาราบิก้า
2.10 ฝึกแปรรูปและการเก็บรักษา
รักษา
และมาตรฐานของเมล็ดกาแฟพันธุ์อารา
2.11 บอกมาตรฐานของเมล็ดกาแฟได้
2.3.4 มาตรฐานของเมล็ดกาแฟ
บิก้า
2.3 ครู แ ละผู ้ เรี ย นร่ ว มกั น วางแผนการฝึ ก
ปฏิบัติ
2.4 ด�ำเนินการเรียนและฝึกปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
เก็บเกี่ยว แปรรูป ดูแลรักษากาแฟพันธุ์
อาราบิ ก ้ า และมาตรฐานของเมล็ ด กา
แฟพันธุ์อาราบิก้า
2.5 ผู้เรียนจดบันทึก
2.6 แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน
2.7 ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.8 วัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้
-

8
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3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 อธิ บ ายการจั ด การการตลาด 3.1 การจัดการการตลาดและวิธกี าร 3.1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล และค้นคว้าจากสื่อ
จ�ำหน่าย
ต่างๆเกีย่ วกับการจัดการการตลาดและวิธี
การประกอบอาชีพ
การควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์
3.1.1 การควบคุมคุณภาพ
การจ�ำหน่าย
ความต้องการของตลาด
3.1.2 ก ารวิเคราะห์ความต้องการ 3.2 ครูอธิบายการจัดการการตลาดและวิธกี าร
ส่งเสริมการขาย ต้นทุนการผลิต
ของตลาด
จ�ำหน่าย
วิเคราะห์ความเสี่ยง และวิธีการ
3.1.3 การส่งเสริมการขาย
3.3 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จ�ำหน่ายได้
3.1.4 ต้นทุนการผลิต
- ควบคุมคุณภาพของกาแฟพันธุอ์ าราบิกา้
3.1.1 วิเคราะห์ความต้องการ
3.1.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- วิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน
ของตลาด
3.1.2 ท�ำแผนส่งเสริมการขาย
3.1.6 วิธีการจ�ำหน่าย
- จดั ท�ำแผนการส่งเสริมการขาย เช่น ป้าย
3.1.3 ท�ำบั ญ ชี ต ้ น ทุ น บั ญ ชี
โฆษณา แผ่นพับ
รายรับ-รายจ่าย
- จัดท�ำต้นทุนการผลิต บัญชีรายรับ3.1.4 วิเคราะห์ความเสี่ยง
รายจ่าย
3.1.5 จ�ำหน่ายกาแฟพันธุ์อารา
- วิเคราะห์ความเสี่ยงของการปลูกกาแฟ
บิกา้ เช่น การขายส่ง ขาย
พันธุ์อาราบิก้า
ปลีก ขายกาแฟสด  
- ฝึกจ�ำหน่ายกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ได้แก่
การขายส่ง ขายปลีก ขายกาแฟสด  
3.4 ผู้เรียนจดบันทึก
3.5 แบ่งกลุ่มและมอบหมายงาน
3.6 ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.7 วัดและประเมินผล
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน
ศึกษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ
ศึกษาจากสภาพวิถีชีวิตจริง
ฝึกวางแผนการผลิต
ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัดและประเมินผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

6
3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้ 0.5
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
เรื่ อ ง ความส�ำคั ญ ของโครงการอาชี พ 0.5
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบ 1
การเขียนโครงการอาชีพ
ของโครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการ 1
การประเมินความเหมาะสมและ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ความสอดคล้ อ งของโครงการ
เพื่อสร้างแนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม
อาชีพ
การเรียนรู้
4.2 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาสาระข้ อ มู ล จากใบ
ความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการ
อาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
จั ด การอภิ ป ราย เพื่ อ สรุ ป แนวคิ ด เป็ น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง

3.2 วิ เ คราะห์ ต ลาดที่ เ หมาะสม 3.2 กลุ ่ ม ตลาดที่ เ หมาะสมในการ
ในการจ�ำหน่ายกาแฟอาราบิก้า
จ�ำหน่ายกาแฟอาราบิก้า
ได้แก่ ลูกค้า แหล่งจัดจ�ำหน่าย
3.2.1 ลูกค้า
และคู่แข่งขัน
3.2.2 แหล่งจัดจ�ำหน่าย
3.3 วางแผนการผลิตได้
3.2.3 คู่แข่งขัน
3.3 การวางแผนการผลิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
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4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้ เ หมาะสมและ
ถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ       
4.4 กำ�หนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งของ
โครงการอาชีพ
4.5 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นปรั บ ปรุ ง โครงการอาชี พ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการอาชี พ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำ � เนิ น งานอาชี พ และใช้
ในการดำ�เนินการประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

96

97

หลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวาน
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส�ำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะ
พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา
เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนก�ำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพด้านต่าง ๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพทั่ว
ถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานท�ำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้ง
ในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคง
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
สภาพสังคมปัจจุบัน มนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
ไปอย่างรวดเร็ว และไม่เพียงพอกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกมุมโลก มนุษย์จึงประสบปัญหาต่าง ๆ ตามมา
มากมาย โดยเฉพาะด้านการด�ำรงชีวิต และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากจะมีการประกอบอาชีพ
เพือ่ เป็นการเลีย้ งตัวเองและครอบครัวแล้ว ยังมีสงิ่ ทีถ่ อื ว่าเป็นภาระหนัก คืออาหารเพือ่ บริโภคประจ�ำวัน จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นหรือมาทดแทนโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อการอยู่รอด
การพัฒนาหลักสูตรอาชีพจัดท�ำขึ้นโดยท�ำการศึกษา ส�ำรวจ และวางแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐาน การพั ฒ นาเกษตรกร และการพั ฒ นาด้ า นการจั ด การแบบบู ร ณาการ โดยใช้ ห ลั ก กระบวนการ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงได้จัดท�ำหลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้
ท้องถิน่ และหน่วยงานในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัว
เรือนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ควบคู่กับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งเน้นให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
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หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี มีหลักการดังนี้
1. เป็นการจัดหลักสูตรด้านเกษตรกรรม ที่มีความยืดหยุ่น ทั้งด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และท�ำเล
ที่ตั้ง ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในเขตพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
2. การจัดการศึกษาการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวานมุ่งเน้นให้ผู้ไม่มีอาชีพ หรือผู้มีอาชีพ
แล้ว และต้องการพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง โดยการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน เน้น
ความรู้คู่คุณธรรม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การจัดการเรียนรูม้ งุ่ เน้นการอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนากลุม่ เป้าหมาย ผูไ้ ม่มอี าชีพหรือผูท้ มี่ อี าชีพแล้ว
และต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคง ให้มีความพร้อมที่จะท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดหมาย

หลักสูตรการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดหมายดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเอง
2. กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน และสังคม
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ
ในอาชีพ
4. กลุ่มเป้าหมายมีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้
5. กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จ�ำนวน 60 ชั่วโมง

99

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
1.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 หลักการตลาด
1.2.4 กรรมวิธี
1.2.5 การขนส่ง
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
1.4.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
1.4.2 ความคุ้มค่าในการลงทุน
1.4.3 โอกาสทางการตลาด
2. ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน จ�ำนวน 28 ชั่วโมง
2.1 ขั้นการเตรียมการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
2.1.1 สถานที่/พื้นที่
2.1.2 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์/สายพันธุ์ข้าวโพด
2.1.3 การเตรียมพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูกข้าวโพดหวาน
2.2 ขั้นฝึกทักษะการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
2.2.1 การเพาะปลูก
2.2.3 การดูแลบ�ำรุงรักษา/การใส่ปุ๋ย
2.2.4 โรคและการป้องกัน
2.2.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.3 การบรรจุภัณฑ์
3. ขั้นการดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือจ�ำหน่าย
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
3.1.1 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
3.1.2 การดูแลรักษา การควบคุมคุณภาพข้าวโพดหวาน
3.1.3 การลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดหวาน
3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ/คู่แข่ง
3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.3 การส่งเสริมการขายและการบริการ
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3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
1)  ค่าใช้จ่าย
2)  ผลก�ำไร
3)  คู่แข่ง
4)  วิธีการลดต้นทุน
3.3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
4. โครงการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญของการเขียนโครงการ
4.2 องค์ประกอบการท�ำโครงการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
4.3 เขียนโครงการประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
4.4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของการประกอบอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

1. สื่อเอกสาร
1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้
1.2 ใบงาน
1.3 ใบความรู้
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
		- เว็บไซต์ http://pirun.ku.ac.th/~b5310100938
			
http://agricultural-land.tarad.com/product.detail_766970_th_3816321
			
www.pacthai.co.th/knowleage_base/sweetcorn.htm
3. ภูมิปัญญา
4. สถานประกอบการ
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การวัดและประเมินผล
หลักสูตร

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และจบ

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคัญของการประกอบ 1.1 ความส�ำคั ญ ในการประกอบ 1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
อาชีพการปลูกข้าวโพด
อาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
อาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
สถานประกอบการ สื่อของจริง สื่อบุคคล
หวาน
1.2 บอกความเป็นไปได้ในการประกอบ 1.2 การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้
ในชุมชน ประเทศและโลก เพื่อน�ำข้อมูล
อาชี พ การปลู ก ข้ า วโพดหวาน
ในการประกอบอาชีพการปลูก
การคิดวิเคราะห์และใช้ในการประกอบ
ได้แก่การลงทุน แหล่งทุน ความ
ข้าวโพดหวาน
อาชีพที่มีความเป็นไปได้ในชุมชน
ต้องการของตลาด หลักการตลาด
1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน 1.2 วิเคราะห์อาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
กรรมวิธีการผลิต และการขนส่ง
1.2.2 ความต้องการของตลาด
จากข้อมูลต่าง ๆ
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได้
1.2.3 หลักการตลาด
1.3 ศึ ก ษาดู ง านในแหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารปลู ก
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
1.2.4 กรรมวิธี
ข้าวโพดหวานในชุมชน
การปลูกข้าวโพดหวาน
1.2.5 การขนส่ง
1.4 ครู ผู ้ เรี ย น และผู ้ รู ้ ร่ ว มกั น อภิ ป ราย
1.3 แหล่งเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการ
การปลู ก ข้ า วโพดหวานในรู ป แบบที่
ปลูกข้าวโพดหวาน
เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของ
1.4.1 ค วามเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
กิจการ ร่วมทุน พ่อค้าคนกลาง แปรรูป
1.4.2 ความคุ้มค่าในการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยง
1.4.3 โอกาสทางการตลาด
จากภัยธรรมชาติ ความคุ้มค่า และโอกาส
ทางการตลาด

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวาน

-

-

2
3

1

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 เตรียมการประกอบอาชีพการ 2.1 ขัน้ การเตรียมการประกอบอาชีพ
อาชีพการปลูกข้าวโพด
ปลูกข้าวโพดหวาน
การปลูกข้าวโพดหวาน
หวาน
- สถานที่/พื้นที่
2.1.1 สถานที่/พื้นที่
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์
2.1.2 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
- เตรียมพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูก
2.1.3 การเตรียมพื้นที่ส�ำหรับ
ข้าวโพดหวาน
เพาะปลูกข้าวโพดหวาน
2.2 ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการ 2.2 ขั้นฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
ปลูกข้าวโพดหวาน
การปลูกข้าวโพดหวาน
- เพาะปลูก
2.2.1 การเพาะปลูก
- ดูแลบ�ำรุงรักษา/การใส่ปุ๋ย
2.2.2 การดูแลบ�ำรุงรักษา/การ
- เก็บเกี่ยวผลผลิต
ใส่ปุ๋ย
- บรรจุภัณฑ์
2.2.3 โรคและการป้องกัน
2.3 ดู แ ลรั ก ษาเพื่ อ บริ โ ภคหรื อ
2.2.4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
จ�ำหน่าย
2.2.5 การบรรจุภัณฑ์
2.3 ขัน้ การดูแลรักษาเพือ่ บริโภคหรือ
จ�ำหน่าย

เรื่อง
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด
หวาน
2.2 อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารปลู ก
ข้าวโพดหวาน
2.3 จั ด ท�ำแผนการฝึ ก ทั ก ษะการประกอบ
อาชีพ
2.4 ด�ำเนิ น การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะตาม
หลักสูตร
2.5 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.6 ด�ำเนิ น การวั ด ผลประเมิ น ผลตามที่
หลักสูตรก�ำหนด

การจัดกระบวนการเรียนรู้
10

12

2

4

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน 3.1 บริหารจัดการในการประกอบ
การประกอบอาชีพการ
อาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
ปลูกข้าวโพดหวาน
- ดูแลรักษา คุณภาพ
- ลดต้นทุนในการผลิต
3.2 จัดการการตลาด
- ท�ำฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ/คู่
แข่ง
- โฆษณาประชาสัมพันธ์   - ส่งเสริม
การขายและ    การบริการ
3.3 จัดการความเสี่ยง
3.3.1 วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพในการ
ประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพด
หวาน
3.3.2 แก้ปัญหาความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพการปลูกข้าวโพด
หวาน

เรื่อง
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน
3.1.1 การดูแลรักษา การควบคุม
คุณภาพข้าวโพดหวาน
3.1.2 การลดต้นทุนในการปลูก
ข้าวโพดหวาน
3.2 การจัดการการตลาด
    3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้าทีใ่ ช้
บริการ/คู่แข่ง
    3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
    3.2.3 การส่งเสริมการขายและ    
การบริการ
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพใน
การประกอบอาชี พ การ
ปลูกข้าวโพดหวาน
1)  ค่าใช้จ่าย
2)  ผลก�ำไร
3)  คู่แข่ง
4)  วิธีการลดต้นทุน
    3.3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยง
ในการประกอบอาชีพการ
ปลูกข้าวโพดหวาน

เนื้อหา
3.1 การบริหารจัดการ โดยจัดให้ผู้เรียน
    3.1.1 ศ ึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ
    3.1.2 ก ารก�ำหนดและควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลผลิตที่ต้องการ
    3.1.3 ศึ ก ษาการลดต้ น ทุ น การผลิ ต แต่
คุณภาพ คงเดิม
    3.1.4 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ความเสี่ ย ง
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และมี แ นวทาง
ในการจัดการความเสี่ยง
3.2 การบริหารจัดการการตลาด
    3.2.1 ศึกษาข้อมูลการตลาดและวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดในชุมชน
    3.2.2 ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์
และแผนการตลาด
    3.2.3 ด�ำเนินการตามกระบวนการจัดการ
ตลาด เช่น การคิดต้นทุนการผลิต
ก�ำหนดราคาขาย การส่งเสริมการ
ขาย การกระจายสินค้า

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

2

2

2

2

2
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
อาชีพการปลูกข้าวโพด
อาชีพการปลูกข้าวโพดหวานได้
หวาน
4.2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
การปลูกข้าวโพดหวานได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพการปลูกข้าวโพดหวานได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพการ
ปลูกข้าวโพดหวานได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การปลูกข้าวโพดหวานได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
ปลูกข้าวโพดหวานได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพการ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง
ปลูกข้าวโพดหวาน
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
ปลูกข้าวโพดหวาน
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.3 องค์ประกอบของโครงงานอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
การปลูกข้าวโพดหวาน
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการปลูก 4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
ข้าวโพดหวาน
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
ปลูกข้าวโพดหวาน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ การเขียนโครงการอาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นเขี ย นโครงการอาชี พ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
6
3

0.5
0.5
1
1
-

จำ�นวนชั่วโมง
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หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
จ�ำนวน 50 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

การเลีย้ งผึง้ โพรงหรือผึง้ ป่าในปัจจุบนั ได้ขยายตัวขึน้ ทุกปี โดยเฉพาะในพืน้ ทีป่ า่ อุดมสมบูรณ์เหมาะสมเป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากในการเลีย้ งผึง้ โพรงแทบจะไม่มตี น้ ทุนในการเลีย้ ง เพียงแต่ท�ำลังผึง้ ให้อยูก่ บั เสาทีป่ กั หลักไว้ใน
สวนผลไม้ เช่นสวนเงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน ส้ม เป็นต้น ผึ้งโพรงจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี สร้างรายได้เป็นกอบ
เป็นก�ำ และสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้ เพราะน�้ำผึ้งให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ เป็นยารักษาโรค เป็น
อาหาร เป็นเครื่องดื่ม ฯลฯ นอกจากนี้ขี้ผึ้งยังสามารถแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นใช้ส�ำหรับท�ำเครื่องหนัง
โลชัน่ ต่าง ๆ และพิษผึง้ สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้อกี มาก เช่นปวดข้อ ปวดกระดูก เหน็บชา ริดสีดวงจมูก เป็นต้น
ปัจจุบันการจ�ำหน่ายน�้ำผึ้งราคาขวดละ 600 บาท จากเดิมราคาขวดละ 500 บาท และอนาคตราคาน�้ำผึ้งจะขยับ
ขึ้นราคาขวดละ 1,000 บาท ซึ่งในพื้นที่จ�ำนวน 1 ไร่ สามารถวางลังผึ้งได้ถึง 20 ลัง แต่ละลังจะให้ผลผลิตน�้ำผึ้ง
ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่สภาพของพื้นที่ เช่นบางพื้นที่ 8 ลัง ให้น�้ำผึ้ง 32 ขวด บางพื้นที่ 5 ลัง ให้น�้ำผึ้ง 30 ขวด แต่
โดยเฉลี่ยแล้ว 1 ไร่ จะได้น�้ำผึ้ง 60 ขวด /ปี ถ้าคิดราคาขวดละ 600 บาท เท่ากับมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้งมูลค่าถึง
36,000เ บาท/ ปี จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ก�ำหนดหลักการไว้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและท�ำเลที่
ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมี
คุณภาพทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง และเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ และยังยืนในอาชีพส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง
2. ผูเ้ รียนสามารถประกอบอาชีพการเลีย้ งผึง้ โพรงและสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงอย่างมีคณ
ุ ธรรมให้กบั ตนเอง
3. ผู้เรียนมีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ประชาชนผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ประชาชนผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ประชาชนผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ
4. ประชาชนผู้ที่ต้องการท�ำเป็นอาชีพเสริม

ระยะเวลา

การเรียนรู้ และฝึกทักษะ  จ�ำนวน 50 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี จ�ำนวน 23  ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 27  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
1.1 ความส�ำคัญการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.3 การเลือกสถานที่
1.2.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ
  
1.3 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
          1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
-  ชนิดของผึ้ง
-  ลักษณะของผึ้งโพรงไทย
-  ประโยชน์ของผึ้งโพรงไทย
-  ศัตรูของผึ้งโพรงไทย
2.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
2.1.3 การป้องกันตัวเองให้ปลอยภัยจากการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
    2.2 ขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
2.2.1 ขั้นตอนการท�ำลังเลี้ยงผึ้ง
2.2.2 การล่อผึ้งมาเลี้ยง
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2.2.3 การท�ำคอน
2.2.4 บังคับผึ้ง
2.2.5 การดูแลผึ้ง
2.2.6 การเก็บน�้ำผึ้งและบรรจุภัณฑ์
2.2.7 การท�ำไขผึ้ง (ขี้ผึ้ง)
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
3.1 การควบคุมคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์
3.1.1 เทคนิคการเพิ่มคุณภาพน�้ำผึ้ง
3.1.2 การดูแลรักษาและการควบคุมคุณภาพน�้ำผึ้ง
    3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การกระจายสินค้า
3.2.3 การประชาสัมพันธ์
3.3 การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
3.3.1 ความต้องการน�้ำผึ้ง
3.3.2 การบันทึกข้อมูลต้นทุน-ก�ำไร
4. โครงสร้างการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา
2. การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. การฝึกปฏิบัติจริง
หมายเหตุ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 -2 ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงตามโครงสร้างหลักสูตร                    
(เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร)
ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 – 7 การเจริญเติบโตของผึ้งโพรง ผู้เรียนฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระยะที่ 3 สัปดาห์ที่ 8 การเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อ (เรียนรู้ร่วมกับวิทยากร)
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สื่อการเรียนรู้

หลักสูตรการประกอบอาชีพการเลีย้ งผึง้ โพรงไทย ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายดังนี้
1. ภูมิปัญญา/ผู้รู้
2. ใบความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
3. Internet
4. ศึกษาดูงาน/แหล่งเรียนรู้
5. เอกสารความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
6. ใบงาน

การวัดและประเมินผล

หลักสูตรการประกอบอาชีพการเลีย้ งผึง้ โพรงไทย ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีการวัดและประเมินผลดังนี้
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียนและหลังเรียน
2. การประเมินผลงานก่อนเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 บอกความส�ำคัญการเห็นช่องทาง
อาชี พ การเลี้ ย งผึ้ ง
ของการประกอบอาชีพการเลีย้ ง
โพรงไทย
ผึ้งโพรงไทย
1.2 บอกความเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชี พ การเลี้ ย งผึ้ ง โพรงไทย
ได้แก่ ความต้องการของตลาด
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การเลือก
สถานที่ ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.1 ความส�ำคัญการประกอบอาชีพ 1.1 ครู อ ธิ บ ายความส�ำคั ญ และประโยชน์
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก า ร เ ลี้ ย ง
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ
ผึง้ โพรงไทย
อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
1.2 ผู้เรียน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไป
   1.2.1 ความต้องการของตลาด
ได้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง
   1.2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ไทยจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่ง
   1.2.3 การเลือกสถานที่
เรียนรู้ ภูมิปัญญา/ผู้รู้ เพื่อน�ำข้อมูลมา
   1.2.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ
วิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจประกอบ
1.3 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
อาชีพของผูเ้ รียน
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
1.3 ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารเลี้ ย ง
ผึ้งโพรงไทย และให้ผู้เรียนจดบันทึก
1.4 ครู ผู ้ เรี ย น และผู ้ รู ้ ร่ ว มกั น อภิ ป ราย
เกีย่ วกับการเลือกประกอบอาชีพการเลีย้ ง
ผึ้งโพรงไทยของผู้เรียน
1.5 ผู้เรียนสรุปผลการตัดสินใจในการเลือก
พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. สามารถบอกขั้ น ตอนการเลี้ ย ง 2.2 ขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
1. ครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการเลี้ยงผึ้ง
ผึ้งได้
2.2.1 การท�ำลังเลี้ยงผึ้ง
โพรงไทยทั้ง 7 ขั้นตอน
2. สามารถท�ำลังเลี้ยงผึ้งได้
- ไม้
2. ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั ขิ นั้ ตอนการเลีย้ งผึง้ โพรงไทย
3. สามารถล่อผึ้งมาเลี้ยงได้
- ป ระกอบเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม 2.1  การท�ำลังเลี้ยงผึ้ง
4. สามารถท�ำคอนผึ้งได้
ปิดด้านบนด้วยฝาไม้
2.2  การล่อผึ้งมาเลีย้ ง
5. สามารถบังคับผึ้งได้
- เจาะรูด้านกว้าง
2.3  การท�ำคอน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3

เนื้อหา
1. ผู้เรียนทบทวนความส�ำคัญ ความเป็นไปได้
และแหล่งเรียนรู้ในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
2. ผูเ้ รียนศึกษาความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเลีย้ ง
ผึ้งโพรงไทย จากครู ผู้รู้ และเอกสารต่างๆ
3. ครูอธิบายถึงวิธีการตัวเองให้ปลอยภัยจาก
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้
6. ให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมตามใบงาน
7. ครูประเมินผลการท�ำใบงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ท ักษะการประกอบ 1. บอกชนิดของผึ้งได้
2.1 ขัน้ เตรียมการประกอบอาชีพการ
อาชี พ การเลี้ ย งผึ้ ง 2. อธิบายลักษณะของผึง้ โพรงไทยได้
เลี้ยงผึ้งโพรงไทย
โพรงไทย
3. บอกประโยชน์ของผึ้งโพรงไทยได้
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
4. บอกศัตรูของผึ้งโพรงไทยได้
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
5. บอกวัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการเลีย้ ง
- ชนิดของผึ้ง
ผึ้งโพรงไทยได้
- ลักษณะของผึง้ โพรงไทย
6. ป้องตัวเองให้ปลอยภัยจากการ
- ประโยชน์ของผึง้ โพรงไทย
เลี้ยงผึ้งโพรงไทยได้
- ศัตรูของผึ้งโพรงไทย
2.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
เลี้ยงผึ้งโพรงไทย
2.1.3 ก ารป้ อ งกั น ตั ว เองให้
ปลอยภั ย จากการเลี้ ย ง
ผึ้งโพรงไทย

เรื่อง
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เรื่อง

เนื้อหา
2.2.2 การล่อผึ้งมาเลี้ยง
- วางเสาหลักสูง
- น�ำไขผึง้ (ขีผ้ งึ้ ) ทาฝาลัง
ด้านใน เพือ่ ท�ำเสน่หผ์ งึ้
(ล่อผึ้ง)
  
- น�ำลังผึ้งวางบนฐาน
  
- น�ำสังกะสีปิดทับ
ด้านบน
		
-	ใช้เศษผ้าชุบนำ�้ มันเครือ่ ง
มัดไว้ทเี่ สาหลักใต้ลงั ผึง้
เพื่อกันศัตรู
2.2.3 การท�ำคอน
- ใช้ไม้กว้าง 1 นิ้ว ยาว
47 ซ.ม. สูง 27 ซ.ม.
- ใช้ลวด 4 เส้น ดึงติดกับ
รวงผึ้งให้ระยะห่าง
เท่า ๆ กัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

6. สามารถบอกวิธีการดูแลได้
7. สามารถเก็บน�้ำผึ้งได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถท�ำไขผึ้งได้

6.

5.

3.
4.

2.4  บังคับผึ้ง
2.5  การดูแลผึ้ง
2.6  การเก็บน�้ำผึ้งและบรรจุภัณฑ์
2.7  การท�ำไขผึ้ง (ขี้ผึ้ง)
ครูประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
น�ำผู ้ เรี ย นไปศึ ก ษาดู ง านในแหล่ ง เรี ย นรู ้
พร้อมปฏิบัติตามใบงาน
ผู้เรียนจดบันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาดูงาน
ครูประเมินผลการศึกษาดูงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
5

3
3
-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
2.2.4 การบังคับผึ้ง
- ตดั รวงผึง้ ครัง้ ละ 1 แผ่น
น�ำไปไว้ในลังให้ติดกัน
- จบั นางพญาไปปล่อยไว้
ระหว่างคอนผึ้ง ขังไว้
ให้ครบ 3 วัน จึงปล่อย
นางพญาออก (สิ้นสุด
การบังคับผึ้ง)
2.2.5 การดูแลผึ้ง
- ดูแลผึ้งสัปดาห์ละ
1 ครั้ง
- ป ระมาณ 2-3 เดื อ น
สามารถเก็ บ น�้ ำ ผึ้ ง ได้
(สั ง เกตดู ว ่ า ตั ว ผึ้ ง ห่ อ
หุ ้ ม หน้ า รั ง มิ ด หรื อ ไม่
หรื อ ให้ ย กลั ง ผึ้ ง ดู ว ่ า
มี น�้ ำ หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ไม่)

เนื้อหา
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เนื้อหา
2.2.6 การเก็บน�้ำผึ้ง
- ท�ำฐานส�ำหรับรองรับฝาลังผึ้ง
- รมควันผึ้ง
- ยกฝาลังผึ้งเบา ๆ โดยให้ผึ้งอยู่
ปกติที่ฝาลัง วางบนฐานที่ท�ำไว้
- ใช้ไม้ปัดตัวผึ้ง
		 - ใช้มดี คัตเตอร์ตดั รวงผึง้ ออกทีล่ ะรวง
- ฤดูฝนไม่เก็บน�้ำผึ้ง เพราะฤดูฝน
ผึ้งจะไม่ออกหากิน
- รวงผึ้งที่เก็บมาไว้ ทิ้งไว้ประมาณ
2-3 คืน จนน�้ำผึ้งไหลออกจาก
รวงจนหมด
- น�้ำผึ้งที่ได้ไปเก็บไว้ ประมาณ 1
สัปดาห์ เพื่อให้แก๊สระเหยบรรจุ
ภัณฑ์ต่อไป
2.2.7 การท�ำไขผึ้ง (ขี้ผึ้ง)
- น�ำกากของรวงผึ้ง
- ผสมน�้ำเล็กน้อย
- ตั้งไฟจนละลาย
- กรองและตัง้ ทิง้ ไว้ 1 คืน จะกลาย
เป็นไขผึ้ง (ขี้ผึ้ง)

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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3. การบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบอกวิธกี ารควบคุมคุณภาพ
การประกอบอาชี พ
เทคนิ ค การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ การ
การเลีย้ งผึง้ โพรงไทย
ดูแลรักษา การบรรจุภัณฑ์ได้
3.2 สามารถจัดการด้านตลาด การท�ำ
ฐานข้อมูลลูกค้า การกระจาย
สินค้า และการประชาสัมพันธ์ได้
3.3 สามารถวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
ในการประกอบอาชี พ การ
เลี้ยงผึ้งโพรงไทยได้ เช่น ความ
ต้องการน�้ำผึ้ง การบันทึกข้อมูล
ต้นทุน-ก�ำไร เป็นต้น

เรื่อง
3.1 การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และ
บรรจุภัณฑ์
   3.1.1 เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ
น�้ำผึ้ง
   3.1.2 ก ารดูแลรักษาการควบคุม
คุณภาพน�้ำผึ้ง
   3.1.3 การบรรจุภัณฑ์
3.2 การจัดการการตลาด
   3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
   3.2.2 การกระจายสินค้า
   3.2.3 การประชาสัมพันธ์
3.3 การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพในการ
ประกอบอาชี พ การเลี้ ย งผึ้ ง
โพรงไทย
3.3.1 ความต้องการน�้ำผึ้ง
   3.3.2 การบันทึกข้อมูลต้นทุนก�ำไร

เนื้อหา
3.1 ผู้เรียนทบทวนความรู้เบื้องต้น และขั้นตอน
เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
3.2 ครูอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์จากผึง้ โพรงไทย
3.3 ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และบรรจุ ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงไทย
3.4 ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้
3.5 แบ่งกลุ่มผู้เรียนปฏิบัติตามใบงาน
3.6 ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดน�้ำผึ้ง การจดบันทึกต้นทุน-ก�ำไร
และศึกษาการแข่งขันด้านตลาด
3.7 ผูเ้ รียนน�ำเสนอผลการฝึกปฏิบตั ิ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3.8 วิทยากร/ภูมปิ ญั ญา ให้ค�ำแนะน�ำ เสนอแนะ
3.9 สรุปองค์ความรูเ้ รือ่ งช่องทางการประกอบ
อาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ และ
การบริ ห ารจั ด การอาชี พ เตรี ย มเสนอ
โครงการและแผนการประกอบอาชี พ
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4. โ ค ร ง ส ร ้ า ง ก า ร 4.1 บอก ความส�ำคัญของโครงการ
ประกอบอาชี พ การ
อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เลี้ยงผึ้งโพรงไทย 4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.4 บอกการเขี ย นโครงการอาชี พ
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
4.5 บอกการประเมิ น ความเหมาะ
สมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.2 ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.4 การเขี ย นโครงการอาชี พ การ 4.2 ให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
สอดคล้ อ งของโครงการอาชี พ
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ การเขียนโครงการอาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 ให้ผเู้ รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มคี วาม
เหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
6
3

0.5
0.5
1
1
-
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หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรม
ความเป็นมา

โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากความต้องการบริโภค
เนื้อโคมีมากขึ้น ในขณะที่ผู้เลี้ยงมีน้อย ตลาดจึงมีความต้องการสูง ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจะมุ่งเน้น
ไปที่เกษตรกรรายย่อยมากกว่าการเลี้ยงไปสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจาก ระบบฟาร์มท�ำได้ยากเพราะต้อง
ลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องที่ดินมีราคาแพง การเพิ่มผลผลิตของเนื้อโคให้เพียงพอส�ำหรับการบริโภค
ในอนาคต จะต้องเพ่งเล็งหรือเน้นหนักไปทีเ่ กษตรกรรายย่อยเป็นหลัก เพราะกระจายไปได้ในวงกว้าง อาศัยพืน้ ที่
น้อย สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและระบบการเกษตรซึ่งสามารถใช้แรงงานในครัวเรือน ผลพลอยได้หรือเศษ
เหลือทิ้งจากการเกษตรบางชนิด มาเป็นอาหารเลี้ยงโคได้ เป็นต้น
การเลีย้ งโคเนือ้ เป็นอาชีพหนึง่ ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้เป็นอย่างดีทงั้ ทีเ่ ป็นอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม ดังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายในประเทศขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2547 เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิม่ ปริมาณการผลิตเนือ้ เพือ่ บริโภคภายในประเทศและ ยังเป็น
การเพิม่ การส่งออกโคเนือ้ มีชวี ติ และผลิตภัณฑ์ชว่ ยลดปริมาณการน�ำเข้าโคมีชวี ติ จากประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ กษตรกร
น�ำมาขุนเพือ่ ส่งโรงฆ่าเพือ่ ผลิตเนือ้ อีกทัง้ มูลโคยังสามารถทดแทนการใช้ปยุ๋ เคมีได้เป็นอย่างดีดงั นัน้ การส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจึงมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น ส�ำนักงาน กศน. จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
จึงได้มกี ารจัดท�ำหลักสูตรการเลีย้ งโคเนือ้ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาความรู้ ทักษะให้กบั ประชาชนทีส่ นใจในการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและ
ท�ำเลทีต่ งั้ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถชี วี ติ ของแต่ละพืน้ ทีแ่ ละศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละพื้นที่
2. มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัว่ ถึงและเท่า
เทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงและเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจติ ส�ำนึกความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
3. ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เน้นการฝึกปฏิบตั จิ ริง การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาทั้งผู้ที่ยังไม่มีอาชีพ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วและ
ต้องการพัฒนาอาชีพหรือเพิ่มอาชีพ ให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น
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1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ วิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสม สามารถ
บริหารจัดการอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้
อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับประชาชนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ
4. ผู้ที่ต้องการท�ำเป็นอาชีพเสริม

ระยะเวลา จ�ำนวน 80 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.3 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.2.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.3 แหล่งเรียนรู้                                       
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
2.1 ขั้นเตรียมการเลี้ยงโคเนื้อ
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโคเนื้อ
2.1.2 สายพันธุ์โคเนื้อ
2.1.3 สถานที่และพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ
2.1.4 โรงเรือน เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ
1) ลักษณะของโรงเรือน
2) วัสดุ/อุปกรณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ

จ�ำนวน  11  ชั่วโมง

จ�ำนวน  43  ชั่วโมง
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2.1.5 หน่วยงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ
1) ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ/จังหวัด
2) ศูนย์วิจัยและบ�ำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัดราชบุรี
3) ศูนย์วาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน นครปฐม
2.1.6 การจดบันทึกข้อมูลของโคเนื้อ
1) การจดบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ
2) บันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์
3) การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต
2.2 ขั้นฝึกทักษะการเลี้ยงโคเนื้อ
2.2.1 การคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ
1) พ่อ/แม่พันธุ์ที่ดี
2) การประมาณอายุโค
3) การปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อ/แม่พันธุ์
2.2.2 หลักการผสมพันธุ์โคเนื้อ
1) การเป็นสัด
2) วิธีการผสมพันธุ์
3) การเลี้ยงแม่โคระยะตั้งท้อง
4) การคลอด
2.2.3 การเลี้ยงโคเนื้อวัยต่างๆ
1) การเลี้ยงแบบผูกล่าม
2) การเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ
3) การตัดแต่งกีบ/ตัดเขา/ การตอนโค
2.2.4 อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ
1) ลักษณะและคุณค่าโภชนาการ
2) สูตรอาหารที่ท�ำเอง
3) การให้อาหารโคในช่วงอายุ ต่าง ๆ
2.2.5 โรคของโคเนื้อ
2.2.6 การป้องกันและรักษาโรคของโคเนื้อ
3. การบริหารจัดการการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
3.1 การบริหารจัดการเลี้ยงโคเนื้อ
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพจัดการการเลี้ยงโคเนื้อ
3.1.2 การลดต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ
3.1.3 การวางแผนการผลิต

จ�ำนวน  14  ชั่วโมง
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3.2 การจัดการตลาดในการเลี้ยงโคเนื้อ
3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การบริหารจัดการด้านการตลาด
1) การซื้อ/การขายโค
2) ค่าตอบแทน
3) การตลาด
3.2.3 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการเลี้ยงโคเนื้อ
1) การตลาดผู้บริโภค
2) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อ
3) ผลก�ำไรที่ได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ
3.3.2 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
4. โครงการอาชีพประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
จ�ำนวน  12  ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญการเลี้ยงโคเนื้อ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
4.3 องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบของอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
4.4 การเขียนโครงการการเลี้ยงโคเนื้อ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการการเลี้ยงโคเนื้อ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
อบรมให้ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝึกปฏิบัติจริง
ติดตามประเมินผลและรายงานผล

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารประกอบการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ
สื่อบุคคล/วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคเนื้อ
แหล่งข้อมูลจาก Internet
วีดีทัศน์/แผ่นภาพ
ใบความรู้/ใบงาน
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6. แหล่งเรียนรู้
7. สถานทีศ่ ึกษาดูงาน
8. หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การวัดและประเมินผล
หลักสูตร

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และจบ

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลผลิตที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

2

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1

การจัดกระบวนการเรียนรู้

บอกความเป็นไปได้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ 1.2 ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยง
ได้แก่ ความต้องการของตลาด การลด
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
โคเนื้ อ จากเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
ต้นทุน ทำ�เลและสถานที่ที่จะเลี้ยง
1.2.1 ความต้องการของตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคลในชุมชนและ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น และ
1.2.2 การจัดหาวัสดุ/ อุปกรณ์
สถานที่ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของ
สามารถตรวจสอบได้
1.2.3 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
ตลาด วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท�ำเลที่ ตั้ ง และ
1.2.4 ค วามสอดคล้ อ งกั บ 5
ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อน�ำข้อมูล
ศักยภาพ ได้แก่ ศักยภาพ
มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลพิจารณา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะสามารถน�ำไป
ศั ก ยภาพตามลั ก ษณะ
ประกอบอาชีพในชุมชนของตนเองได้
ภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภู มิ ป ระเทศ ศั ก ยภาพ
ของศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ประเพณีและวิถชี วี ติ และ
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่

เนื้อหา
2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช ่องทางการประกอบ บอกความสำ � คั ญ ของการประกอบ 1.1 ความส�ำคัญของการประกอบ 1.1 ผู้สอนอธิบายความส�ำคัญของการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
อาชีพการเลีย้ งโคเนือ้ ให้กบั ผูเ้ รียน พร้อมยก
ตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อที่
ประสบความส�ำเร็จที่อยู่ในชุมชน

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ
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2

2. ท ั ก ษะการประกอบ บอกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโคเนื้อได้ 2.1 ขั้นเตรียมการเลี้ยงโคเนื้อ
1. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับโคเนื้อ
โคเนื้อ
2. ให้ผเู้ รียนศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับความรูเ้ บือ้ งต้น
เกี่ ย วกั บ โคเนื้ อ จากเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้
4. ให้ผู้เรียนสรุปความรู้และจัดท�ำกิจกรรม
ตามใบงาน
5. ครูผู้สอนประเมินผล

-

3

3

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2

การจัดกระบวนการเรียนรู้

บอกทิศทางการประกอบอาชีพเลี้ยงโค 1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพเลี้ยง 1.4 ครู ผูเ้ รียน และผูร้ รู้ ว่ มกันอภิปรายเกีย่ วกับ
เนื้อ
โคเนื้อ
การตัดสินใจประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
ของผู้เรียน ที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ผู้เรียน
จะใช้ในการเลีย้ งโคเนือ้ โดยค�ำนึงถึงความ
เสีย่ งจากภัยธรรมชาติ โรคติดต่อ ความคุม้
ค่า และความต้องการของตลาด

1.3 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ

เนื้อหา
1

บอกแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.3 น�ำผูเ้ รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรูก้ าร
เลี้ยงโคเนื้อจากนั้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย
ผลจากการศึกษาดูงานและสรุปผลการ
ศึกษาดูงาน

เรื่อง
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เรื่อง

2.1.3 ส ถานที่ แ ละพื้ น ที่ เ ลี้ ย ง 1. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่และพื้นที่
โคเนื้อ
เลี้ยงโคเนื้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และ
พืน้ ทีเ่ ลีย้ งโคเนือ้ จากเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่
อิเล็กทรอนิกส์
3. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้
4. ให้ผเู้ รียนสรุปความรูแ้ ละจัดท�ำกิจกรรมตาม
ใบงาน
5. ครูผู้สอนประเมินผล

1. บอกวิธีการจัดเตรียมสถานที่และ
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อได้
2. สามารถจั ด เตรี ย มสถานที่ แ ละ
พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อได้

1. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับสายพันธุ์โคเนื้อ
2. ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สายพั น ธุ ์
โคเนื้ อ จากเอกสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้
4. ให้ผเู้ รียนสรุปความรูแ้ ละจัดท�ำกิจกรรมตาม
ใบงาน
5. ครูผู้สอนประเมินผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1.2 สายพันธุ์โคเนื้อ

เนื้อหา

บอกสายพันธุ์โคเนื้อได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

2

2

2

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

1. ให้ผู้เรียนสำ�รวจหน่วยงานข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่ให้บริการการเลี้ยงโคเนื้อ
2. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน่วยงานที่ให้ข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อ
3. ผูเ้ รียนสรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากหน่วยงานและนำ�
เสนอให้กับครูผู้สอน
4. ครูผู้สอนประเมินผลและให้คำ�แนะนำ�

2.1.5 ห น่ ว ยงานที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ
1) ส�ำนั ก งานปศุ สั ต ว์
อ�ำเภอ/จังหวัด
2) ศู น ย์ วิ จั ย และบ�ำรุ ง
พันธุ์สัตว์หนองกวาง
จังหวัดราชบุรี
3) ศนู ย์วาจกกสิกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำ�แพงแสน นครปฐม

บอกหน่วยงาน ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคเนื้อได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1.4 โรงเรือน เครื่องมือ วัสดุ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลการจัดทำ�โรงเรือน
และอุปกรณ์ในการเลี้ยง และอุปกรณ์ในการเลีย้ งโคเนือ้ จากเอกสาร
โคเนื้อ
หรือภูมิปัญญา
1) ลักษณะของโรงเรือน 2. นำ�ผู้เรียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
2) วัสดุ/อุปกรณ์ในการ พร้อมจดบันทึก
เลี้ยงโคเนื้อ
3. ครูและผูเ้ รียนร่วมกันวางแผนฝึกทักษะการ
ประกอบอาชีพ
4. ดำ�เนินการเรียนรู้และฝึกทักษะ
5. ให้ผู้เรียนจัดทำ�กิจกรรมตามใบงาน
6. ครูผู้สอนประเมินผล

เนื้อหา

1. บอกวิธกี ารจัดเตรียมโรงเรือนการ
เลี้ ย งโคเนื้ อ และอุ ป กรณ์ ใ นการ
เลี้ยงโคเนื้อ ได้
2. สามารถสร้างโรงเรือนการเลีย้ งโค
เนื้อได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1

1

4

4
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4.

2.
3.

1.

6. ให้ผเู้ รียนสรุปความรูแ้ ละจัดทำ�กิจกรรมตาม
ใบงาน
7. ครูผู้สอนประเมินผล

2

-

3

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.2 ขั้นฝึกทักษะการเลี้ยงโคเนื้อ 1. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดเลือกสาย
บอกวิธีการคัดเลือกพ่อ/แม่พันธุ์
2.2.1 ก ารคั ด เลื อ กสายพั น ธุ ์ พันธุ์โคเนื้อ
โคเนื้อได้
โคเนื้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือก
บอกวิธีการประมาณอายุโคได้
1) พ่อ/แม่พันธุ์ที่ดี
สายพันธุโ์ คเนือ้ จากเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่
บอกวิธีการปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อ/แม่
2) การประมาณอายุโค
อิเล็กทรอนิกส์
พันธุ์ได้
3) การปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อ/ 3. ครูและผูเ้ รียนร่วมกันวางแผนฝึกทักษะการ
ฝึกการคัดเลือกพ่อ/แม่พนั ธุโ์ คเนือ้
แม่พันธุ์
ประกอบอาชีพ
ประมาณอายุโค และเลี้ยงดูพ่อ/
4. ดำ�เนินการเรียนรู้และฝึกทักษะ
แม่พันธุ์ได้
5. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1

เนื้อหา
2.1.6 ก ารจดบันทึกข้อมูลของ 1. ครู อธิบายวิธีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
โคเนื้อ
โคเนื้อ
1) ก ารจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล 2. ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฎิบัติบันทึก ทะเบียน
ทะเบียนประวัติ
ประวัตโิ คเนือ้ การจดบันทึกข้อมูลทะเบียน
2) บันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์ ประวัติ การบันทึกข้อมูลการสืบพันธุ์ และ
3) การบันทึกข้อมูลการ การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของโคเนือ้
เจริญเติบโต
3. ให้ผู้เรียนจัดทำ�ใบงาน
4. ครูผู้สอนประเมินผล

1. อธิ บ ายการจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทะเบียนประวัติ การสืบพันธุ์ และ
การเจริญเติบโตของโคเนื้อ
2. สามารถจดบันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวั ติ การสื บ พั น ธุ์ และการ
เจริญเติบโตของโคเนื้อ ได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
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อธิบายหลักการผสมพันธุโ์ คเนือ้ ได้
สามารถผสมพันธุ์โคเนื้อได้
สามารถเลีย้ งแม่โคระยะตัง้ ท้องได้
สามารถท�ำคลอดแม่โคเนื้อได้

1. อธิบายวิธกี ารเลีย้ งโคเนือ้ วัยต่างๆ
ได้
2. สามารถเลี้ยงโคเนื้อวัยต่างๆได้
3. สามารถตั ด แต่ ง กี บ /ตั ด เขา/
การตอนโค

1.
2.
3.
4.

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.2.3 การเลี้ยงโคเนื้อวัยต่างๆ
1) การเลี้ยงแบบผูกล่าม
2) การเลี้ยงแบบปล่อย
ธรรมชาติ
3) ก า ร ตั ด แ ต ่ ง กี บ /
ตัดเขา/การตอนโค

1. ครูอธิบายเนือ้ หาเกีย่ วกับการเลีย้ งโคเนือ้ วัยต่างๆ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงโค
เนื้อวัยต่างๆ เนื้อจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ครูและผู้เรี ยนแลกเปลี่ยนความรู้
4. ครูและผูเ้ รียนร่วมกันวางแผนฝึกทักษะการ
เลีย้ งโคเนือ้ ในแต่ละวัยและการตัดแต่งกีบ/
ตัดเขา/การตอนโค
5. ด�ำเนินการเรียนรู้และฝึกทักษะ
6. ครูผู้สอนประเมินผล

2.2.2 หลักการผสมพันธุ์โคเนื้อ 1. ครูอธิบายเนือ้ หาเกีย่ วกับหลักการผสมพันธุ์
1) การเป็นสัด
โคเนื้อ
2) วิธีการผสมพันธุ์
2. ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หลั ก การ
3) การเลี้ยงแม่โคระยะ ผสมพันธุ์โคเนื้อจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
ตั้งท้อง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) การคลอด
3. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารผสมพั น ธุ ์ โ คเนื้ อ
การเลี้ ย งแม่ โ คระยะตั้ ง ท้ อ ง และการ
ท�ำคลอดได้
4. ครูประเมินผลการฝึกปฏิบตั แิ ละให้ค�ำแนะน�ำ
5. ให้ผู้เรียนสรุปความรู้และจัดท�ำกิจกรรม
ตามใบงาน
6. ครูผู้สอนประเมินผล

เนื้อหา

1

1

4

5
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1. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับโรคของโคเนื้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคของโคเนื้อ
จากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้
4. ให้ผเู้ รียนสรุปความรูแ้ ละจัดท�ำกิจกรรมตาม
ใบงาน
5. ครูผู้สอนประเมินผล

2.2.5 โรคของโคเนื้อ

บอกโรคของโคเนื้อได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.2.4 อ าหารและการให้อาหาร 1. ครู อ ธิ บ ายลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า โภชนการ
โคเนื้อ
สูตรอาหารท�ำเอง และการให้อาหารโคเนือ้
1) ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า 2. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
โภชนาการ
คุณค่าโภชนการ สูตรอาหารท�ำเอง และการ
2) สูตรอาหารที่ท�ำเอง
ให้อาหารโคเนื้อ จากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
3) การให้อาหารโคในช่วง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อายุต่าง ๆ
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารจัดเตรียมอาหารของ
โคเนื้อ และการให้อาหารโคในแต่ละวัย
4. ครูประเมินผลการฝึกปฏิบตั แิ ละให้ค�ำแนะน�ำ
5. ให้ผู้เรียนจัดท�ำใบงาน
6. ครูผู้สอนประเมินผล

เนื้อหา

1. อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ คุ ณ ค ่ า
โภชนาการของอาหารโค
2. สามารถจัดเตรียมอาหารส�ำหรับ
โคเนื้อได้
3. สามารถให้อาหารโคที่เหมาะสม
ในแต่ละวัยได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1

2

-

3
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อธิบายการป้องกันและรักษาโรคของ
โคเนื้อได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ครูอธิบายการบริหารจัดการการเลีย้ งโคเนือ้
2. ให้ผเู้ รียนศึกษาข้อมูลการจัดการเลีย้ งโคเนือ้
จากเอกสารหรือภูมิปัญญา
3. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารคิ ด ต้ น ทุ น และ
วางแผนการผลิต
4. ครูผู้สอนประเมินผลและให้ค�ำแนะน�ำ

2.2.6 ก ารป้องกันและรักษาโรค 1. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและ
ของโคเนื้อ
รักษาโรคของโคเนื้อ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
และรักษาโรคของโคเนือ้ จากเอกสาร สือ่ สิง่
พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้
4. ให้ผู้เรียนสรุปความรู้และจัดท�ำกิจกรรม
ตามใบงาน
5. ครูผู้สอนประเมินผล

เนื้อหา

3. การบริหารจัดการใน 1. บอกวิธีการบริหารจัดการเลี้ยงโค 3.1 การบริหารจัดการเลี้ยงโคเนื้อ
การประกอบอาชี พ เนื้อได้
3.1.1 ก า ร จั ด ก า ร ค ว บ คุ ม
การเลี้ยงโคเนื้อ
2. คิดต้นทุนการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพจัดการโคเนื้อ
3. วางแผนการผลิตโคเนื้อได้
3.1.2 ต้นทุนการผลิตโคเนื้อ
1) โรงเรือน
2) พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์
3) ค่าอาหาร
4) ค่าเวชภัณฑ์
3.1.3 การลดต้นทุนในการเลีย้ ง
โคเนื้อ
3.1.4 การวางแผนการผลิต

เรื่อง

1

1

3

1

จำ�นวนชั่วโมง
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1. ครู อธิบายการจัดการตลาดในการเลี้ยง
โคเนื้อ
2. ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฎิบัติการจัดท�ำฐาน
ข้อมูลลูกค้า การบริหารจัดการด้านการ
ตลาดและ การวางแผนการตลาด
3. น�ำผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ตลาดการซื้อขาย
โคแล้วให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้
4. ให้ผู้เรียนจัดท�ำใบงาน
5. ครูผู้สอนประเมินผล

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1

6
3

-

4

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้ 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เรือ่ งความส�ำคัญของโครงการอาชีพ  ประโยชน์ 0.5
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ 1
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ 2. จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความ
รู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง

1. อธิบายวิธกี ารจัดการตลาดในการ 3.2 การจั ด การตลาดในการเลี้ ย ง
เลี้ยงโคเนื้อได้
โคเนื้อ
2. สามารถวางแผนการตลาดการ
3.2.1 การจัดท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
เลี้ยงโคเนื้อได้
3.2.2 ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า น
การตลาด
1) การซื้อ/การขายโค
2) ค่าตอบแทน
3) การตลาด
    3.2.3 การวางแผนการตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โครงการประกอบ 1. บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ได้
3. บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง
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เรื่อง

4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
7. ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
3. จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ       
4. ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพ
5. จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
6. ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นเขี ย นโครงการอาชี พ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนิ น งานอาชี พ และใช้
ในการด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
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หลักสูตรลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา
จ�ำนวน 40 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

แต่เดิมยางพารามีการปลูกมากในภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของ
ประเทศที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากยางแผ่นและน�้ำยางมีราคาสูง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
เกษตรกรในภูมิภาคอื่น ได้หันมาสนใจปลูกยางพารากันมากขึ้น ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  
ในการเก็บนำ�้ ยางพารา อุปกรณ์ทสี่ �ำคัญ คือ มีดกรีดยาง ถ้วยรับเก็บนำ�้ ยาง ลิน้ รับนำ�้ ยางและลวดพันถ้วย
รับเก็บน�ำ้ ยาง  ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้กบั ต้นยางพาราทุกต้น โดยเกษตรกรจะต้องติดถ้วยรับเก็บน�ำ้ ยาง และลวด
พันถ้วยรับเก็บนำ�้ ยางกับต้นยางพาราทุกต้น ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าว เป็นอุปกรณ์ทจี่ �ำเป็นทีเ่ กษตรกรจะต้องลงทุนซือ้
มาใช้ในสวนยาง
การผลิตลวดพันถ้วยรับเก็บน�้ำยางพารา จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต เนื่องจาก
ปริมาณการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการใช้ลวดพันถ้วยรับยางเพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับการท�ำ
ลวดพันถ้วยรับยางพารามีต้นทุนค่อนข้างต�่ำมีขั้นตอนการท�ำไม่ยุ่งยากและสามารถจ�ำหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายได้
จากความสนใจในการปลูกยางพาราที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังกล่าว ท�ำให้ความต้องการลวดพันถ้วยรับ
ยางเพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นโอกาสที่ผู้เรียนหลักสูตรลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา จ�ำสามารถน�ำไปประกอบเป็นอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้

หลักการของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

เน้นคุณภาพของผลผลิตเป็นส�ำคัญ
เน้นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและเกษตรกรรม
เน้นคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

จุดหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการท�ำลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการท�ำลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพาราได้อย่างมีคุณภาพ
3. สามารถบริหารจัดการและด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพาราได้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพและอยู่ในท้องถิ่นที่มีการปลูกยางพารา
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
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ระยะเวลา จ�ำนวน
40  ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 13  ชัว่ โมง
ภาคปฏิบัติ 27  ชัว่ โมง

โครงสร้างหลักสูตร

   
   
   

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จ�ำนวน  3  ชั่วโมง
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจากผู้รู้ ผู้ประกอบการในชุมชน
1.2 การคิดวิเคราะห์อาชีพที่สามารถประกอบได้ในชุมชน
1.3 ศึกษาข้อมูลการตลาดวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จ�ำนวน  21  ชั่วโมง
ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพ
2.1 การเลือกวัสดุอุปกรณ์
2.2 ขั้นตอนในการผลิต
2.2.1 การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตและเครื่องมือในการผลิต
2.2.2 ขั้นตอนและกระบวนการผลิต
2.2.3 การบรรจุลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา
2.3 ขั้นการดูแลรักษาไว้เพื่อใช้งานหรือจ�ำหน่าย
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
จ�ำนวน  4  ชั่วโมง
3.1 การส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุอุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากรและทุนต่างๆ
3.2 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
3.3 คิดต้นทุนการผลิต และก�ำหนดราคาขาย
4. โครงการประกอบอาชีพ
จ�ำนวน  12  ชั่วโมง
    4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพ
    4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
    4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
   4.4 การเขียนโครงการ
    4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. จัดกิจกรรมส�ำรวจ และวิเคราะห์ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความต้องการของตลาดเพือ่ ให้ผเู้ รียน
เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได้ รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อ
การตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
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3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
- เรียนรู้จากวิทยากร
- เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆแหล่งเรียนรู้ ผู้รู้
- เรียนรู้จาการลงมือปฏิบัติจริง
- เรียนรู้จากภูมิปัญญา ทฤษฏี และปฏิบัติ
- เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
      4. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ โดยเรียนรูจ้ ากวิทยากรและ
การลงมือปฏิบัติจริง
5. จัดท�ำโครงการประกอบอาชีพ การเขียน โครงการ และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
6. ด�ำเนินการให้ผู้เรียนท�ำโครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบัติจริง
7. นิเทศ ติดตามผลและประเมินโครงการของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้ และ VCD การท�ำลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้รู้การท�ำลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา
3. แหล่งเรียนรู้เกีย่ วกับการท�ำลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพจัดจ�ำหน่ายได้
3. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้
2. วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ผู้เรียนสรุปความรู้
ที่ได้รับ

1. ข ้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจากผู้รู้ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ผู้ประกอบการในชุมชน
2. ให้ผเู้ รียนส�ำรวจข้อมูลความต้องการของตลาด
2. การคิดวิเคราะห์อาชีพที่สามารถ และร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ ความเป็น
ประกอบได้ในชุมชน
ไปได้ในการประกอบอาชีพ
3. ศึ ก ษาข้ อ มู ล การตลาดวิ เ คราะห์ 3. ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความต้องการของตลาดในชุมชน
ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ การท�ำลวดพั น
4. ทิศทางการประกอบอาชีพ
ถ้วยรับน�้ำยางพารา ใช้กระบวนการคิดเป็น
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง
เจ้าของกิจการ ร่วมทุน พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ
โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งจากภั ย ธรรมชาติ
ความคุ้มค่า และความต้องการของตลาด

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมวัสดุ 1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
อาชีพ
อุปกรณ์ในการท�ำลวดพันถ้วยรับ -  ลวดเบอร์ 13
น�้ำยางพาราได้
-  ลวดเบอร์ 17
-  คีมตัดลวด
-  เครื่องตัดลวด
-  เครื่องม้วนห่วง
-  เครื่องม้วนเกลียว

1. ช ่องทางการประกอบ 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกความส�ำคัญใน
อาชีพ
การประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อาชีพที่
สามารถประกอบได้ในชุมชน
3. เ พื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นบอกทิ ศ ทางการ
ประกอบอาชีพด้วยกระบวนการ
คิดเป็น

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา

1

1

2

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

1

1

4. ก ารดูแลรักษาไว้เพื่อใช้งานหรือ 3. ขั้ น การดู แ ลรั ก ษาไว้ เ พื่ อ ใช้ ง าน 1. วิทยากรให้ความรู้การดูแลรักษาลวดพัน
จ�ำหน่าย
หรือจ�ำหน่าย
ถ้วยรับยางน�้ำยางพารา
2. วิทยากรให้ความรู้การบรรจุหีบห่อส�ำหรับ
การจัดส่ง

5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรจุลวดพันถ้วยรับ 4. การบรรจุ ล วดพั น ถ้ ว ยรั บ น�้ ำ 1. ผู้เรียนให้ความรู้การบรรจุลวดพันถ้วยรับ
น�้ำยางพาราได้
ยางพารา
น�้ำยางพารา
2. ผู้เรียนปฏิบัติจริง
3. ผู้สอนทดสอบการปฏิบัติจริง

1

1

13

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1

การจัดกระบวนการเรียนรู้
   1. ว ิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท�ำ
ลวดพันถ้วยรับยางน�้ำยางพาราและสาธิต
ขั้นตอนการท�ำ 
2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน และให้
ฝึกด้วยตนเองจนเกิดความช�ำนาญ
3. ให้ผู้เรียนเข้าทดสอบภาคปฏิบัติ
4. ผู้สอนประเมินผลงานของผู้เรียน

เนื้อหา

2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจขัน้ ตอนการท�ำ 2. ขั้นตอนในการท�ำลวดผลิต
ลวดพันถ้วยรับน�้ำยางพารา
3. ผู้เรียนสามารถท�ำลวดพันถ้วยรับ
น�้ำยางพาราได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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1

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้ต้นทุนใน 3. คิดต้นทุนการผลิต และก�ำหนด 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาความรู้เรื่อง การคิด
การผลิตและก�ำหนดราคาขายได้
ราคาขาย
ราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนจาก
3.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์
เอกสาร/ใบความรู้
3.2  ค่าแรงงาน
2. ผู้สอนอธิบายและยกตัวอย่างการคิดราคา
ต้นทุนละการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
3. ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารคิดราคาต้นทุนและการ
วิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน ผูเ้ รียนศึกษาข้อมูลแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้/ภูมิปัญญา
4. ผู้เรียนสรุปความรู้

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถผลิตสินค้ามี 2. ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ข อ ง 1. จัดให้ ผู ้ เรี ย นศึ กษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
คุณภาพและตรงกับความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
เรื่อง การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของผู้ใช้
แล้วจัดกิจกรรม
2. ให้ผเู้ รียนเสนอความคิดเกีย่ วกับการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ( ลวดพันถ้วยรับน�ำ้
ยางพารา) และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิด
เห็นกับผู้สอน
3. ผู้เรียนสรุปความรู้

เนื้อหา
1

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกแหล่ง 1. การส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ 1. ผู้สอนให้ใบความรู้การหาแหล่งวัตถุดิบ
การประกอบอาชีพ
วั ต ถุ ดิ บ และจั ด หาทรั พ ยากรใน อุ ป กรณ์ และใช้ ป ระโยชน์ ข อง 2. ผ ู้เรียนส�ำรวจแหล่งวัตถุดิบและราคาของ
การผลิตได้
แหล่งทรัพยากรและทุนต่างๆ  
วัตถุดิบในพื้นที่
3. ผเู้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ความรู้
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุป

เรื่อง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โครงการประกอบ 1. บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
2. บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
3. บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4. อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
5. อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
7. ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

6
3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้ 0.5
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เรื่ อ งความส�ำคั ญ ของโครงการอาชี พ 0.5
3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบ 1
อาชีพ
ของโครงการอาชี พ แล้ ว จั ด กิ จ กรรมการ
4. การเขียนโครงการอาชีพ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อ 1
5. การประเมิ น ความเหมาะสมและ สร้างแนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องของโครงการอาชีพ
2. จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่ อ สรุ ป แนวคิ ด เป็ น แนวทางในการเขี ย น
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
3. จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ       
4. ก�ำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
6. ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่ อ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบ
ประมาณด�ำเนิ น งานอาชี พ และใช้ ใ นการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตร ไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้
จ�ำนวน 100 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพ อุตสาหกรรม
ความเป็นมา

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เมื่อ
หมดช่วงฤดูกาลของการท�ำการเกษตรแล้วไม่มีอาชีพเสริมท�ำให้ขาดรายได้ จึงท�ำให้ประชาชนมีเวลาว่างหรือท�ำ
อาชีพเสริมต่างๆ เช่น รับจ้างทั่วไป หลายคนจ�ำเป็นต้องออกจากบ้าน ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปท�ำงานต่างจังหวัด
ต่างประเทศ เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเท่าที่จะท�ำได้
จากการสังเกตกระบวนการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องจักรหรือวัสดุ ที่อาจเกิดการเสีย
หายได้ง่ายจะมีไม้ลังที่ใช้เป็นหีบห่อกันกระแทกหรือใช้เป็นฐานรองรับเครื่องจักรเครื่องยนต์นั้น โดยไม้ส่วนใหญ่
เป็นไม้จากต่างประเทศ เมื่อเลิกใช้แล้ว มักปล่อยทิ้งไปหรือถูกน�ำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่า เช่น น�ำไปท�ำเป็นเชื้อเพลิง
ในการหุงต้มอาหาร ฯลฯ ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งไม้ดังกล่าวมีคุณสมบัติแข็งแรง เป็นไม้เนื้ออ่อนไม่บิดงอ
สีของเนื้อไม้สวยงาม สามารถน�ำมาแปรรูปได้ง่าย หรือน�ำมาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้หลายประเภท ซึง่ ปัจจุบันมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทัง้ วัตถุดิบหาได้ง่ายราคาไม่แพงมาก
ต้นทุนการผลิตไม่สูงเกินไป เริ่มต้นที่ 100 บาท ก็สามารถสร้างรายได้ ทั้งยังเป็นการน�ำวัสดุเหลือใช้ไปเพิ่มมูลค่า
ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนัน้ จึงเป็นอีกทางเลือกของประชาชน ในการสร้างรายได้โดยเฉพาะในท้องถิน่ ทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรม
ตัง้ อยูห่ รือมีแหล่งทีส่ ามารถหาไม้ลงั ไม้พาเลทส�ำหรับรองรับเครือ่ งจักรเครือ่ งยนต์ได้งา่ ย ซึง่ ประชาชนสามารถน�ำ
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และประกอบเป็นอาชีพได้
หลักสูตรการท�ำ  ” โครงการไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้” เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบตั จิ ริงและสร้างผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถจ�ำหน่ายได้ และมีการเรียนรูป้ ระสบการณ์ตรงโดยการฝึกการขาย
การส�ำรวจความต้องการของตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ ลูกค้าต่างๆ
ผู้จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำความรู้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการท�ำศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและท�ำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถชี วี ติ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืน้ ทีม่ าจัดการศึกษาอาชีพ
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาอาชีพเรื่องการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง
3. มุ่งให้เป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม
4. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานจัดการศึกษาอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย
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5. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ที่มันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีพไม้ลัง
สร้างอาชีพสร้างรายได้

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากไม้ลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะในการประกอบอาชีพสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะและแสวงหาแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ได้
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูก้ ารบริหารจัดการและทักษะควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกชิน้ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สินค้ามีความคงทน ประณีตและสวยงาม
5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตลาด ช่องทางการประชาสัมพันธ์และสถานที่ในการน�ำสินค้า
ไปวางขายในตลาดใหม่ๆได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ (มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ งานไม้)
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ (มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ งานไม้)
หมายเหตุ  ผูท้ สี่ นจะประกอบอาชีพนี้ แต่ไม่มที กั ษะดังทีก่ ล่าวมาก่อน (ต้องมีความ ขยัน และอดทน และ
ฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มเติม)
ระยะเวลา จ�ำนวน 100 ชั่วโมง      แบ่งเป็น      ทฤษฎี  20 ชั่วโมง       ปฏิบัติ  80 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการน�ำเศษวัสดุเหลือใช้จากไม้ลงั ไปแปรรูปให้มมี ลู ค่าเพิม่
รูจ้ กั เลือกใช้วสั ดุทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
มีช่องทางในการจัดจ�ำหน่ายและพัฒนาสินค้า เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ช่องทางการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพ
1.2 สถานประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.3 แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นส�ำหรับศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
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2. ทักษะอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
จ�ำนวน 70 ชั่วโมง
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปและความส�ำคัญของการแปรรูป
2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ไม้ลังและวัสดุที่มีคุณภาพ
2.2 ขั้นการฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2.1 การฝึกทักษะการเขียนโครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์
2.2.2 การฝึกวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้มความต้องการของตลาด
2.2.3 การฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใหม่ๆ
2.3 ขั้นการฝึกทักษะสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
2.3.1 การฝึกทักษะการท�ำไม้แขวนเสื้อ
2.3.2 การฝึกทักษะการท�ำกรอบรูป
2.3.3 การฝึกทักษะการท�ำโต๊ะ เก้าอี้
2.3.4 การฝึกทักษะการท�ำกระถางดอกไม้/กล้วยไม้
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ         
จ�ำนวน  10  ชั่วโมง
3.1 การวางแผนการผลิตสินค้า การส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของ
แหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆ
3.2 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตลาด วิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชนและการประชาสัมพันธ์
3.4 การคิดต้นทุนการผลิต การก�ำหนด ราคาขาย
3.5 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
3.6 การส�ำรวจแนวโน้มทางธุรกิจ
3.7 ช่องทางการจ�ำหน่ายและการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด
4. โครงการประกอบอาชีพการท�ำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์
จ�ำนวน  12 ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และ
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. จัดท�ำกิจกรรมส�ำรวจ และวิเคราะห์ ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความต้องการของตลาด เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได้ รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อ
การตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
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3. ศึกษาใบความรู้ VCD และสื่อต่างๆ
4. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ โดยเรียนรู้จากการสาธิตของ วิทยากร และฝึกปฏิบัติจริง
5. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา สถานประกอบการทั้งใน และนอกพื้นที่
6. เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ การจัดการผลิต และการจัดการตลาดจาก
สถานประกอบ และฝึกปฏิบัติจริง
8. วิทยากรบรรยายและฝึกการจัดท�ำโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ การประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ
9. ด�ำเนินการให้ผู้เรียนท�ำโครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบัติจริง
10. ติดตามผลและประเมินโครงการของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการเรียน วิชาไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น , สื่อบุคคล , วิทยากรผู้ช�ำนาญด้านผลิตภัณฑ์
ใบความรู้ VCD ภาพถ่าย นิตยสาร ฯลฯพบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
อุปกรณ์ประกอบการฝึกทักษะอาชีพ ชิ้นส่วนงานตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. ประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบตั แิ ละผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพก่อนจบหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ผลิตภัณฑ์ต้อง แข็งแรง สวยงาม มีรูปแบบหลากหลายสามารถจ�ำหน่ายได้

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักการของหลักสูตร

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1.1 สามารถอธิบายบอกความส�ำคัญ
อาชีพการสร้างผลิตของการประกอบอาชีพได้
ภัณฑ์และเฟอร์นเิ จอร์ 1.2 สามารถระบุแหล่งประกอบการที่
จากไม้ลัง
พบเห็นในท้องถิ่นได้
1.3 สามารถยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพได้
1.4 อธิ บ ายบอกความส�ำคั ญ ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
1.5 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.1 ความส�ำคัญของการประกอบอาชีพ 1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานประกอบการ สือ่ ของจริง สือ่ บุคคลใน
1.2 สถานประกอบการทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ชุมชน เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการ
1.3 แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบอาชีพทีม่ คี วามเป็นไปได้ในชุมชน
ส�ำหรับศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ
1.2 วิ เ คราะห์ อ าชี พ การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
เฟอร์นเิ จอร์จากไม้ลงั ในชุมชนจากข้อมูลต่างๆ
1.3 ศึ ก ษาดู ง านการการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ลังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ทิศการประกอบอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์
และเฟอร์นเิ จอร์จากไม้ลงั ในรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ ร่วม
ทุน พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ โดยค�ำนึงศักยภาพ
5 ด้านได้แก่ ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และ
ท�ำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพของทรั พ ยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรไม้ลังสร้างอาชีพสร้างรายได้

5
-

1
1
1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เนื้อหา

2.1 เตรียมการประกอบอาชีพการ 2.1 ขัน้ เตรียมการประกอบอาชีพการ 2.1
สร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์
สร้างผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ลัง
จาก ไม้ลัง
2.1.1 บ อกความหมายและ
2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 2.2
ความส�ำคั ญ ของการ
การแปรรู ป และความ
แปรรูปไม้ลงั ให้มมี ลู ค่าเพิม่
ส�ำคัญของการแปรรูป 2.3
การสร้างผลิตภัณฑ์และ
2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเลือก
เฟอร์ นิ เ จอร์ จ ากไม้ ลั ง
ใช้ ไ ม้ ลั ง และวั ส ดุ ที่ มี 2.4
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
คุณภาพ
ประจ�ำวัน
2.2 ขั้นการฝึกทักษะการออกแบบ 2.5
2.1.2 บอกความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตภัณฑ์
เลือกใช้ไม้ลังและวัสดุที่
2.2.1 ก ารฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย น 2.6
มี คุ ณ ภาพในการสร้ า ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นเิ จอร์
ผลิตภัณฑ์
เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์และ
2.2.2 ก ารฝึ ก วิ เ คราะห์ ก าร
เฟอร์นิเจอร์มีคุณค่าและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม 2.7
คุณภาพมากขึ้น การคัด
แนวโน้ ม ความต้ อ งการ 2.8
สรรเศษวัสดุเพื่อเพิ่มอายุ
ของตลาด
2.2.3 ก ารฝึกทักษะการออกแบบ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์
และเฟอร์ นิ เ จอร์ ใ ห้
ใหม่ๆ
ยาวนาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
วิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษา
เนื้ อ หาจากใบความรู ้ ตามเนื้ อ หาจาก
ชิ้นงานจริง                   
วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มสนทนาแลก
เปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น    
จัดให้ผเู้ รียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ชุมชน พร้อมจดบันทึก
จั ด ท�ำแผนการฝึ ก ทั ก ษะการสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
ฝึ ก ทั ก ษะการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นน�ำชิ้ น งานไปให้ ผู ้ รู ้ / สถาน
ประกอบการ หรือลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะ
และให้ผู้เรียนกลับมาปรับปรุง พัฒนาผล
งาน/ชิ้นงานเพิ่มเติม
จดบันทึกผลการเรียนรู้
ด�ำเนินการวัดผลการเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

2.2 ฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.3 ขั้นการฝึกทักษะสร้างผลิตภัณฑ์
2.2.1 สามารถอธิบายเครือ่ งมือ
และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
ที่ใช้ในการออกแบบได้
2.3.1 ก ารฝึ ก ทั ก ษะการท�ำไม้
2.2.2 สามารถเขียนโครงสร้าง
แขวนเสือ้
พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ได้  
2.3.2 ก ารฝึ ก ทั ก ษะการท�ำ
2.2.3 ฝกึ วิเคราะห์การออกแบบ
กรอบรูป
ผลิตภัณฑ์ตามแนวโน้ม
2.3.3 การฝึกทักษะการท�ำโต๊ะ
ความต้องการของตลาด
เก้าอี้
2.2.4 ส ามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
2.3.4 ก ารฝึกทักษะการท�ำกระถาง
ตามความต้ อ งการของ
ตลาดได้
ดอกไม้/กล้วยไม้
2.2.5 ส ามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้
2.3 ฝึ ก ทั ก ษะสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เฟอร์ นิ เจอร์ จ ากไม้ ลั ง ได้ แ ก่
ไม้ แขวนเสื้ อ กรอบรู ป โต๊ ะ
เก้าอี้ และกระถางดอกไม้และ
กล้วยไม้
2.3.1 ส ามารถบอกเครื่ อ งมื อ
และอุ ป กรณ์ ที่ จ�ำเป็ น
ส�ำหรับงานช่างเฟอร์นเิ จอร์
ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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2.3.2 อ ธิบายประโยชน์และการ
ใช้ ง านเครื่ อ งมื อ แต่ ล ะ
ชนิดได้อย่างถูกต้อง
2.3.3 อ ธิ บ ายการดู แ ลรั ก ษา
เครื่องมือแต่ละชนิดได้
2.3.4 สามารถตัดไม้ลังตามชิ้น
งานที่ออกแบบได้
2.3.5 สามารถประกอบชิ้นงาน
ตามที่ออกแบบได้อย่าง
สวยงาม
2.3.6 สามารถตกแต่งชิน้ งานให้
สวยงามและคงทนได้
2.3.7 สามารถอธิบายคุณภาพ
งานได้อย่างถูกต้อง
2.3.8 ส ามารถบอกประโยชน์
และการใช้ ส อยของ
ชิ้นงานได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
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3. การบริหารจัดการใน 3.1 ผู้เรียนสามารถวางแผนการผลิต
การประกอบอาชี พ
ชิ้ น งาน เพื่ อ น�ำไปสู ่ ก ารสร้ า ง
การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาชีพและการมีรายได้
และเฟอร์นิเจอร์จาก 3.2 สามารถบอกแหล่งวัสดุ อุปกรณ์
ไม้ลัง
และใช้ ป ระโยชน์ ข องแหล่ ง
ทรัพยากร และทุนต่างๆ
3.3 อธิบายวิธีการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้
3.4 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การตลาด วิ ธี
การ ช่องทางการประชาสัมพันธ์
สินค้าได้ เช่น การน�ำเสนอขาย
สินค้าทางอินเตอร์เน็ต
3.5 สามารถสร้างแรงจูงใจและการ
บริหารจัดการกับการบริการหลัง
การขาย
3.6 สามารถบอกแหล่งทุน / ระดม
ทุน ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด เพียงพอกับทรัพยากร
ที่อยู่ในท้องถิ่นได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.1 การวางแผนการผลิ ต สิ น ค้ า 3.1 การบริหารจัดการการผลิต จัดให้ผู้เรียน
การส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ
3.1.1 ส�ำรวจและศึ ก ษาแหล่ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของ
อุปกรณ์ และการใช้ประโยชน์ของ
แหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆ
แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
3.2 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทุนต่างๆ
ที่ต้องการ
3.1.2 ก ารก�ำหนดและการควบคุ ม
3.3 การวิเ คราะห์ข้อมูลการตลาด
คุณภาพผลผลิตที่ต้องการ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
3.1.3 ศึ ก ษาการลดต้ น ทุ น การผลิ ต แต่
ในชุมชน และการประชาสัมพันธ์
คุณภาพคงเดิม
3.4 การคิดต้นทุนการผลิต การก�ำหนด 3.2 การบริหารจัดการการตลาด จัดให้ผู้เรียน
ราคาขาย
ศึกษา
3.5 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.2.1 ข ้ อ มู ล การตลาด และวิ เ คราะห์
และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง
ความต้องการของตลาด
3.6 การส�ำรวจแนวโน้มทางธุรกิจ
3.2.2 ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และ
3.7 ช่องทางการจ�ำหน่าย และการ
แผนการจัดการตลาดที่เกี่ยวข้อง
วิ เ คราะห์ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
กับอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์และ
เป็นที่ต้องการของตลาด
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง

เนื้อหา
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3.7 สามารถอธิ บ ายความส�ำคั ญ
ของกระบวนการการจั ด หา
แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การผลิ ต
สินค้าได้
3.8 สามารถอธิบายการคิดค�ำนวณ
ต ้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสม
3.9 สามารถประเมินราคาชิ้นงาน
ได้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต
3.10 สามารถหาวิ ธี ก าร/ช่ อ งทาง
ในการบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า
และบริการได้อย่างเหมาะสม
3.11 สามารถบอกแหล่ ง จ�ำหน่ า ย
การกระจายสินค้าทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
3.2.3 ด �ำเนินการตามกระบวนการจัดการ
การตลาด เช่ น การคิ ด ต้ น ทุ น
การผลิ ต การก�ำหนดราคาขาย
การส่งเสริมการขาย การกระจาย
สินค้า ฯลฯ
3.2.4 ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละออกแบบ
การประชาสัมพันธ์และหาช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4. โครงการประกอบอาชีพ 4.1 สามารถอธิบายความส�ำคัญของ
การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงการประกอบอาชีพได้
และเฟอร์นิเจอร์จาก 4.2 สามารถอธิ บ ายประโยชน์ ข อง
ไม้ลัง
โครงการประกอบอาชีพได้
4.3 สามารถอธิบายองค์ประกอบของ
โครงการประกอบอาชีพการได้
4.4 สามารถเขียนโครงการประกอบ
อาชีพได้
4.5 สามารถประเมินความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งของโครงการ
ประกอบอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง
อาชีพ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
อาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
ประกอบอาชีพ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพ 4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
สอดคล้องของโครงการประกอบ
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
อาชีพ  
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพทีด่ ี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั   ิ การเขียนโครงการอาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

ผลิตภัณฑ์รกั ษาโรคผิวหนังสุนขั ใช้รกั ษาโรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย ใช้ทาแผลอักเสบเปียก
ชื้น เป็นตุ่มมีหนอง เป็นฝีและผื่นแดง มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อ ช่วยลดอาการคัน บ�ำรุงขนให้เงางาม ไม่ท�ำให้
เกิดอาการแพ้ และดื้อยา ทาลงบนแผลที่ติดเชื้อ ผิวหนังเป็นสะเก็ดแห้ง คันจากเชื้อรา ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก็
เห็นผล ส�ำหรับแผลอักเสบที่เยิ้มๆเหม็นๆของสุนัข ทิ้งระยะ แผลค่อยๆแห้ง บางบริเวณก็เริ่มตกสะเก็ด บางจุดก็
แห้งไปเฉยๆ จากนั้นขนอ่อนๆเค้าก็เริ่มงอกใหม่ เริ่มดีขึ้น ผิวหนังชุ่มชื่นขึ้น สุนัขส่วนใหญ่จะไม่เลีย อาจจะมีบ้าง
บางตัวทีย่ งั เลียอยู่ แต่กไ็ ม่มผี ลข้างเคียงอะไร เพราะเป็นสารสกัดในการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ มรดก
แห่งภูมปิ ญ
ั ญาไทยของบรรพบุรษุ   จากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นทีส่ ดุ ของสมุนไพรไทย ทีใ่ ช้รกั ษาโรคผิวหนังในสัตว์เลีย้ ง ตัง้ แต่
อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยสารสกัด สมุนไพรดังกล่าว จะช่วยปรับสมดุลย์ในร่างกายของสัตว์เลี้ยง ขับล้างสารพิษ
ตกค้าง และของเสียอื่นๆ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มออกซิเจนบริเวณผิวหนัง ยับยั้งสารอนุมูลอิสระ รักษา
ผิวหนังที่แพ้ง่าย และบ�ำรุงขนให้เงางาม เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง
ประเทศไทยได้นิยมเลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง  เพราะเชื่อว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์ ซึ่ง
การเลี้ยงสุนัขนั้นต้องมีการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก และการเป็นโรคผิวหนังของสุนัขนั้นมักเป็นโรคที่
เกิดขึ้นง่าย  เมื่อเป็นแล้วต้องรักษา และเสียค่าใช้จ่ายสูง และบางครั้งท�ำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาด  ปัจจุบันโรคผิวหนังที่พบในสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่เกิดจากแผลอักเสบเป็นหนอง แผลติดเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งท�ำให้เป็นแผลเรื้อรัง แต่สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีคุณสมบัติ เป็นสารต้านการอักเสบ
ยับยัง้ และฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย รวมทัง้ เชือ้ รา ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคผิวหนังในคนและสัตว์ ทีผ่ า่ นมา โรคผิวหนังอักเสบและเป็น
หนองในสุนขั นัน้ เป็นโรคทีพ่ บมากในประเทศไทย และหากจะท�ำการก�ำจัดโรคนีใ้ ห้หมดสิน้ ไป จะต้องท�ำการรักษา
อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาจะต้องน�ำเข้ายาปฏิชีวนะจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการรักษาเป็นจ�ำนวนมาก หาก
เราสามารถพัฒนายาจากสมุนไพรมาใช้ทดแทนยาสังเคราะห์ได้ ก็จะเป็นการช่วยลดการน�ำเข้ายาได้อีกทางหนึ่ง
ดังนั้นหลังจากที่ได้มีการท�ำผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังสุนัขขึ้น ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่น
สูร่ นุ่ โดยหาวัตถุดบิ ได้งา่ ยทัว่ ทุกภูมภิ าคของไทย ประหยัดค่าใช้จา่ ย และรักษาได้โดยมีผลการรักษาระยะยาวโดย
ไม่กลับมาเป็นอีก ท�ำให้เกิดอาชีพการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสัตว์ขึ้น ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้ผลระยะยาวและ
เป็นทีน่ ยิ ม ผูบ้ ริโภคสามารถรักษาได้ดว้ ยตนเองทีบ่ า้ น โดยไม่ตอ้ งเสียค่าเดินทางค่าใช้จา่ ยในการพาสุนขั ไปหาหมอ
จึงเป็นที่นิยมของผู้ที่เคยใช้แล้วเห็นผลเป็นอย่างยิ่ง
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หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาค
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการด�ำเนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถน�ำผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร ภูมิ
อากาศ ภูมิประเทศและท�ำเลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพที่มีความสนใจ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จ�ำนวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

60  ชั่วโมง
17  ชั่วโมง  
43  ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 				
จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
1.1 ความส�ำคัญในการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
1.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
1.2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 พื้นที่/สถานที่ประกอบการ
1.2.4 หลักการตลาด
1.2.5 วิธีการผลิต
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
1.4.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
1.4.2 ความคุ้มค่าในการลงทุน
1.4.3 ความต้องการด้านการตลาด
2. ทักษะการประกอบอาชีพ   
  
จ�ำนวน 30 ชั่วโมง
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
                                                 
-  ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
2.2 ชนิดของสมุนไพรธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข   
2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา
2.3.1 วัสดุอุปกรณ์
2.3.2 การเก็บรักษาอุปกรณ์
2.4 กระบวนการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข    
2.4.1 การคัดเลือกพันธุ์สมุนไพร
2.4.2 เทคนิคในการท�ำผลิตภัณฑ์
1)  ส่วนผสม
2)  ขั้นตอนในการสกัดสมุนไพรรักษาสุนัข    
3)  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข   
2.5 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข   
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ         
จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
3.1 การส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆ
3.2 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
3.3 ศึกษาข้อมูลการตลาด วิเคราะความต้องการของตลาดในชุมชน
3.4 การคิดต้นทุนการผลิต การก�ำหนดราคาขาย และการส่งเสริมการขาย
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4. โครงการประกอบอาชีพ                    
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. จัดท�ำกิจกรรมส�ำรวจ และวิเคราะห์ ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความต้องการของตลาด เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได้ รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อ
การตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
-  เรียนรู้จากวิทยากร
-  เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้
-  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
-  เรียนรู้จากภูมิปัญญา ทฤษฎี และ ปฏิบัติ
-  เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ การจัดการผลิต และการ
จัดการตลาด
5. จัดท�ำโครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ เสนอ อนุมัติโครงการ
6. ด�ำเนินการให้ผู้เรียนท�ำโครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบัติจริง
7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น , สื่อบุคคล , วิทยากรผู้ช�ำนาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข   
เนื้อหาวิชาการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข   
ใบความรู้เรื่องการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาสุนัข   
พบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อุปกรณ์ประกอบการฝึกทักษะอาชีพ
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การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างเรียน ความส�ำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู ้ เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รนี้ ส ามารถน�ำไปเที ย บโอนผลการเรี ย นรู ้ กั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1. สามารถอธิบายบอกความสำ�คัญ
อ า ชี พ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ของการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ รั ก ษาโรค ธรรมชาติรกั ษาโรคผิวหนังสุนขั ได้
ผิวหนังสุนัข
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ประกอบอาชีพได้แก่
-  ทุนและแหล่งทุน
-  ความต้องการของตลาด
-  พื้นที่/สถานที่ประกอบการ
-  หลักการตลาด
-  วิธีการผลิต
3. สามารถยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับอาชีพได้
4. บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
ได้แก่ ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
ความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น และ
ความต้องการด้านการตลาดได้

เรื่อง
1. ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ รั ก ษาโรค
ผิวหนังสุนัข
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การประกอบอาชีพ
2.1 การลงทุนและแหล่งทุน
2.2 ความต้องการของตลาด
2.3 พื้นที่/สถานที่ประกอบการ
2.4 หลักการตลาด
2.5 วิธีการผลิต
3. แหล่งเรียนรู้
4. ทิศทางการประกอบอาชีพ
4.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
4.2 ความคุ้มค่าในการลงทุน
4.3 ความต้องการด้านการตลาด

เนื้อหา
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานประกอบการ สื่อของจริง สื่อบุคคล
ในชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ใช้ในการประกอบอาชีพที่มีความเป็นไปได้
ในชุมชน
2. วิเคราะห์อาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษา
โรคผิวหนังสุนัขในชุมชนจากข้อมูลต่างๆ
3. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรค
ผิวหนังสุนัขแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
4. ครู ผูเ้ รียน และผูร้ ู้ ร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับ
ทิศการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รักษาโรคผิวหนังสุนขั ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
กั บ ตนเอง เช่ น ลู ก จ้ า ง เจ้ า ของกิ จ การ
ร่วมทุน พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ โดยคำ�นึง
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความคุ้มค่า
ในการลงทุ น และความต้ อ งการด้ า น
การตลาดได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข

5

-

1
1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. บอกชนิดของสมุนไพรธรรมชาติ 1. ชนิดของสมุนไพรธรรมชาติรักษา
รักษาโรคผิวหนังสุนัข   
โรคผิวหนังสุนัข   
- ชุมเห็ดเทศ
- ใบน้อยหน่า
- กระเทียม
- น�้ำมันมะพร้าว
- ก�ำมะถัน
1. บอกความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย ววั ส ดุ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์และการเก็บรักษา
และการเก็บรักษา
- วัสดุอุปกรณ์
- การเก็บรักษาอุปกรณ์

1

1

1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และ
การเก็บรักษา
2. วิทยากรอธิบายการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
ที่ถูกต้อง
3. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
4. ผู้เรียนสรุปความรู้

1

2

-

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
ชนิดของสมุนไพร                   
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้

2. ทักษะการประกอบ 1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 1. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
อาชีพ   
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ รั ก ษาโรค ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข                                                   ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์รกั ษาโรค
ผิวหนังสุนัขได้
-	ประวัตคิ วามเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ผิวหนังสุนัข           
ธรรมชาติรักษาโรคผิวหนังสุนัข 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้

เรื่อง
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เรื่อง

2

1. บอกการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 1. บรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร 1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้
สมุนไพรรักษาสุนัข ได้แก่
รักษาสุนัข  
เรือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์รกั ษาโรคผิวหนัง
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์
สุนขั           
- วัสดุที่ใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
2. วิทยากรอธิบายและสาธิตเกีย่ วกับการบรรจุ
รักษาโรคผิวหนังสุนัข           
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังสุนัข          
- บ รรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ก ษาโรค
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการบรรจุผลิตภัณฑ์รักษา
ผิวหนังสุนัข         
โรคผิวหนังสุนัข          
4. วิทยากรประเมินผลการบรรจุผลิตภัณฑ์
รักษาโรคผิวหนังสุนัขของผู้เรียน

1

20

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้
เรื่องกระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์รักษาโรค
ผิวหนังสุนัข
2. วิ ท ยากรอธิ บ ายและสาธิ ต เกี่ ย วกั บ
กระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์รกั ษาโรคผิวหนัง
สุนัขจนครบขั้นตอน
3. ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารทำ�ผลิตภัณฑ์รกั ษาโรค
ผิวหนัง
4. วิทยากรประเมินผลการใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนัง
สุนัข

เนื้อหา

1. บอกกระบวนการทำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 1. กระบวนการทำ�ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รักษาสุนัข
สมุนไพรรักษาสุนัขได้   
- การคัดเลือกพันธุ์สมุนไพร
- คัดเลือกพันธุ์สมุนไพร
- เทคนิคการทำ�ผลิตภัณฑ์รักษา - เทคนิคในการทำ�ผลิตภัณฑ์
1) ส่วนผสม
โรคผิวหนังสุนัข          
2) ขั้นตอนในการสกัดสมุนไพร
- ส่ ว นผสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ก ษาโรค
รักษาสุนัข    
ผิวหนังสุนัข          
3) ก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์
- ขั้ น ตอนในการสกั ด สมุ น ไพร
รักษาสุนัข    
สมุนไพรรักษาสุนัข   
- การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์รักษา
โรคผิวหนังสุนัข         

จุดประสงค์การเรียนรู้
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

0.5

1. สามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพของ 1. การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 1. ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ งการ 0.5
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
รักษาโรคผิวหนังสุนัข
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ก ษาโรค
ผิวหนังสุนัข
2. วิ ท ยากรอธิ บ ายการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังสุนัข
3. ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฎิ บั ติ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังสุนัข
4. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น
5. ผู้เรียนสรุปความรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1

3. การบริหารจัดการใน 1. อธิบายการสำ�รวจและศึกษาแหล่ง 1. การสำ � รวจและศึ ก ษาแหล่ ง วั ส ดุ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การประกอบอาชีพ
วัสดุ อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของ อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของแหล่ง แหล่งวัสดุ อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์ของ
แหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆได้
ทรัพยากร และทุนต่างๆ
แหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆ
2. วิทยากรอธิบายแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ และใช้
ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากร และทุนต่างๆ
3. ผูเ้ รียนฝึกสำ�รวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์
และใช้ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากร และทุน
ต่างๆได้
3. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น
4. ผู้เรียนสรุปความรู้

เรื่อง
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เรื่อง

1

4

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. สามารถคิ ด ต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ 1. การคิดต้นทุนการผลิต การกำ�หนด 1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้
เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ราคาขาย และการส่ ง เสริ ม เรื่ อ ง คิ ด ต้ น ทุ น การผลิ ต การกำ � หนด
2. สามารถกำ � หนดราคาขายที่ การขาย
ราคาขาย และการส่งเสริมการขาย
เหมาะสมได้
2. วิ ท ยากรอธิ บ ายและสาธิ ต คิ ด ต้ น ทุ น
3. ส่ ง เสริ ม การขายได้ เช่ น การ
การผลิต กำ�หนดราคาขาย และส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ การจัดร้าน
การขาย
3. ผู้ เ รี ย นฝึ ก การคิ ด คิ ด ต้ น ทุ น การผลิ ต
กำ�หนดราคาขาย และส่งเสริมการขาย
4. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
5. ผู้เรียนสรุปความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
0.5

เนื้อหา

1. บอกวิธกี ารศึกษาข้อมูลการตลาด 1. การตลาด วิเคราะห์ความต้องการ 1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้ 0.5
และสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ของตลาดในชุมชน
เรื่องการการตลาด วิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดในชุมชน
ของตลาดในชุมชน
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผูเ้ รียนฝึกวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
4. ผู้เรียนสรุปความรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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4. โ ครงการประกอบ 1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความสำ�คัญของ
โครงการอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อาชีพ
รักษาโรคผิวหนังสุนัขได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รักษาโรคผิวหนังสุนัขได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังสุนัขได้
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังสุนัขได้

เรื่อง
1. ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรรั ก ษาโรค
ผิวหนังสุนัข
2. ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรรั ก ษาโรค
ผิวหนังสุนัข
3. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรรั ก ษาโรค
ผิวหนังสุนัข
4. ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร อ า ชี พ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรรั ก ษาโรค
ผิวหนังสุนัข
5. การประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ

เนื้อหา
1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
โครงการอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรค
ผิวหนังสุนัข
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้
4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รักษาโรคผิวหนังสุนัข
5. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
6. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังสุนัข
7. ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง
สุนัข

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3

9

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
8. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังสุนัข แล้วให้ผู้
เรี ย นปรั บ ปรุ ง โครงการอาชี พ ให้ มี ค วาม
เหมาะสมและถูกต้อง
9. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดำ�เนินงานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

ปัจจุบัน ความนิยมในการถ่ายภาพแพร่หลายในกลุ่มคนทั่วไป เนื่องจากกล้องถ่ายรูปมีราคาถูกลงและ
สะดวกต่อการใช้งาน โดยการเก็บรักษาภาพถ่ายให้คงทนสวยงามสามารถท�ำได้หลายวิธี ซึ่งการเคลือบด้วย
น�้ำยาหรือที่เรียกว่าการเคลือบวิทยาศาสตร์  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมโดยทั่วไปเพราะมีความสวยงาม ราคาไม่แพง
สามารถเก็บรักษาภาพถ่ายให้มคี ณ
ุ ภาพคงทนไม่เสียหายง่าย  การเคลือบวิทยาศาสตร์หรือทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปว่า
“ การท�ำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ” นั้น สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ทุกพื้นที่โดยเฉพาะในแหล่งที่มีมหาวิทยาลัย  
วิทยาลัย หรือแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ และมีการถ่ายภาพในวาระส�ำคัญ หรือในโอกาสพิเศษอยูเ่ สมอ การเก็บภาพถ่าย
ดั ง กล่ า วในรู ป ของการเคลื อ บวิ ท ยาศาสตร์ จ ะท�ำให้ เ ก็ บ รั ก ษาภาพได้ เ ป็ น เวลานานคุ ณ สมบั ติ ข องภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ประชาชนนิยมน�ำภาพที่มีคุณค่าต่างๆไปจัดใส่กรอบเคลือบวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบแด่
พี่น้อง เพื่อนฝูง และบุคคลที่เคารพนับถือ ในโอกาสต่างๆตลอดทั้งปี เช่น รับปริญญา แต่งงาน อุปสมบท ขึ้นบ้าน
ใหม่ เกษียณอายุ ฯลฯ การท�ำกรอบรูปวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่มาก ต้นทุนต�่ำ  ขึ้นอยู่
กับคุณภาพชิ้นงาน หากมีความประณีต สวยงาม ทันสมัย ราคาไม่แพงเกินไปและคงทนไม่แตกร้าว ก็จะสามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
ในปัจจุบันอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์มีผู้ท�ำกันไม่มากนัก เพราะการท�ำกรอบรูปเคลือบ
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้ได้โดยใช้เวลาศึกษาและฝึกปฏิบัติไม่นานนักก็สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพได้ โดยสามารถท�ำเป็นงานอดิเรก หรือเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็น
อย่างดี การจัดการเรียนรูเ้ น้นการฝึกปฏิบตั จิ ริง การจัดประเมินผลสอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายมีการประเมินความ
รู้ความสามารถ และสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์เพื่อการมีงานท�ำ มีกลักการจัดการเรียนรูด้ ังนี้

1. เน้นคุณภาพของผลงาน ซึ่งต้องมีความคงทน สวยงาม ประณีต เป็นหลัก
2. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ให้
เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ
3. มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้
4. มุ่งเน้น คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นส�ำคัญ
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จุดหมาย

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และทักษะทางด้านอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเห็นช่องทางในการน�ำไปประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ได้
6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
7. ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและตามทัน
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน  60  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์		
จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
1.1 ความส�ำคัญของประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การค�ำนวณต้นทุน ราคาขาย
1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.4 การส่งเสริมการขาย
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
-  พัฒนาผลิตภัณฑ์กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ให้เป็นรูปแบบต่างๆ รูปหัวใจ รูปการ์ตนู ฯลฯ
เป็นของขวัญ/ของฝาก/ของที่ระลึก
2. ทักษะการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 30 ชั่วโมง
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและการป้องกันอันตราย
2.2 ความรู้เกี่ยวกับศิลปะเบื้องต้น
2.2.1 ทฤษฎีสี
2.2.2 การจัดวางองค์ประกอบ
2.2.3 การออกแบบศิลปะ
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2.3 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.1.1 เตรียมคน
2.1.2 เตรียมสถานที่
1)  พื้นที่ส�ำหรับเตรียมการผลิตกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2)  เตรียมพื้นที่ส�ำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.1.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์
-  วัสดุส�ำหรับผลิตกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.1.4 เตรียมวัตถุดิบการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.4 ขั้นตอนการฝึกทักษะการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
2.4.2 การวัดขนาดไม้อัดและพื้นที่ติดรูป
2.4.3 การติดรูปภาพ
2.4.4 การติดกระดาษลายหน้า
2.4.5 การติดขอบทองแต่งรูป
2.4.6 การเตรียมชิ้นงานเพื่อเทน�้ำยาเรซิ่น
2.4.7 การตกแต่งงานขั้นสุดท้าย
2.5 ขั้นบรรจุหีบห่อและดูแลรักษา
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ			
จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
3.1 ทุน
3.1.1 การหาแหล่งทุน
3.1.2 การระดมทุน
3.2 การบริหารจัดการ
3.2.1 อุตสาหกรรมในครอบครัว
      
-  ความหมายและความส�ำคัญ
3.2.2 วิสาหกิจชุมชน
      
-  ความหมายและความส�ำคัญ
      
-  ความแตกต่างของอุตสาหกรรมในครอบครัวกับวิสาหกิจชุมชน
3.2.3 การวางแผนการผลิต
     
-  การเตรียมวัสดุในการผลิต
     
-  การส�ำรวจความต้องการของตลาด
3.2.4 การจัดท�ำบัญชี
     
-  บัญชีรายรับรายจ่าย
    
-  บัญชีต้นทุน
    
-  บัญชีก�ำไรขาดทุน
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3.3 การตลาด
			
   
   
-  ลูกค้า
   
   
-  การขนส่ง , การกระจายสินค้า
   
   
-  การค�ำนวณต้นทุน ราคาขาย ก�ำไร
    3.4 การประชาสัมพันธ์
  
3.4.1 การบริหารจัดการการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
3.4.2 การลดต้นทุนในการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
3.4.3 การวางแผนการผลิตกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
4. โครงการประกอบอาชีพ					
จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
		 4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
4.4 การเขียนโครงการการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ การท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์

การจัดกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้จากวิทยากรสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อจบหลักสูตรสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปฝึกท�ำผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ความช�ำนาญ โดยฝึกหัดท�ำจากรูปภาพของตัวเองและคนในครอบครัวและสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้โดย
ใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้
1. การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
2. การฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร
3. การบรรยาย
4. การสาธิต
1)  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร/ภูมิปัญญาเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพิ่มเติม
2)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3)  ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

สื่อเอกสารความรู้ด้านการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น VCD
ผู้รู้ / ภูมิปัญญา
วัสดุที่น�ำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติ
ตัวอย่างกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์แบบต่างๆ
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การวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

การทดสอบความรู้ด้านทฤษฎี  ก่อนการเรียนรู้  ระหว่างการเรียน และหลังจบการเรียนรู้
การสังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วม
การประเมินผลการปฏิบัติได้จริง
การประเมินผลงานในเชิงประจักษ์

การจบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สามารถจ�ำหน่ายชิ้นงานได้อย่างน้อย ร้อยละ 70  ของชิ้นงานที่ผลิต
แผนธุรกิจผ่านการประเมินความเป็นไปได้

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1.1 ให้สามารถอธิบายถึงความส�ำคัญ
อาชีพ
ของการประกอบอาชีพและวิธี
การเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้
1.2 สามารถอธิบายความเป็นไปได้
ในการประกอบอาชี พ การท�ำ
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ได้
1.3 ให้สามารถบอกแหล่งการเรียนรู/้
ภูมปิ ญ
ั ญาด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ป ร ะ ก อ บ
อาชี พ การท�ำกรอบรู ป เคลื อ บ
วิทยาศาสตร์
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3
3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1.1 ค ว า ม ส�ำ คั ญ ข อ ง ป ร ะ ก อ บ 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล เอกสาร แหล่ ง เรี ย นรู ้ 2
อาชี พ การท�ำกรอบรู ป เคลื อ บ
ภูมปิ ญ
ั ญาเกีย่ วกับการท�ำกรอบรูปเคลือบ
วิทยาศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ
ประกอบอาชี พ การท�ำกรอบรู ป เคลื อ บ
อาชี พ การท�ำกรอบรู ป เคลื อ บ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและสรุป    
   1.2.1 ความต้องการของตลาด
องค์ความรู้
1.2.2 การค�ำนวณต้นทุน ราคา 1.3 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปรายความ
ขาย
เป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการท�ำ
   1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์และทิศทาง
   1.2.4 การส่งเสริมการขาย
ความก้ า วหน้ า และพั ฒ นาอาชี พ การ
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบอาชี พ การท�ำกรอบรู ป เคลื อ บ 1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพและ
วิทยาศาสตร์ เช่น การประกอบกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ความต้ อ งการของตลาด การต่ อ ยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยค�ำนึงถึงความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติความคุ้มค่า และ
ความต้องการของตลาด

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
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เนื้อหา

2. ทั ก ษะการประกอบ 2.1 ให้สามารถอธิบายขั้นตอนของ 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
อาชีพ
การเตรียมการประกอบอาชีพ
สารเคมีและการป้องกันอันตราย
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ 2.2 ความรู้เกีย่ วกับศิลปะเบื้องต้น
2.2 ให้ สามารถบอกวิ ธี ก ารเตรี ย ม
2.2.1 ทฤษฎีสี
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ / อั ต ราส่ ว นการ
2.2.2 การจัดวางองค์ประกอบ
ผสมน�้ำยาที่ใช้ในการท�ำกรอบ
2.2.3 การออกแบบศิลปะ
รูปเคลือบวิทยาศาสตร์ได้
2.3 ขัน้ เตรียมการประกอบอาชีพการ
2.3 ให้ ส ามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท�ำ
ท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
กรอบรู ป เคลื อ บวิ ท ยาศาสตร์
2.1.1 เตรียมคน
ตามกระบวนการและขั้ น ตอน
2.1.2 เตรียมสถานที่
ได้และน�ำเทคนิคความรู้ที่มีผลิต
1) พื้ น ที่ ส�ำหรั บ เตรี ย ม
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ใน
การผลิ ต กรอบรู ป
รูปร่างต่าง ๆ ได้
เคลือบวิทยาศาสตร์
2.4 สามารถออกแบบการท�ำกรอบ
2) เตรี ย มพื้ น ที่ ส�ำหรั บ
รูปเคลือบวิทยาศาสตร์รูปแบบ
จั ด เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต่างๆได้อย่างหลากหลาย
ก ร อ บ รู ป เ ค ลื อ บ
วิทยาศาสตร์
2.1.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์
- วัสดุส�ำหรับผลิตกรอบ
รูปเคลือบวิทยาศาสตร์

เรื่อง
2.1 จัดให้ผู้เรียนศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการท�ำ
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.2วิ ท ยากรบรรยายพร้ อ มสาธิ ต วิ ธี ก ารท�ำ
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.3 อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม
2.4 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
2.5 จัดผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
สถานประกอบการ พร้อมจดบันทึก
2.6 ด�ำเนินการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนรู้
8

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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2.1.4 เ ต รี ย ม วั ต ถุ ดิ บ ก า ร
ท�ำ ก ร อ บ รู ป เ ค ลื อ บ
วิทยาศาสตร์
2.4 ขั้ น ตอนการฝึ ก ทั ก ษะการท�ำ
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
2.4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
รูปแบบต่างๆ
2.4.2 ก ารวั ด ขนาดไม้ อั ด และ
พื้นที่ติดรูป
2.4.3 การติดรูปภาพ
2.4.4 การติดกระดาษลายหน้า
2.4.5 การติดขอบทองแต่งรูป
2.4.6 การเตรียมชิ้นงานเพื่อเท
น�้ำยาเรซิ่น
2.4.7 การตกแต่งงานขัน้ สุดท้าย
2.5 ขั้นบรรจุหีบห่อและดูแลรักษา
(ใบความรู ้ ก ารท�ำกรอบรู ป
เคลื อ บวิ ท ยาศาสตร์ ใ นภาค
ผนวก)

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1

21

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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3. การบริหารจัดการใน 3.1 ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งทุน /
การประกอบอาชีพ
ระดมทุนได้
3.2 ผู ้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายการ
บริหารจัดการด�ำเนินงานอาชีพ
ในรูปแบบครอบครัว/วิสาหกิจ
ชุมชนได้
3.3 ผู ้ เรี ย นสามารถท�ำบั ญ ชี คิ ด
ต้นทุน การตั้งราคาขายได้
3.4 ผู ้ เ รี ย นสามารถบอกแหล่ ง
จ�ำหน่ายการกระจายสินค้า
3.5 ให้ ส ามารถบอกวิ ธี ก าร/ ช่ อ ง
ทางการประชาสัมพันธ์สินค้าได้

เรื่อง
3.1 ทุน
    3.1.1 การหาแหล่งทุน
    3.1.2 การระดมทุน
3.2 การบริหารจัดการ
    3.2.1 อุตสาหกรรมในครอบครัว
      
- ความหมายและความ
ส�ำคัญ
    3.2.2 วิสาหกิจชุมชน
     
1) ความหมายและความ
ส�ำคัญ
     
2) ความแตกต่างของ
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัวกับ
วิสาหกิจชุมชน
3.2.3 การวางแผนการผลิต
     
1) การเตรียมวัสดุในการ
ผลิต
    
2) การส�ำรวจความต้องการ
ของตลาด

เนื้อหา
3.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางการ
ประกอบอาชี พ การท�ำกรอบรู ป เคลื อ บ
วิทยาศาสตร์ ศึกษาประเด็น การควบคุม
คุณภาพการผลิต และการตลาด
3.2 วิทยากร/ภูมปิ ญ
ั ญาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
บริหารจัดการการตลาด การประกอบ
อาชีพ การท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
3.3 ฝึกปฏิบัติจัดท�ำ แผนการกระจายสินค้า
และการประชาสัมพันธ์
3.4 ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกต้นทุนก�ำไร และ
ศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดการท�ำ
กรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
3.5 น�ำเสนอผลการฝึกปฏิบตั ิ เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับกลุ่ม
3.6 วิทยากร/ภูมปิ ญั ญา ให้ค�ำแนะน�ำ เสนอแนะ
3.7 สรุปองค์ความรู้ เรือ่ งช่องทางการประกอบ
อาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ และการ
บริหารจัดการ การท�ำกรอบรูปเคลือบ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมเสนอโครงการ
และแผนการประกอบอาชีพการท�ำกรอบ
รูปเคลือบวิทยาศาสตร์

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

-

2

-

2
1

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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3.4

    
    
    
3.3
    
    

3.2.4 การจัดท�ำบัญชี
1) บัญชีรายรับรายจ่าย
2) บัญชีต้นทุน
3) บัญชีก�ำไรขาดทุน
การตลาด
1) ลูกค้า
2) ก ารขนส่ ง , การกระจาย
สินค้า
3) การคิดต้นทุน การตั้งราคา
การประชาสัมพันธ์
3.4.1 ก ารบริ ห ารจั ด การการ
ท�ำ ก ร อ บ รู ป เ ค ลื อ บ
วิทยาศาสตร์
3.4.2 ก ารลดต้ น ทุ น ในการ
ท�ำ ก ร อ บ รู ป เ ค ลื อ บ
วิทยาศาสตร์
3.4.3 ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ผลิ ต กรอบรู ป เคลื อ บ
วิทยาศาสตร์

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

1

-

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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4. โครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบและประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของ
โครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

6
3

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์ 0.5
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา 1
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

ต้น “สา” เป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ภาคเหนืออยู่จ�ำนวนมาก ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
แพร่ น่าน ล�ำปาง สุโขทัย ประกอบกับภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้คิดผลิตกระดาษโดยใช้เส้นใยพืชจาก
ธรรมชาติ จนสามารถสร้างกระดาษสาใช้งานในครัวเรือนทั่วไป ต่อมาจึงมีการคิดค้นเพิ่มมูลค่าของกระดาษสา
โดยใช้วิธีแปรรูปน�ำไปตกแต่งหรือเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆเช่น กรอบรูปจากกระดาษสา กล่องทิชชู่
กระดาษสา ถุงกระดาษสาเอนกประสงค์ เชือกจากกระดาษสา และอื่นๆอีกมากมาย ส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนกลุม่ อาชีพที่มกี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษสามาเป็นเวลานาน และในปัจจุบันแนวโน้มการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำด้วยมือหรืองาน “Handmade” นั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ส�ำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้
กับประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ได้มองเห็นความส�ำคัญและช่องทางในการขยายอาชีพการผลิตและ
แปรรูปกระดาษสา ให้กับประชาชนที่ต้องการมีรายได้ ประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานท�ำ ให้สถานศึกษาได้จดั การเรียนการสอนให้กบั ประชาชน เพือ่ เป็นทางเลือก
อีกทางหนึ่งส�ำหรับประชาชนให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงและน�ำไปเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและ
ชุมชนได้ ส�ำนักงาน กศน. จึงมีแนวคิดจัดกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา ให้เป็น
องค์ความรู้ แนวทาง ที่เป็นกลางในการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

หลักการของหลักสูตร
ไว้ดงั นี้

การจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาอาชีพการผลิตและแปรรูปกระดาษสา เพือ่ การมีงานท�ำ ก�ำหนดหลักการ

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ห้าด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและท�ำเลที่
ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานท�ำอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการด�ำเนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ให้
เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ
5. ส่งเสริมให้มกี ารเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการผลิตกระดาษสาพร้อมทั้งวิธีแปรรูปให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดท�ำโครงการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลให้มองเห็นช่องทางและตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ การผลิตกระดาษสา ที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนสามารถสร้าง
รายได้ที่มั่นคงได้
3. เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จ�ำนวน  60  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการผลิตและแปรรูปกระดาษสา 		
จ�ำนวน 11 ชั่วโมง
1.1 รู้จักต้นสา กระดาษสา และอาชีพการผลิตกระดาษสา
1.2 แนวโน้มการประกอบอาชีพการผลิตและแปรรูปกระดาษจากใยพืช
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การใช้แรงงาน
1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ
1.2.4 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะอาชีพการผลิตและแปรรูปกระดาษสา 			
จ�ำนวน 25 ชั่วโมง
2.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการประกอบอาชีพ
2.1.1 สถานที่
2.1.2 จัดสร้างอุปกรณ์ ได้แก่ เฟรมกระดาษสา
2.1.3 การเลือกสารเคมีที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ขั้นตอนการผลิตแผ่นกระดาษสา
2.2.1 การเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ การคัดเลือกวัตถุดิบ การคัด การแช่น�้ำ การต้มการล้าง
2.2.2 การท�ำให้เป็นเยื่อ
2.2.3 การท�ำเป็นแผ่นกระดาษ
2.2.4 การลอกแผ่นกระดาษ และตกแต่งเพิ่มเติม
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3.

   
   
   
4.

2.3 ขั้นตอนการแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้
2.3.1 การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา
2.3.2 ซองจดหมายและซองใส่การ์ดในงานพิธีต่างๆ
2.3.3 สมุดบันทึกจากกระดาษสา
2.3.4 กรอบรูปกระดาษสา
2.3.5 กล่องใส่ของกระดาษสา
2.3.6 โคมไฟกระดาษสา
2.3.7 ถุงกระดาษสาเอนกประสงค์
2.3.6 เชือกจากเศษกระดาษสาที่เหลือจากการแปรรูป
การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการผลิตและแปรรูปกระดาษสา
3.1 การบริหารจัดการการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
3.1.1 การจัดการควบคุม ปริมาณ คุณภาพการผลิตและแปรรูป
3.1.2 การลดต้นทุน
3.1.3 การวางแผนการผลิต
3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์โลโก้เพื่อเพิ่มมูลค่า
3.2.3 การน�ำสินค้าเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานสินค้า
3.2.4 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
3.2.5 การท�ำบัญชี รายรับ – รายจ่าย
3.2.6 การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง
1)  ระยะเวลาการผลิตกับการจ�ำหน่าย
2)  ราคาขาย
3)  คู่แข่งขัน
3.3.2 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
การจัดท�ำโครงการประกอบอาชีพ 					
4.1 ความส�ำคัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

จ�ำนวน 12 ชั่วโมง

จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรอาชีพเป็นผู้ชี้แนะและจัดกระบวนการเรียนรู้พร้อมกับครูผู้สอน โดยมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ดังนี้
1. การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง บรรยาย และสาธิตอาชีพ
2. การฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร และให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดทักษะ
3. ทดสอบทักษะที่ได้รับการฝึกฝน
4. จัดสร้างโครงการเพื่อต่อยอดอาชีพ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

สื่อเอกสารใบความรู้ในการบรรยายและสาธิตอาชีพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Power Point, VCD
ผู้รู้/ภูมิปัญญา
วัตถุดิบอุปกรณ์ในอาชีพที่มีการใช้จริง

การวัดและประเมินผล
หลักสูตร

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และจบ

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1.1 อธิ บ ายความส�ำคั ญ ของการ
อาชี พ การผลิ ต และ
ประกอบอาชี พ การผลิ ต และ
แปรรูปกระดาษสา
แปรรูปกระดาษสา
1.2 อธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชี พ การผลิ ต และ
แปรรูปกระดาษสา
1.3 บอกความส�ำคัญและประโยชน์
ของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
1.4 สามารถบอกทิศทางการประกอบ
อาชีพได้

เรื่อง
1.1 รู ้ จั ก ต้ น สา กระดาษสา และ
อาชีพการผลิตกระดาษสา
1.2 แนวโน้มการประกอบอาชีพการ
ผลิตและแปรรูปกระดาษจากใย
พืช
   1.2.1 ความต้องการของตลาด
   1.2.2 การใช้แรงงาน
   1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และวัตถุดิบ
   1.2.4 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.3 แหล่ ง เรี ย นรู ้ / ภู มิ ป ั ญ ญาใน
ท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ

เนื้อหา
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สถานประกอบการ สื่อของจริง สื่อบุคคล
ในชุมชน เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้
ในการประกอบอาชีพที่มีความเป็นไปได้
ในชุมชน
1.2 วิ เ คราะห์ อ าชี พ ที่ จ ะสามารถเลื อ ก
ประกอบอาชีพได้ในชุมชนจากข้อมูลต่างๆ
1.3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
1.4 ครู ผูเ้ รียน และผูร้ ู้ ร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับ
ทิศการประกอบอาชีพในรูปแบบที่เหมาะ
สมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ
ร่วมทุน ฯลฯ โดยค�ำนึงศักยภาพ 5 ด้าน
ได้แก่ ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิ
อากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ  และ
ท�ำเลทีต่ งั้ ของแต่ละประเทศ ศักยภาพของ
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวิถชี วี ติ ของ
แต่ละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการผลิตและแปรรูปกระดาษสา
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ทั ก ษะการประกอบ 2.1 เพือ่ เตรียม สถานที่ อุปกรณ์ และ 2.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการ 2.1 ฟังการบรรยาย สาธิต และศึกษาเอกสาร
อาชี พ การผลิ ต และ
เคมีภณ
ั ฑ์ ในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการเตรียม สถานที่ อุปกรณ์และ
แปรรูปกระดาษสา
การผลิตและแปรรูปกระดาษสา    2.1.1 สถานที่
เคมีภัณฑ์ ในการประกอบอาชีพการผลิต
2.2 เพื่ อ ผลิ ต แผ่ น กระดาษสาที่ ถู ก
2.1.2 จัดสร้างอุปกรณ์ ได้แก่
และแปรรูปกระดาษสา
ต้องตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน
เฟรมกระดาษสา
2.2 สาธิต และฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ จน
ตามท้องตลาด
   2.1.3 ก า ร เ ลื อ ก ส า ร เ ค มี ที่
เข้าใจเทคนิคและวิธกี ารของการผลิตสร้าง
2.3 เพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ปลอดภั ย ไม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ
แผ่นกระดาษสา
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
สิ่งแวดล้อม
2.3 สาธิต และฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ จน
2.2 ขัน้ ตอนการผลิตแผ่นกระดาษสา
เข้าใจเทคนิคและวิธีการของการแปรรูป
   2.2.1 การเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่
กระดาษสา และใช้วัสดุในการแปรรูปให้
การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ
คุ่มค่ามากที่สุด
การคัด การแช่นำ 
�้ การต้ม
การล้าง
   2.2.2 การท�ำให้เป็นเยื่อ
2.2.3 การท�ำเป็นแผ่นกระดาษ
   2.2.4 ก ารลอกแผ่ น กระดาษ
และตกแต่งเพิ่มเติม

เรื่อง
3

5

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

179

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน 3.1 เพื่อให้ผู้เรียน สามารถบริหาร
การประกอบอาชี พ
จัดการควบคุม วางแผนกระบวน
การผลิตและแปรรูป
การผลิตและแปรรูปกระดาษสา
กระดาษสา
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนบอกขั้นตอนและ
รายละเอียดการจัดท�ำแผนการตลาด
ส�ำหรับการเข้าสูต่ ลาดของอาชีพ
การผลิตและแปรรูปกระดาษสา

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.1 การบริหารจัดการการผลิตและ 3.1 จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
รู้ เรื่อง การบริหารจัดการการผลิตและ
   3.1.1 ก า ร จั ด ก า ร ค ว บ คุ ม
แปรรูป แล้วจัดกิจกรรมการสนทนาแลก
ปริมาณ คุณภาพการผลิต
เปลี่ ย นข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า ง
และแปรรูป
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
    3.1.2 การลดต้นทุน
สรุปองค์ความรูใ้ นรูปแบบการตอบค�ำถาม
    3.1.3 การวางแผนการผลิต
จากใบงาน หรือแบบบันทึกการเรียนรู้

2.3 ขัน้ ตอนการแปรรูปเพือ่ เพิม่ รายได้
   2.3.1 การประดิษฐ์ดอกไม้จาก        
กระดาษสา
   2.3.2 ซองจดหมายและซองใส่
การ์ดในงานพิธีต่างๆ
   2.3.3 ส มุดบันทึกจากกระดาษสา
   2.3.4 กรอบรูปกระดาษสา
   2.3.5 กล่องใส่ของกระดาษสา
   2.3.6 โคมไฟกระดาษสา
   2.3.7 ถงุ กระดาษสาเอนกประสงค์
   2.3.8 เชือกจากเศษกระดาษสา
ที่เหลือจากการแปรรูป

เนื้อหา
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3.3 เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถบอก
อุ ป สรรคและความเสี่ ย งของ
อาชี พ การผลิ ต และแปรรู ป
กระดาษสา
3.4 เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถจั ด ท�ำ
แผนการตลาดเพื่อเข้าสู่อาชีพ
การผลิตและแปรรูปกระดาษสา
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.2 การจัดการการตลาด
3.2 จัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อศึกษา
    3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
สาระข้อมูลจากใบความรู้ เรือ่ ง การจัดการ
    3.2.2 การประชาสัมพันธ์ สร้าง      
การตลาด บั น ทึ ก การเรี ย นรู ้ และจั ด
แบรนด์โลโก้เพือ่ เพิม่ มูลค่า
การอภิปรายแลกเปลีย่ นแนวคิด เพือ่ สรุป
3.2.3 ก า ร น�ำ สิ น ค ้ า เข ้ า สู ่
ขั้นตอนทีถ่ ูกต้องและวิธีการ เหมาะสม  
กระบวนการมาตรฐาน 3.3 ครู ตั้ ง ค�ำถามเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและ
สินค้า หรือการขอ อย.
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ สนทนา
    3.2.4 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
แลกเปลี่ยนกับผู้เรียน พร้อมสรุปแนวคิด
    3.2.5 การท�ำบัญชี รายรับ –
ที่ได้ในแบบบันทึกการเรียนรู้
รายจ่าย
3.4 ครูก�ำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจัดท�ำ
    3.2.6 การวางแผนการตลาด
แผนการตลาดอย่างง่ายในการน�ำอาชีพ
3.3 การจัดการความเสี่ยง
เข้ า สู ่ ต ลาด เพื่ อ วางแผนน�ำไปใช้ จ ริ ง
3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุม
เมือ่ เสร็จสิน้ การฝึก โดยผูส้ อนให้ค�ำชีแ้ นะ
ความเสี่ยง
วิธีการ
     
1) ระยะเวลาการผลิตกับ
การจ�ำหน่าย
     
2) ราคาขาย
     
3) คู่แข่งขัน
    3.3.2 การวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน

เนื้อหา
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4. โครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์ 0.5
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ 1
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพทีด่ ี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นเขี ย นโครงการอาชี พ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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หลักสูตรผ้าด้นมือ
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ความเป็นมา

สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ หี น้าทีจ่ ดั การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้กบั ประชาชนทีพ่ ลาดโอกาสทางการศึกษา ได้มองเห็นความสำ�คัญ
และช่องทางในการขยายอาชีพผ้าด้นมือ ให้กบั ประชาชนทีต่ อ้ งการมีรายได้ ประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก�ำ หนดนโยบายการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ� ให้สถานศึกษาได้จดั การเรียนการสอนให้กบั ประชาชน
เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำ�หรับประชาชนให้สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริงและนำ�ไปเป็นอาชีพเพิ่มรายได้         
ให้กับครอบครัวและชุมชนได้   สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีแนวคิด    
จัดกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรผ้าด้นมือ ให้เป็นองค์ความรู้ แนวทาง ทีเ่ ป็นกลางในการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ผ้าด้นมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ สมัยก่อนจะมีการเย็บผ้าห่มนวมไว้ใช้เองในครัวเรือน ฝีมือในการเย็บ
จะไม่ปราณีตและไม่เรียบร้อย เพราะทำ�ไว้ใช้กันเอง ในครัวเรือนและเป็นของฝากกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ปัจจุบันได้
มีการพัฒนารูปแบบการเย็บปัก ลายเส้น ลวดลาย สีสัน เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ใช้เป็นผ้าคลุมเตียงและผ้าห่มได้     
แต่ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเย็บปักด้วยมือ ลายเส้นและลวดลาย มีลักษณะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงกลายเป็นผ้าด้นมือในรูปแบบใหม่ ที่มิใช่เพียงแค่การเนาผ้าห่มที่ใช้ในครัวเรือนที่เย็บ          
จากฝ้ายหรือนุ่นใช้ภายในครอบครัวเรือนอยู่แล้ว ความรู้ประสบการณ์การทำ�ผ้าด้นมือ มาประยุกต์ดัดแปลง        
เดิมทำ�เป็นงานด้นมือชิน้ เล็ก ๆ และได้พฒ
ั นาชิน้ งานใหญ่ขนึ้ เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน  และ
ในปัจจุบันแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ด้วยมือหรืองาน “Handmade” นั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นความสำ�คัญ ในการพัฒนา
หลักสูตรผ้าด้นมือและช่องทางในการขยายอาชีพ เพื่อมุ่งพัฒนาคน ให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพและ        
การมีงานทำ� สามารถสร้างรายได้อาชีพให้มีความมั่นคง สามารถทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย  และนำ�เอาความรู้
มาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมและมีความพร้อมทีจ่ ะสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังกล่าวต่อไป

หลักการของหลักสูตร
ไว้ดังนี้

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพการพัฒนาหลักสูตรผ้าด้นมือ เพื่อการมีงานทำ� กำ�หนดหลักการ

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง
ของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนะธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
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2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและ        
เท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง และเป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สำ�นึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำ�เนินงานการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�ร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพได้         
ให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ              
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะผ้าด้นมือ พร้อมทัง้ วิธกี ารออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ด้นมือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำ�โครงการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลให้มองเห็นช่องทางและตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ พัฒนาผ้าด้นมือ ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม จนสามารถสร้างรายได้ที่
มั่นคงได้
3. เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา  จำ�นวน 80 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร

  

1. ช่องทางการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
1.2 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
1.2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจากผู้รู้ ผู้ประกอบการในชุมชน
1.2.2 ความต้องการของตลาด
1.2.3 การลงทุน
1.2.4 กระบวนการผลิต การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาในท้องถิ่นผ้าด้นมือ
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
1.4.1 เป็นผู้ประกอบการ
1.4.2 ผู้ค้าส่ง
1.4.3 ลูกจ้าง

จำ�นวน 8 ชั่วโมง
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2. ทักษะการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
จำ�นวน 45 ชั่วโมง
2.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการประกอบอาชีพ
2.1.1 สถานที่
2.1.2 จัดสร้างอุปกรณ์ผ้าด้นมือ ได้แก่ แบบพิมพ์ลายด้น แบบพิมพ์ลายตัด
    
2.1.3 การเตรียมอุปกรณ์ผ้าด้นมือ
2.2 ขั้นตอนการทำ�ผ้าด้นมือ
2.2.1 ตัดผ้าตามลายที่ต้องการ
2.2.2 วางใยสังเคราะห์
2.2.3 วางทาบบนผ้าพื้นแล้วทำ�การเนา วาดลายด้วยดินสอ ตามแบบพิมพ์และทำ�การด้น
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
จำ�นวน 15 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
3.1.1 การควบคุม ปริมาณ คุณภาพการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
3.1.2 การลดต้นทุน
       
3.1.3 การวางแผนการผลิตการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการออกแบบชิ้นงาน
3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์โลโก้เพื่อเพิ่มมูลค่า
3.2.3 การนำ�สินค้าเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานสินค้า 
3.2.4 การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
3.2.5 การทำ�บัญชี รายรับ – รายจ่าย
3.2.6 การวางแผนการตลาด
3.2.7 การเข้าสู่การตลาดในระดับประเทศและตลาดต่างประเทศ
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง
   
1) ระยะเวลาการผลิตกับการจำ�หน่าย
   
2) ราคาขาย
   
3) คู่แข่งขัน
3.4 การวางแผนการดำ�เนินงาน
4. การจัดทำ�โครงการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรผ้าด้นมือ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบัติจริง โดย   
มีวิทยากรอาชีพเป็นผู้ชี้แนะและจัดกระบวนการเรียนรู้พร้อมกับครูผู้สอน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้
1. การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง บรรยาย และสาธิตอาชีพ
2. การฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร และให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดทักษะ
3. ทดสอบทักษะที่ได้รับการฝึกฝน
4. จัดสร้างโครงการเพื่อต่อยอดอาชีพ

สื่อการเรียนรู้

1. สื่อเอกสารใบความรู้ในการบรรยายและสาธิตอาชีพและการฝึกปฎิบัติจริง
2. สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Power Point,ภาพผ้าด้นมือ (ผ้าคลุมเตียง หมอน หมอนอิง หมอนหนุน หมอนข้าง
กระเป๋า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าแขวนฝาผนัง )
3. ผู้รู้/ภูมิปัญญา ที่ชำ�นาญการ
4. วัตถุดิบอุปกรณ์ในอาชีพที่มีการใช้จริง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ           
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักการของหลักสูตร

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 อธิ บ ายความส�ำคั ญ ของการ
อาชีพผ้าด้นมือ
ประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
1.2 อธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
1.3 บอกความส�ำคัญและประโยชน์
ของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
1.4 ส า ม า ร ถ บ อ ก ทิ ศ ท า ง ก า ร
ประกอบอาชีพได้

เรื่อง
1.1 ความส�ำคั ญ ของการประกอบ
อาชีพผ้าด้นมือ
1.2 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบ
อาชีพผ้าด้นมือ
   1.2.1 ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาชีพจากผู้รู้ ผู้ประกอบ
การในชุมชน
   1.2.2 ความต้องการของตลาด
   1.2.3 การลงทุน
   1.2.4 ก ระบวนการผลิ ต การ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ
วัตถุดิบ
1.3 แหล่งเรียนรู/้ ภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรผ้าด้นมือ

1. ว ิทยากรบรรยายให้ความรู้ รู้เรื่องความ
ส�ำคัญของอาชีพผ้าด้นมือ
2. ศึ ก ษา  ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น ในการประกอบ
อาชี พ ผ้ า ด้ น มื อ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาชี พ จากผู ้ รู ้ ผู ้ ป ระกอบการในชุ ม ชน
ความต้องการของตลาด การลงทุนและ
กระบวนการผลิต การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
และวัตถุดิบ
3. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น
4. วทิ ยากรกับผูเ้ รียนร่วมกันวิเคราะห์รปู แบบ
วิธีการในการประกอบอาชีพการท�ำผ้าด้น
มื อ กั บ ผู ้ เรี ย นที่ จ ะน�ำไปสู ่ ก ารประกอบ
อาชี พ ที่ เ ป็ น ไปตามความพร้ อ มและ
ศักยภาพของผู้เรียนเช่นการเป็นเจ้าของ
กิจการ การรับจ้าง เป็นต้น
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 สถานที่ ในการประกอบอาชีพ    2.1 วิทยากรให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเตรียมสถานที่
ผ้าด้นมือ
อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
2.2 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 2.2 วิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงให้
2.3 ขั้นตอนการฝึกทักษะผ้าด้นมือ
เกิดทักษะในการเตรียมวัสดุ
2.4 วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.3 สาธิต และฝึกปฏิบตั จิ ริงให้เกิดทักษะจนเข้าใจ
เทคนิคและวิธีการของการท�ำผ้าด้นมือ
2.4 วิทยากรให้ความรู้ วิธีการออกแบบผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆและและฝึกปฏิบัติจริงให้เกิด
ทักษะ จนเข้าใจเทคการออกผลิตภัณฑ์

เนื้อหา

3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 สามารถบริ ห ารจั ด การควบคุ ม 3.1 การบริหารจัดการการผลิตและ 3.1 ให้ผเู้ รียน สนทนาแลกเปลีย่ นข้อมูลความ
ในการประกอบอาชีพ
วางแผนกระบวนการผลิ ต ผ้ า
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ด้นมือ
คิดเห็น เรื่อง การบริหารจัดการการผลิต
ผ้าด้นมือ
ด้นมือ
3.1.1	การควบคุม ปริมาณ คุณภาพ
แล้ ว จั ด กิ จ กรรมการเพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด
การผลิ ต และพั ฒ นารู ป
ในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ สรุป
แบบผลิตภัณฑ์
องค์ความรูใ้ นรูปแบบการตอบค�ำถามจาก
    3.1.2 การลดต้นทุน
ใบงาน หรือแบบบันทึกการเรียนรู้
    3.1.3 ก ารวางแผนการผลิ ต
การใช้ น วั ต กรรม และ
เทคโนโลยีในการออกแบบ
ชิ้นงาน

2. ท ักษะการประกอบ 2.1 บอกวิธีการจัดเตรียม สถานที่
อาชีพผ้าด้นมือ
ในการประกอบอาชีพผ้าด้นมือ
ได้ถูกต้อง
2.2 บอกขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ท�ำผ้าด้นมือได้ถูกต้อง
2.3 บอกขั้นตอนการท�ำผ้าด้นมือถูก
ต้องตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน
2.4 บอกวิ ธี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
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3.2 สามารถบอกขั้ น ตอนและราย 3.2 การจัดการการตลาด
3.2 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นแบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ๆ เพื่ อ ศึ ก ษา
ละเอียดการจัดท�ำองค์ประกอบ      3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
สาระข้อมูลจากใบความรู้ เรื่อง การจัดการ
การตลาด ส�ำหรับการเข้าสู่ตลาด      3.2.2 ก ารประชาสัมพันธ์ สร้าง
การตลาด บันทึกการเรียนรู้ และจัดการ
ของอาชีพการผลิตผ้าด้นมือ
แบรนด์โลโก้เพือ่ เพิม่ มูลค่า
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อสรุปขั้น
     3.2.3 การน�ำสินค้าเข้าสูก่ ระบวน
ตอนที่ถกู ต้องและวิธีการ เหมาะสม
การมาตรฐานสินค้า 
     3.2.4 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
     3.2.5 การท�ำบญั ชี รายรับ–รายจ่าย
     3.2.6 การวางแผนการตลาด
     3.2.7 ก ารเข้ า สู ่ ก ารตลาดใน
ระดับประเทศและตลาด
ต่างประเทศ
3.3 สามารถบอกอุปสรรคและความ 3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3 ครูสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน ความเสี่ยง
เสี่ยงของอาชีพการผลิตผ้าด้นมือ      3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุม
และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ พร้อม
ความเสี่ยง
สรุปแนวคิดที่ได้ในแบบบันทึกการเรียนรู้
1) ระยะเวลาการผลิตกับ
การจ�ำหน่าย
2) ราคาขาย
      
3) คู่แข่งขัน
3.4 สามารถจัดท�ำแผนการตลาดเพื่อ 3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน
3.4 ครูก�ำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจัดท�ำ
เข้าสู่อาชีพการผลิตผ้าด้นมือให้
แผนการตลาดอย่างง่ายในการน�ำอาชีพเข้า
ครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูต่ ลาด เพือ่ วางแผนน�ำไปใช้จริงเมือ่ เสร็จสิน้
สูงสุด
การฝึก โดยผู้สอนให้ค�ำชี้แนะวิธีการ

จุดประสงค์การเรียนรู้
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4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ     
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ      
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ เรื่อง 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์ 0.5
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา 1
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง 1
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้ เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ      
4.4 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
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ความเป็นมา

สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นอีกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือผู้ที่มีอาชีพแต่ต้องการ
พัฒนาอาชีพของตนเองให้มั่นคง การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำ�คัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนา
ประชากรของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน
และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้       
กรอบเวลา 2 ปี  ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
การพัฒนาหลักสูตรและวิธกี ารจัดสาระกระบวนการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับทฤษฎี หลักสูตร
ตามแนวทางการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ ตลอดจนธรรมชาติการเรียนรูข้ องกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้หลักการและศาสตร์
การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ รวมทัง้ ผูส้ อนก็จะต้องมีความรูใ้ นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน การศึกษา
เพือ่ พัฒนาอาชีพ เป็นการศึกษาเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและ
กลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์ในชีวิตที่แตกต่างกัน และเร่งรัดส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ             
ที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักงาน กศน.       
ได้นำ�นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีพมาสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการ
ศึกษาการประกอบอาชีพการทำ�ไส้กรอก ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออก          
เฉียงเหนือ คนทุกภาคนิยมรับประทานแม้แต่ชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ไส้กรอกถือเป็นอาหาร
จานด่วนที่ซื้อง่าย ขายคล่อง เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ รสชาติและรูปแบบ       
ที่มีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส และยังเป็นอาชีพ         
ที่ลงทุนน้อย ผลกำ�ไรสูง ขายได้ตามแหล่งชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง
ให้กบั ผูท้ ไี่ ม่มอี าชีพ และผูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนาอาชีพ สามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตนเอง ชุมชน
และสังคม
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หลักสูตรการศึกษาอาชีพนานาไส้กรอกเพื่อการมีงานทำ� มีหลักการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และ        
เท่าเทียมกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
3. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพให้เกิด
รายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพ
4. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรนานาไส้กรอกมุ่งพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ดังนี้
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความชำ�นาญในการประกอบอาชีพหลักสูตรนานาไส้กรอก
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพหลักสูตรนานาไส้กรอก และสามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงได้
3. เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. กลุ่มผู้ที่ไม่มีอาชีพ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ
2. กลุ่มผู้ที่มีอาชีพ และต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 60 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความสำ�คัญของประกอบอาชีพนานาไส้กรอก
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพนานาไส้กรอก
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การลงทุนและการหาแหล่งเงินทุน
1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.4 การเลือกทำ�เลที่ตั้ง
1.2.5 กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพนานาไส้กรอก

จำ�นวน  8  ชั่วโมง
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2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพนานาไส้กรอก
2.1.1 สถานที่ / พื้นที่
2.1.2 การคัดเลือกวัตถุดิบในการแปรรูปการทำ�ไส้กรอก
2.1.3 การทำ�ความสะอาดวัตถุดิบ
2.1.4 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพนานาไส้กรอก
2.2 ขั้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
2.2.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
1) ไส้กรอกวุ้นเส้นหมูสับ
2) ไส้กรอกอีสาน
3) ไส้กรอกข้าว
            
4) ไส้กรอกเปรี้ยว
5) ไส้กรอกสมุนไพร
2.2.2 การบรรจุผลิตภัณฑ์
2.3 ขั้นการดูแลรักษาเพื่อการบริโภคหรือจำ�หน่าย
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 การบริหารจัดการนานาไส้กรอก
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพการทำ�ไส้กรอกชนิดต่าง ๆ
3.1.2 การลดต้นทุนในการแปรรูปไส้กรอกชนิดต่าง ๆ
                  
- แหล่งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
                   
- แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ
                   
- ความคุ้มทุน
3.1.3 คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
3.2 การจัดการการตลาด
3.2.1 การทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า
3.2.2 การสร้างจุดขาย โลโก้
3.2.3 การประชาสัมพันธ์
3.2.4 การนำ�สินค้าเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานสินค้า 
  
3.2.5 การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
  
3.2.6 เทคนิคการขาย
  
3.2.7 เทคนิคการตกแต่งร้าน
3.2.8 การทำ�บัญชี รายรับ – รายจ่าย
3.2.9 การวางแผนการตลาด

จำ�นวน  32 ชั่วโมง

จำ�นวน  8  ชั่วโมง
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4.

3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง
1) ระยะเวลาการผลิตกับการจำ�หน่าย
2) วัตถุดิบ
3) ราคาขาย
4) คู่แข่งขัน
5) การเงิน
3.3.2 การแก้ปัญหา และการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการดำ�เนินงาน
โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน  12 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

การเรียนรูห้ ลักสูตรนานาไส้กรอก เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญโดยการเรียนรูจ้ ากเอกสาร/ฝึกปฏิบตั ิ มีค�ำ แนะนำ�
สำ�หรับผู้เรียน ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจในหลักสูตรนานาไส้กรอก (ข้อมูลจากเอกสาร/สื่อ/การบรรยาย)
2. การฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร ให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดทักษะ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การสาธิต
5. การศึกษาดูงาน (การเรียนรู้ด้วยตนเอง/เรียนรู้จากการสาธิต)

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

สื่อเอกสารใบความรู้ในการบรรยายและสาธิตอาชีพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Power point, VCD อินเตอร์เน็ต
ผู้รู้ / ภูมิปัญญา
วัตถุดิบของจริงที่นำ�มาใช้ในการปฏิบัติ
แหล่งการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ           
จบหลักสูตร
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานการทำ�ไส้กรอกที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า  อย่างน้อย 30 คน และผ่านการทำ�
แผนธุรกิจจึงจะได้รับวุฒิบัตร

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ        
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 สามารถอธิบายบอกความส�ำคัญ
อาชีพ
และคุณค่าทางโภชนาการของ
การประกอบอาชีพได้
1.2 บอกความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชี พ นานาไส้ ก รอก
ได้แก่ การลงทุน การตลาด วัสดุ
อุปกรณ์ และท�ำเลที่ตั้ง
1.3 บอกและหาแหล่งเรียนรู้ได้
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพ
นานาไส้กรอก

เรื่อง
1.1 ความส�ำคั ญ และคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของประกอบอาชีพ
นานาไส้กรอก
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชีพนานาไส้กรอก
     1.2.1 ความต้องการของตลาด
     1.2.2 ก ารลงทุ น และการหา
แหล่งเงินทุน
     1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
     1.2.4 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
     1.2.5 กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพนานา
ไส้กรอก

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สถานประกอบการ สือ่ ของจริง สือ่ บุคคล
ในชุมชน เพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้
ในการประกอบอาชีพที่มีความเป็นไปได้
ในชุมชน
1.2 วิเคราะห์อาชีพที่จะสามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ในชุมชนจากข้อมูลต่างๆ
1.3 ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปรายแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศการประกอบ
อาชีพนานาไส้กรอกในรูปแบบที่เหมาะ
สมกั บ ตนเอง โดยค�ำนึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่ ท�ำเลที่
ตัง้ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่ ความคุ้มค่าโอกาสในการประกอบ
อาชีพ

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรนานาไส้กรอก

-

5
-

1
1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 สามารถอธิบายการเตรียมการ 2.1 ขั้ น เตรี ย มการประกอบอาชี พ
อาชีพ
ประกอบอาชีพนานาไส้กรอกได้
นานาไส้กรอก
2.2 สามารถบอกขั้นตอนวิธีการท�ำ      2.1.1 สถานที่ / พื้นที่
ไส้กรอกแต่ละชนิดได้
    2.1.2 ก ารคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ
2.3 สามารถน�ำวัตถุดิบในท้องถิ่นมา
ในการแปรรู ป การท�ำ
ปรับใช้ในการท�ำไส้กรอกได้
ไส้กรอก
     2.1.3 การท�ำความสะอาดวัตถุดิบ
     2.1.4 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบอาชี พ นานา
ไส้กรอก
2.2 ขั้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
     2.2.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
  
1) ไส้กรอกวุ้นเส้นหมูสับ
  
2) ไส้กรอกอีสาน
  
3) ไส้กรอกข้าว
  
4) ไส้กรอกเปรี้ยว
  
5) ไส้กรอกสมุนไพร
      2.2.2 การบรรจุผลิตภัณฑ์
2.3 ขั้นตอนการเก็บรักษาเพื่อการ
บริโภคหรือจ�ำหน่าย

เรื่อง
2.1 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเตรียมการประกอบ
อาชีพ
2.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผู ้ รู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ การเตรี ย ม
วั ต ถุ ดิ บ วิ ธี การท�ำไส้ กรอก การเลื อ ก
สถานประกอบการ และสถานที่จ�ำหน่าย
2.3 จัดผู้เรียนไปศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ชุมชน พร้อมจดบันทึก
2.4 จัดท�ำแผนการฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
2.5 ฝึกทักษะการท�ำไส้กรอก (แต่ละชนิด)
ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
1. การคัดสรรวัตถุดิบ
2. การท�ำความสะอาด
3. ส่วนผสม
4. สาธิต/ปฏิบัติ
5. บรรจุหีบห่อพร้อมจ�ำหน่าย
6. การเก็บรักษาเพือ่ การบริโภคหรือการ
จ�ำหน่าย
2.6 จดบันทึกผลการเรียนรู้
2.7 วัดและประเมินผลตามหลักสูตรก�ำหนด

การจัดกระบวนการเรียนรู้
-

23

-

2

6

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 สามารถอธิบายการจัดการผลิต
ในการประกอบอาชีพ
ไส้กรอก
- การควบคุมคุณภาพ
- การลดต้นทุนการผลิตไส้กรอก
    - คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการ
ประกอบอาชีพ
3.2 สามารถจัดการการตลาดในการ
ผลิตไส้กรอกได้
- สามารถท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
- สามารถสร้างจุดขาย โลโก้ได้
    - เลื อ กการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้
    - การน�ำสินค้าเข้าสูก่ ระบวนการ
มาตรฐานสินค้า
- การกระจายไส้กรอกไปสู่ผู้บริโภค
    - บอกเทคนิคการขาย
    - บกเทคนิคการตกแต่งร้าน
    - จัดท�ำบัญชี รายรับ – รายจ่าย
    - วางแผนการตลาด

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 การบริหารจัดการ จัดให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ าก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยาการ/ผู้
เชี่ยวชาญ หรือการศึกษาเอกสารตาม
ประเด็น ดังนี้
3.1.1 ก�ำหนดและการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตที่ต้องการ
3.1.2 การลดต้นทุนการผลิต แต่คณ
ุ ภาพ
คงเดิม
    
- แหล่งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
    
- แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ
    
- ความคุ้มทุน
3.1.3	คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ
3.2 การบริ ห ารจั ด การการตลาด จั ด ให้
ผู้เรียน
     3.2.1 วเิ คราะห์ จัดระบบข้อมูลกาตลาด
และความต้องการของตลาด
3.2.2 การสร้างจุดขาย ออกแบบโลโก้ที่
น่าสนใจ
     3.2.3 การเลือกวิธีการประชาสัมพันธ์

เนื้อหา
3.1 การบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพนานาไส้กรอก
3.1.1	การดูแลรักษา และควบคุม
คุณภาพการท�ำไส้กรอก
ชนิดต่าง ๆ
     3.1.2 ก ารลดต้นทุนในการแปรรูป
ไส้กรอกชนิดต่าง ๆ
		
- แหล่งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
     
- แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ
     
- ความคุ้มทุน
     3.1.3 คณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ
3.2 การจัดการการตลาด
     3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้า
     3.2.2 การสร้างจุดขาย โลโก้
     3.2.3 การประชาสัมพันธ์
3.2.4 ก ารน�ำสินค้าเข้าสู่กระบวน
การมาตรฐานสินค้า
   3.2.5 การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์   
    3.2.6 เทคนิคการขาย

4

4
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เรื่อง

เนื้อหา

3.3 สามารถจัดการความเสี่ยงได้
3.2.7 เทคนิคการตกแต่งร้าน
    - แ ยกแยะ วิ เ คราะห์ และ     3.2.8 การท�ำบัญชี รายรับ –
ควบคุมความเสี่ยง
รายจ่าย
    - วางแผนการจัดการความเสีย่ ง     3.2.9 การวางแผนการตลาด
3.4 สามารถวางแผนการด�ำเนินงานได้ 3.3 การจัดการความเสี่ยง
     3.3.1 การวิเคราะห์และควบคุม
ความเสี่ยง
          1) ระยะเวลาการผลิตกับ
การจ�ำหน่าย
          2) วัตถุดิบ
          3) ราคาขาย
          4) คู่แข่งขัน
          5) การเงิน
     3.3.2 ก ารแก้ ป ั ญ หา  และ
การวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการด�ำเนินงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

3.4

    

3.3

    

    

    

3.2.4 ด �ำเนินการน�ำสินค้าเข้าสูก่ ระบวนการ
มาตรฐานสินค้า 
3.2.5 บรรยายการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เทคนิ ค การขาย เทคนิ ค การ
ตกแต่งร้าน
3.2.6 ฝ ึ ก ปฏิ บั ติ เรื่ อ ง การคิ ด ต้ น ทุ น
การตัง้ ราคา การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
การจัดท�ำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
3.2.7 ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และ
แผนการจัดการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตไส้กรอก
การจัดการความเสี่ยง จัดให้ผู้เรียน
3.3.1 ให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการความเสีย่ ง
3.3.2 ฝึกการวิเคราะห์การจัดการความ
เสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ พร้อมการ
วางแผนการจัดการความเสี่ยง
การวางแผนการด�ำเนินงาน
3.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผน
การด�ำเนินงาน
3.4.2 ฝกึ ปฏิบตั กิ ารท�ำแผนการประกอบ
อาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4. โ ครงการประกอบ 4.1 บอกความส�ำคัญของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ ข องโครงการ
อาชีพได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิ บ ายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี
ขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 เขี ย นโครงการในแต่ ล ะองค์
ประกอบให้ เ หมาะสมและ
ถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
เรือ่ ง ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ 4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ การเขียนโครงการอาชีพ      
4.4 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
6
3

0.5
0.5
1
1
-
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หลักสูตรการตีมีด
จำ�นวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
โดยหวังว่ายุทธศาสตร์ฯนี้จะนำ�พาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนด้วยการสร้างและพัฒนา “ทุนมนุษย์” ให้เข้มแข็ง
มีพลังพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ความมั่นคงของประเทศในอนาคต และได้กำ�หนด       
วิสยั ทัศน์ คือ “ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักทีท่ รงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพือ่ สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ สี ร้างความมัง่ คัง่ ทางด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางสังคม
ให้กบั ประเทศ ด้านฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ” โดยการจัดการศึกษาจะยึดพืน้ ที่
ซึ่งมีบริบทและความต้องการแตกต่างกันเป็นฐานในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงวัย ได้รับการ
พัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่นั้นๆ
เพือ่ ให้การดำ�เนินงานแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบรรลุผลสำ�เร็จสูว่ สิ ยั ทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำ�หนดพันธกิจ คือ “พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม” สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน        
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการจัดการศึกษาให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
นอกระบบ และมีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  
หลักสูตรอาชีพการตีมีด นับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีมาแต่ช้านาน เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ เป็นระบบ
ดั้งเดิม  ไม่มีแบบแผนชัดเจนแต่มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่ ทำ�ให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้มีดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านธรรมดา กลายเป็นสินค้าOTOP จากชุมชนท้องถิ่น      
ไปสู่ภูมิภาค จากระดับภูมิภาคไปสู่ระดับอินเตอร์กระจายชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สร้าง         
ชิ้นงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ� กำ�หนดหลักการดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ห้าด้านได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง
ของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและ        
เท่าเทียมกัน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึก      
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
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3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำ�เนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ�ไปประกอบอาชีพให้มีรายได้     
ที่มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารจัดการในอาชีพช่างตีมีดอย่างมีคุณภาพ
4. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมในการดำ�เนินธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน เป็นทั้งผู้ที่ไม่มีอาชีพและผู้ที่มีอาชีพ         
แต่ต้องการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME, OTOP และผู้ประกอบอาชีพทั่วไป เป็นผู้ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์และแข็งแรง มีความอดทน มีความรักในงานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

ระยะเวลา จำ�นวน 80 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี  20 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ  60 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร (ทฤษฎี 10 ชั่วโมง และปฏิบัติ 70 ชั่วโมง)
1. ช่องทางการประกอบอาชีพการตีมีด		
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพการตีมีด
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพตีมีด
1.2.1 การลงทุน
1.2.2 การกำ�หนดทิศทางการตลาด
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะอาชีพตีมีด จำ�นวน 56 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 54 ชั่วโมง)
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมีด
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
2.2 คัดเลือกและเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการตีมีด
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
2.3 ขั้นตอนและกรรมวิธีในการตีมีด
จำ�นวน 54 ชั่วโมง
1) การตัดและผ่าเหล็ก
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2) การแบนหรือการตีหลาบ
3) การทำ�บ้องหรือเดือย
4) การตีแต่ง
5) การตะไบแต่ง
6) การชุบคม
7) การตกแต่งลวดลายบนด้านบนของมีด
8) การทำ�ด้ามมีด
2.4 ฝึกการประสบการณ์ตีมีด 3 ชิ้น
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตีมีด		
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการการผลิต
1) แหล่งเงินทุน และแหล่งวัตถุดิบทั้งภายในและนอกท้องถิ่น
2) การกำ�หนดมาตรฐานชิ้นงาน และการควบคุมคุณภาพ
3) คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
3.2 การบริหารจัดการการตลาด
1) หลักการจัดการการตลาด
2) ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
3) ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำ�ข้อมูลไปใช้)
4) การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน และประเทศ
5) การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
3.3 การทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
   
3.4 การบริหารความเสีย่ ง ในเรือ่ ง  คูแ่ ข่งทางการค้า  ภัยการทำ�งาน / ภัยธรรมชาติ /ภัยเศรษฐกิจ  
สภาพคล่องการเงิน (เจ้าหนี้ – ลูกหนี้ )
4. โครงการอาชีพการทำ�ตีมีด 			
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
            (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง /ภาคปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการประกอบอาชีพ  

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรการตีมีด ประกอบด้วย
1. สื่อเอกสาร ได้แก่ ตำ�รา / หนังสือ
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ CD / DVD/ website
3. สื่อบุคคล / ภูมิปัญญา / ปราชญ์ชาวบ้าน
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4. สื่อแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกชุมชน
5. สือ่ เทคนิค / วิธีการ ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต เวทีชาวบ้าน
6. อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องการตีมีด

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาดูงาน
บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีจากการทำ�แบบทดสอบ
2. การประเมินทักษะการปฏิบัติจากผลงานระหว่างเรียน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ จำ�นวน 3 ชิ้น
3. การประเมินผลจากโครงการประกอบอาชีพ

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ        
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพ วิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 ผู้เรียนอธิบายความส�ำคัญ และ
อาชีพตีมีด
ความจ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ
ธุรกิจตีมีดได้
1.2 ผู ้ เรี ย นอธิ บ ายความเป็ น ไปได้
ในการเข้าสู่อาชีพตีมีด
1.3 ผู ้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายปั จ จั ย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส�ำเร็ จ อาชี พ
ตีมีดได้
1.4 ตัดสินใจเลือกอาชีพตีมีดอย่าง
เหมาะสมได้

เรื่อง
1.1 ความส�ำคั ญ ของการประกอบ
อาชีพการตีมีด
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ
อาชีพตีมีด
   1.2.1 การลงทุน
   1.2.2 การก�ำหนดทิศทางการ
ตลาด      
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรตีมีด

1.1 บรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญ
ความจ�ำเป็นในการประกอบอาชีพตีมดี ให้
ทราบว่าธุรกิจตีมีดนี้มีความน่าสนใจที่น�ำ
ไปประกอบอาชีพได้
1.2 อภิปรายร่วมกันถึงความเป็นไปได้และ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ
1.3 ศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจตีมดี
ที่ได้ประสบความส�ำเร็จ
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยว
กับทิศทางการประกอบอาชีพตีมีดในรูป
แบบที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง
เจ้าของกิจการ โดยค�ำนึงถึงศักยภาพ 5
ด้าน ได้แก่ ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ตามลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ ศั ก ยภาพของ
ภูมิประเทศ   และท�ำเลที่ตั้งของแต่ละ
ประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถชี วี ติ ของแต่ละพืน้ ที่ และ
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละ
พื้นที่

การจัดกระบวนการเรียนรู้

-

3
-

1
1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 ผู ้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายราย
อาชีพตีมีด
ละเอียดส่วนประกอบ /ประเภท
และประโยชน์ของมีดได้
2.2 ผู ้ เรี ย นสามารถคั ด เลื อ กและ
เตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่อง
มื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตี มี ด ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.3 ผู ้ เรี ย นตี มี ด ได้ ต ามขั้ น ตอนได้
อย่างถูกต้อง
2.4 ทดสอบการฝึกปฏิบัติ

เรื่อง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมีด
2.1.1 องค์ประกอบของมีด
2.1.2 ประเภทของมีด
2.2.3 ประโยชน์ของมีด
คั ด เลื อ กและเตรี ย มวั ส ดุ /
อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตีมีด
2.3 ขั้นตอนและกรรมวิธีในการตีมีด
2.3.1 การตัดและผ่าเหล็ก
2.3.2 การแบนหรือการตีหลาบ
2.3.3 การท�ำบ้องหรือเดือย
2.3.4 การตีแต่ง
2.3.5 การตะไบแต่ง
2.3.6 การชุบคม
2.3.7 การตกแต่งลวดลายบน
ด้านบนของมีด
2.3.8 การท�ำด้ามมีด
2.4 การฝึกทักษะตีมีด 3 ชิ้น

2.1
   
   
   
2.2

เนื้อหา

-

6

48

-

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.1 บรรยายความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน 1
เกี่ ย วกั บ มี ด พร้ อ มยกตั ว อย่ า งของผู ้
ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จ โดย
ร่วมกันสังเคราะห์กับผู้เรียนตามหัวข้อ
การวิเคราะห์ 4 ด้าน ตามเนื้อหา
1
2.2 ให้ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกวัสดุ และ
เตรียม วัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้
ในการตีมีด
2.3 ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการตีมีด
2.4 ปฏิบัติจริงตามชิ้นงานที่วิทยากรก�ำหนด    
(ฝึกทักษะเพิม่ เติมหลักจากจบเนือ้ หาเรือ่ ง
ทักษะการประกอบอาชีพตีมดี นอกเวลา )

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหาร 3.1 การบริหารจัดการการผลิต
3.1 ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ในการประกอบอาชีพ
จัดการการผลิต ในหัวข้อต่อไปนี้
3.1.1 แ หล่ ง เงิ น ทุ น และแหล่ ง
1) แหล่งเงินทุน และแหล่งวัตถุดิบที่หาได้
ตีมีด
ได้      
วัตถุดิบทั้งภายในและนอก
ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น
- ป ระเภทของแหล่ ง เงิ น ทุ น /
ท้องถิ่น
2) การก�ำหนดมาตรฐานชิ้นงาน และการ
แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ภายในและ
3.1.2 การก�ำหนดมาตรฐานชิน้ งาน
ควบคุมคุณภาพ
ภายนอกท้องถิ่น พร้อมทั้ง      
และการควบคุมคุณภาพ
3) คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
- มาตรฐานชิ้นงาน และควบคุม
3.1.3 คุณธรรมในการประกอบ 3.2 ให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารการตลาด
คุณภาพได้
อาชีพ
3.3 ให้ความรูแ้ ละอภิปรายร่วมกันจากความรูใ้ น
- คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 3.2 การบริหารจัดการการตลาด
เนื้อหา
3.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหาร
1) หลักการจัดการการตลาด
3.4 ให้ความรู้เรื่องการท�ำบัญชี
การตลาดให้ประสบผลส�ำเร็จได้
2) ระบบการตลาดและพฤติกรรม 3.5 ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3.3 ผู้เรียนสามารถท�ำบัญชีรับ – จ่าย
ผู้บริโภค
ในเรื่อง  คูแ่ ข่งทางการค้า  ภัยการท�ำงาน /
ของกิจการได้
3) ขอ้ มูลทางการตลาด (วิธกี ารหา
ภัยธรรมชาติ /ภัยเศรษฐกิจสภาพคล่อง
3.4 ผู้เรียนสามารถระบุความเสี่ยงที่มี
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเงิน
ผลกระทบต่อธุรกิจของตนเองได้
และการน�ำข้อมูลไปใช้)
4) การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดในชุมชน และประเทศ
5) การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
3.3 การท�ำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
3.4 การบริ ห ารความเสี่ ย ง ในเรื่ อ ง
คูแ่ ข่งทางการค้า  ภัยการท�ำงาน /
ภัยธรรมชาติ /ภัยเศรษฐกิจ  สภาพ
คล่องการเงิน (เจ้าหนี้ – ลูกหนี้ )

เรื่อง
6

-

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 ผู้เรียนสามารถบอกความส�ำคัญ
อาชีพตีมีด
ของโครงการอาชีพได้
4.2 ผูเ้ รียนสามารถบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
4.3 ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.4 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายความหมาย
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.5 ผู ้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายลั ก ษณะ
การเขียนทีด่ ขี ององค์ประกอบของ
โครงการอาชีพได้
4.6 ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการใน
แต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสม
และถูกต้องได้
4.7 ผู้เรียนตรวจสอบความเหมาะสม
และสอดคล้องของโครงการอาชีพ
ได้

เรื่อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
เรื่ อ ง ความส�ำคั ญ ของโครงการอาชี พ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบ
การเขียนโครงการอาชีพ
ของโครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมสนทนา
การประเมินความเหมาะสมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
สอดคล้องของโครงการ
แนวคิดในการด�ำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่ อ ง ตั ว อย่ า งการเขี ย นโครงการอาชี พ
ที่ ดี เ หมาะสมและถู ก ต้ อ ง พร้ อ มจั ด การ
อภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางการ
เขียนโครงการอาชีพที่ดี เหมาะสมถูกต้อง
4.3 จัดให้ผเ้ ู รียนฝึกปฏิบตั   ิ การเขียนโครงการอาชีพ
4.4 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
3

9

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการทำ�เหล็กดัด
จำ�นวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

การทำ�เหล็กดัดเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะและความชำ�นาญอย่างมาก อีกทั้งในการฝึกฝนฝีมือให้เกิด
ความชำ�นาญนัน้ ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างสูง ผูท้ ผี่ า่ นการฝึกฝนจนชำ�นาญสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน สามารถประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง สนองความต้องการของชุมชน สังคมได้      
เป็นอย่างดี ข้อดีของการทำ�เหล็กดัดเป็นอาชีพ ก็เพราะว่าที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอย่างไรการซ่อมแซม      
ยังมีอยู่ตลอดรวมถึงการป้องกันพวกมิจฉาชีพ ดังนั้นการติดตั้งเหล็กดัดจึงมีความจำ�เป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้          
ถ้าออกแบบสวยและแข็งแรงพร้อมกับสามารถเปิดออกได้ง่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เป็นอาชีพที่สามารถ
ทำ�ให้เกิดรายได้อย่างดี
ปัจจุบันมีการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย และทุกบ้านต้องการความ
ปลอดภัยจากโจรผูร้ า้ ย และเพิม่ ความสวยงามของบ้าน  ดังนัน้ เหล็กดัดจึงมีความจำ�เป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบนั
แต่ช่างที่มีความชำ�นาญในการทำ�เหล็กดัดที่ได้มาตรฐานและคงลวดลายที่สวยงามหาได้ยาก ซึ่งต้องยอมรับว่า
ตลาดยังขาดแคลนช่างฝีมืออยู่มาก เพราะช่างด้านนี้ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความรู้ ความชำ�นาญอย่างเป็นระบบ
ส่วนมากจะทำ�กันแบบครูพักลักจำ� ทำ�ให้คุณภาพเหล็กดัดออกมาไม่ได้มาตรฐานและขาดความปลอดภัยที่ดีพอ
หลายต่อหลายครั้งจึงนำ�มาซึ่งภาพข่าวผู้เสียชีวิตในกองเพลิงเพราะติดเหล็กดัด
ด้วยเหตุนี้ สำ�นักงาน กศน. จึงได้ถอดความรู้จากภูมิปัญญาเป็นบทเรียน โดยจัดทำ�หลักสูตรการทำ�           
เหล็กดัดให้กับผู้สนใจที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนี้ และเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน  เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพการทำ�เหล็กดัดเพื่อการมีงานทำ� มีหลักการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. เน้นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ�ไป
ประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคงได้
2. เน้นกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างผูเ้ รียนและผูป้ ระกอบการ เพือ่ เชือ่ มโยงความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างกัน
3. มุ่งเน้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และความสำ�นึกรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสำ�คัญ

จุดหมาย

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และทักษะทางด้านอาชีพการทำ�เหล็กดัด
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำ�เหล็กดัดแบบต่างๆ
3. เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานการทำ�เหล็กดัดได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการทำ�งาน
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4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและเป็นช่องทางในการประกอบ         
เป็นอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเอง ชุมชนและสังคมได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้เรียน ผู้รับบริการนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา  จำ�นวน  80 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี  27 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ  53 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

   
  
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการทำ�เหล็กดัด
จำ�นวน 12 ชั่งโมง
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพการทำ�เหล็กดัด
1.2 แนวโน้มการประกอบอาชีพการทำ�เหล็กดัด
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
1.2.3 การคำ�นวณต้นทุน ราคาขาย
1.3 แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
1.4.1 การออกแบบและพัฒนาลวดลายเหล็กดัดรูปแบบต่างๆ
1.4.2 ความต้องการของตลาดในชุมชน
2. ทักษะการประกอบอาชีพการทำ�เหล็กดัด		
จำ�นวน 45 ชั่วโมง
    2.1 ขั้นเตรียมการเข้าสู่อาชีพการทำ�เหล็กดัด
2.1.1 การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ�เหล็กดัด
2.1.2 ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ
2.1.3 หลักและวิธีการเชื่อมโลหะชนิดต่างๆ
2.2 ขั้นการฝึกทักษะการเขียนแบบและการออกแบบลวดลายเหล็กดัด   
2.2.1 ชนิดของเหล็กดัดและการใช้งาน
2.2.2 การออกแบบเหล็กดัดตามชนิดและประโยชน์ใช้สอย
2.3 ขั้นการฝึกทักษะการทำ�เหล็กดัด   
2.3.1 การทำ�เหล็กดัด
2.3.2 วิธีการพ่นสี อบสีเหล็กดัด
2.3.3 วิธีการประกอบเหล็กดัด
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2.3.4 การติดตั้งเหล็กดัด
  
2.4 การพัฒนาเหล็กดัด
   
2.4.1 ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ ผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ
   
2.4.2 วิธีการเพิ่มมูลค่าและประยุกต์รูปแบบของผลิตภัณฑ์
  
2.5 ประเมินทักษะความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติชิ้นงานเป็นรายบุคคล
   
2.6 ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 11 ชั่วโมง
   
    3.1 การวางแผนการผลิต การการสำ�รวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์การทำ�เหล็กดัดและ                
ใช้ประโยชน์ของแหล่งทรัพยากร และการหาแหล่งทุนต่างๆ
   
3.1.1 การวางแผนการผลิตเหล็กดัด
   
3.1.2 การดำ�เนินการสำ�รวจแหล่งทรัพยากรการผลิตและแหล่งทุนในท้องถิ่น
   
3.2 การคำ�นวณต้นทุนการผลิต การกำ�หนดราคาขาย
   
3.3 การควบคุมคุณภาพในการผลิตเหล็กดัด
3.3.1 การควบคุมคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์การผลิต
3.3.2 การควบคุมกระบวนการผลิต
3.3.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
   
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ความต้องการของตลาดและการประชาสัมพันธ์   
   
3.4.1 การสำ�รวจความต้องการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด
   
3.4.2 การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
4. โครงการประกอบอาชีพ			
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
    4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
   
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
   
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
   
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
   
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรการทำ�เหล็กดัด เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนทีผ่ า่ นกระบวนการเรียนรูจ้ ากวิทยากรแล้วสามารถ
นำ�ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง เมื่อจำ�หลักสูตรแล้วสามารถนำ�ทักษะความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจนเกิดความชำ�นาญ              
มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมสำ�รวจ และวิเคราะห์ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความต้องการของตลาดเพือ่ ให้ผเู้ รียน
เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้กระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได้ รวมทัง้ การศึกษาดูงาน เพือ่
การตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
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3.1 เรียนรู้จากวิทยากร
3.2 เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆแหล่งเรียนรู้ ผู้รู้
3.3 เรียนรู้จาการลงมือปฏิบัติจริง
3.4 เรียนรู้จากภูมิปัญญา ทฤษฏี และปฏิบัติ
3.5 เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
      4. จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ โดยเรียนรูจ้ ากวิทยากรและ
การลงมือปฏิบัติจริง
5. จัดทำ�โครงการประกอบอาชีพ การเขียน โครงการ และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
6. ดำ�เนินการให้ผู้เรียนทำ�โครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบัติจริง
7. นิเทศ ติดตามผลและประเมินโครงการของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้ และ VCD การทำ�เหล็กดัด
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้รู้ด้านการทำ�เหล็กดัด
3. แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการ เกี่ยวกับการทำ�เหล็กดัด

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพจัดจำ�หน่ายได้
3. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผูเ้ รียนทีจ่ บหลักสูตรนีส้ ามารถนำ�ผลการเรียนไปเทียบโอนผลการเรียนรูก้ บั หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1.1 ผู ้ เรี ย นอธิ บ ายความส�ำคั ญ ของ 1.1 ความส�ำคั ญ ของการประกอบ 1.1 วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันศึกษาข้อมูลจาก
อาชีพการท�ำเหล็กดัด
ทางการประกอบอาชี พ การท�ำ
อาชีพการท�ำเหล็กดัด
เอกสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์  สือ่ ของจริง และ
เหล็กดัดได้
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความส�ำคัญของ
การประกอบอาชีพการท�ำเหล็กดัด
1.2 ผู้เรียนสามารถเสนอความคิดเห็น 1.2 แนวโน้มการประกอบอาชีพการ 1.2 วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับ
ต่อความเป็นไปได้ในการประกอบ
ท�ำเหล็กดัด
สถานการในปัจจุบนั ต่อความต้องการของตลาด
อาชีพการท�ำเหล็กดัดได้
   1.2.1 ความต้องการของตลาด
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และต้นทุนการผลิต
   1.2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ราคาขาย เพือ่ หาข้อสรุปแนวโน้มความเป็น
   1.2.3 ต้นทุนการผลิต ราคาขาย
ไปได้ในการประกอบอาชีพการท�ำเหล็กดัด
1.3 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายกระบวนการ 1.3 แหล่งเรียนรู/้ ภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ 1.3 ให้ผู้เรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
การเทคนิค วิธีการประกอบอาชีพ
เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด โลกทั ศ น์ ใ นการเข้ า สู ่
การท�ำเหล็กดัดได้
อาชีพ และเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.4 ผู ้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายทิ ศ ทาง 1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
1.4 วิทยากร ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปราย
การประกอบอาชีพการท�ำเหล็ก     1.4.1 ลูกจ้างสถานประกอบการ
เกี่ยวกับทิศการประกอบอาชีพในรูปแบบที่
ดัดได้
    1.4.2 เจ้าของกิจการ
เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง เจ้าของกิจการ
1.4.3 กิจการร่วมทุน
ร่วมทุน ฯลฯ โดยค�ำนึงศักยภาพ 5 ด้าน
ได้แก่ ศักยภาพทรัพยากรธรรมในแต่ละพืน้ ที่
ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ศักยภาพของภูมิประเทศ  และท�ำเลที่ตั้ง

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร การท�ำเหล็กดัด

-

-

5

-

2

2

1

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

213

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายและสามารถ 2.1 ขั้นเตรียมการเข้าสู่อาชีพการท�ำ
เหล็กดัด
อาชีพการท�ำเหล็กดัด
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนได้อย่างถูกต้อง
    2.1.1 การเลือกวัสดุ อุปกรณ์
2.1.2 ความปลอดภัยการท�ำงาน
    2.1.3 ห ลั ก และวิ ธี ก ารเชื่ อ ม
โลหะ
2.2 ผู ้ เรี ย นสามารถเขี ย นแบบและ 2.2 ขั้ น การฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย นแบบ
แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ล ว ด ล าย
ออกแบบลวดลายเหล็ ก ดั ด ตาม
ชนิดและประโยชน์ใช้สอยตามที่
เหล็กดัด   
ก�ำหนดได้
    2.2.1 ชนิดของเหล็กดัดและการ
ใช้งาน
    2.2.2 ก ารออกแบบเหล็ ก ดั ด
ตามชนิ ด และประโยชน์
ใช้สอย
2.3 ผู ้ เรี ย นสามารถท�ำเหล็ ก ดั ด ตาม 2.3 ขั้นการฝึกทักษะการท�ำเหล็กดัด   
ลวดลายที่ก�ำหนดได้
    2.3.1 การท�ำเหล็กดัด
    2.3.2 วิธีการพ่นสี อบสีเหล็กดัด
    2.3.3 วิธีการประกอบเหล็กดัด
    2.3.4 การติดตั้งเหล็กดัด

เรื่อง

2.3 วิทยากรสาธิตและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการการท�ำเหล็กดัด และตรวจ
ชิ้นงานเป็นรายบุคคล

2.1 วิทยากรบรรยาย/สาธิต และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติตามเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
     2.1.1 การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการ
ท�ำเหล็กดัด
2.1.2 ความปลอดภัยในการท�ำงาน
    2.1.3 หลักและวิธกี ารเชือ่ มโลหะชนิดต่างๆ
2.2 วิทยากรสาธิตและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบและออกแบบเหล็กดัดตามชนิด
และประโยชน์ใช้สอย
    2.2.1 ให้ผู้เรียนศึกษาเอกสาร สื่อ
    2.2.2 ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยวิทยากร
ควบคุมการท�ำงานทุกขั้นตอน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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2.4 การพัฒนาการท�ำเหล็กดัด
    2.4.1 ศ กึ ษาดูงานในแหล่งเรียนรู้
ผู้ประกอบการ หรือสถาน
ประกอบการ
    2.4.2 วธิ กี ารเพิม่ มูลค่าและประยุกต์
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
2.5 ประเมินทักษะการท�ำเหล็กดัด
2.6 ฝึกงานการประกอบอาชีพการท�ำ
เหล็กดัด
3.1 การวางแผนการผลิตและการส�ำรวจ
ข้อมูล
    3.1.1 การวางแผนการผลิตเหล็กดัด
    3.1.2 ก ารด�ำเนิ น การส�ำรวจ
แหล่งทรัพยากรการผลิต
และแหล่งทุนในท้องถิ่น
3.2 การบริหารการตลาด
     3.2.1 การค�ำนวณต้นทุน และ
ราคาขาย
    3.2.2 เทคนิคการส่งเสริมการขาย
    3.2.3 การจัดจ�ำหน่ายสินค้า

จุดประสงค์การเรียนรู้

2.4 ผู ้ เรี ย นสามารถระบุ วิ ธี ก ารเพิ่ ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนา
เป็นรูปแบบใหม่ได้
2.5 ผู ้ เรี ย นทดสอบการท�ำเหล็ ก ดั ด
และสามารถน�ำเสนอชิ้นงานของ
ตนเองได้
2.6 ผู ้ เรี ย นสามารถท�ำงานในสถาน
ประกอบการได้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 ผู ้ เรี ย นสามารถวางแผนการท�ำ
การประกอบอาชี พ
เหล็กดัด ระบุแหล่งจัดซื้อจัดหา
การท�ำเหล็กดัด
วัสดุ อุปกรณ์ และระบุแหล่งเงิน
ทุนในการสนับสนุนการท�ำเหล็ก
ดัดได้
3.2 ผู ้ เรี ย นสามารถค�ำนวณต้ น ทุ น
ราคาขายสิ น ค้ า ได้ แ ละเปรี ย บ
เทียบเทคนิคการส่งเสริมการขาย
และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
รูปแบบต่าง ๆ ได้

เรื่อง

3.1 วิ ท ยากรบรรยายและให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษา
ใบความรู้ดังนี้
3.1.1 ขนั้ ตอนการวางแผนการผลิตเหล็กดัด
3.1.2 ก ารศึ ก ษาและส�ำรวจแหล่ ง วั ส ดุ
อุปกรณ์ และการใช้ประโยชน์ของแหล่ง
ทรัพยากร และแหล่งทุนในท้องถิน่
3.2 วิ ท ยากรบรรยายและให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษา
ใบความรู้การบริหารการการตลาด โดยจัด
ให้ผู้เรียนศึกษา 
3.2.1 ก ารค�ำนวณต้ น ทุ น การผลิ ต การ
ก�ำหนดราคาขาย

2.4 ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาดู ง านจากแหล่ ง เรี ย นรู ้
ผูป้ ระกอบการ หรือสถานประกอบการ และ
จัดให้ผู้เรียนอภิปรายผลจากเรียนรู้ เพื่อหา
สรุปแนวทางการพัฒนาการท�ำเหล็กดัด
2.5 ให้ผู้เรียนจัดท�ำชิ้นงานของตนเองพร้อมน�ำ
เสนอชิ้นงานเป็นรายบุคคล
2.6 ส่งผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการของ
ชุมชน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1

2

12

-

1

5

1

2

6

3

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

215

เรื่อง

เนื้อหา
3.3 การควบคุมคุณภาพในการผลิต
เหล็กดัด
    3.3.1 การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ
อุปกรณ์การผลิต
    3.3.2 การควบคุมกระบวนการผลิต
    3.3.3 การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
3.4 การศึกษาความต้องการของตลาด
และการประชาสัมพันธ์
    3.4.1 ศึกษาความต้องการของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ต้องการของท้องตลาด
    3.4.2 การประชาสัมพันธ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

3.3 ผู ้ เรี ย นอธิ บ ายวิ ธี ก ารผลิ ต การ
ควบคุมการผลิต การพัฒนารูป
แบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดได้
3.4 ผู้เรียนสามารถแสดงข้อมูลความ
ต้องการของตลาดและอธิบายรูป
แบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะ
สมกับผลิตภัณฑ์ได้

   

   

3.4

    

    

3.3

3.2.2 เทคนิคส่งเสริมการขาย
3.2.3 การจัดจ�ำหน่ายสินค้า
วิ ท ยากรบรรยายและให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษา
ใบความรู้โดยจัดให้ผู้เรียนศึกษาและร่วม
อภิปรายในเรื่องต่อไปนี้
3.3.1 การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ อุปกรณ์
การผลิต
3.3.2 การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น
ไปตามล�ำดับขั้นตอน
3.3.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์
วิทยากรบรรยายและให้ผู้เรียนศึกษาใบ
ความรู้และน�ำความรู้มาร่วมอภิปรายใน
เรื่องต่อไปนี้
3.4.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ
ของท้องตลาด   
3.2.4 รูปแบบการประชาสัมพันธ์

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2

2

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โครงการประกอบอาชีพ 4.1 ผู ้ เ รี ย นบอกความส�ำคั ญ ของ
การท�ำเหล็กดัด
โครงการอาชีพได้
4.2 ผูเ้ รียนบอกประโยชน์ของโครงการ
อาชีพได้
4.3 ผู ้ เ รี ย นบอกองค์ ป ระกอบของ
โครงการอาชีพได้
4.4 ผูเ้ รียนอธิบายความหมายขององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเขียนที่
ดีขององค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.6 ผู ้ เรี ย นเขี ย นโครงการในแต่ ล ะ
องค์ ป ระกอบให้ เ หมาะสมและ
ถูกต้องได้
4.7 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของ
โครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เรือ่ งความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
4.3 องค์ ป ระกอบของโครงการ
ของโครงการอาชี พ องค์ ป ระกอบของ
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
แนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.3 จัดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ การเขียนโครงการอาชีพ       
4.4 ก�ำหนดให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
-

-

1
1
2
2

1

1

1
1
1
1

จำ�นวนชั่วโมง
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หลักสูตรการการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
จำ�นวน 40 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพอุตสาหกรรม
ความเป็นมา

สืบเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น�้ำมันของประเทศไทยที่มีมากขึ้นเป็นล�ำดับ และด้วยวิกฤตราคา
น�้ำมันที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงท�ำให้ภาครัฐเร่งส่งเสริมให้มีการผลิตไบโอดีเซลจากพืช และจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
เพื่อให้คนไทยได้ใช้น�้ำมันดีเซลในราคาถูกลง ช่วยลดภาระการน�ำเข้าน�้ำมันจากต่างประเทศ เป็นการสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวอีกด้วย ช่วยลดสภาวะแวดล้อม  รวมทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตร
อีกทางหนึ่ง เนื่องจากไบโอดีเซล สามารถผลิตได้จากปาล์มน�้ำมัน สบู่ด�ำ น�้ำมันพืช หรือไขมันสัตว์ใช้แล้ว ที่ผ่าน
กระบวนการเคมีเล็กน้อย ก็จะได้เป็น ไบโอดีเซล 100% หรือที่เรียกว่า  B100 ที่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล
รอบต�่ำ  อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ ไบโอดีเซล ยังเป็นที่นิยมใช้ในต่างประเทศมากกว่า  20 ปี
โดยในต่างประเทศมีก�ำลังการผลิตไบโอดีเซลหลายพันล้านลิตรต่อปี ใช้ไบโอดีเซลในสูตร B20 (ไบโอดีเซล 20%
ผสมในน�้ำมันดีเซล 80%) ในส่วนของประเทศไทยมีการผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์ในสูตร B5         
(ไบโอดีเซล 5% ผสมในน�้ำมันดีเซล 95% ) ของปั๊ม ปตท.และ บางจาก
การผลิตไบโอดีเซล มีกระบวนการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อน เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตได้จากน�้ำมันพืชและ      
ไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน เมล็ดเรพ (rape seed ) สบู่ด�ำ หรือ น�้ำมันพืช น�้ำมันสัตว์ที่
ผ่านการใช้งานแล้ว น�ำมาท�ำปฏิกิริยาทางเคมี transesterification ร่วมกับเมทานอล หรื เอทานอลจนเกิดเป็น
สารเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซล เรียกว่า  ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเมื่อน�ำมาผสมกับน�้ำมันดีเซล
เกรดที่ใช้กันในปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละ 5 - 10 (B5-B10) จะสามารถน�ำมาใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลได้เป็นอย่างดี
โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์
ดังนั้น จึงได้พัฒนาหลักสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้วขึ้น เพื่อน�ำไปสู่การประกอบอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้อย่างยืนต่อไป

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำวิชาการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว มีหลักการจัดการ
เรียนรู้ดังนี้
1. เป็นหลักสูตที่สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อลดภาวะ      
สิ่งแวดล้อม
2. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ         
เท่าเทียม สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึกความรับผิด
ชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
3. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางอาชีพ สามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันและนำ�ไป
ประกอบอาชีพ
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จุดหมายหลักสูตร

หลักสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากนำ�้ มันทีใ่ ช้แล้ว มุง่ พัฒนาให้กลุม่ เป้าหมายให้มศี กั ยภาพในการประกอบ
อาชีพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงก�ำหนดจุดหมายดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการประกอบอาชีพและมีรายได้

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. กลุ่มผู้ไม่มีอาชีพและมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพ
2. กลุ่มผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน 40 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว		
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
1.2.1  ความต้องการของตลาด
1.2.2  การใช้แรงงาน
1.2.3  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.4  การเลือกทำ�เลที่ตั้ง
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
2. ทักษะการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล           
2.1.1 สถานที่ / พื้นที่
2.1.2 การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต
2.1.3 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตไบโอดีเซล
2.2  ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
2.2.1 ขั้นเตรียมสารตั้งต้น
2.2.2 ขั้นทำ�ปฏิกิริยา		
2.2.3 ขั้นทำ�ให้ตกตะกอน ( 1 สัปดาห์)
2.2.4 ขั้นทำ�ให้บริสุทธิ์

จ�ำนวน 10 ชั่วโมง

จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
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3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการผลิตไบโอดีเซล
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพในการผลิตไบโอดีเซล
3.1.2 การลดต้นทุนในผลิตไบโอดีเซล
3.1.3 การวางแผนการผลิตไบโอดีเซล
3.1.4 การลงบัญชีรายรับรายจ่าย
3.2 การจัดการตลาดในการผลิตไบโอดีเซล
3.2.1 การทำ�ฐานข้อมูลลูกค้าผู้ใช้ไบโอดีเซล
3.2.2 การกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
3.2.3 การวางแผนการผลิตไบโอดีเซล
3.3 การจัดการความเสี่ยงในการผลิตไบโอดีเซล
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซล
1) ประเภทของไบโอดีเซล
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซล
3) ผลกำ�ไรที่ได้จากผลิตไบโอดีเซล
4) คู่แข่งขัน
3.3.2 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
1) กำ�หนดแนวทางแก้ปัญหาความเสี่ยง
3.4 การวางแผนการดำ�เนินงานอาชีพ
4. โครงการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
จ�ำนวน 10 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
4.4 การเขียนโครงการการผลิตไบโอดีเซล
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการผลิตไบโอดีเซล

การจัดกระบวนการเรียนรู้
-

การบรรยาย
การสาธิต
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติจริงการผลิตไบโอดดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
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สื่อการเรียนรู้

หลักสูตรการแปรรูปการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว เป็นหลักสูตรที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จากวิทยากรแล้วสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
1. การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
2. การฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร
3. การบรรยายประกอบสื่อ VCD
4. การสาธิต

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ           
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. มีผลงานการผลิตไบโอดีเซลที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า  อย่างน้อย 30 คน และการทำ�
แผนธุรกิจจึงจะได้รับวุฒิบัตร

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ        
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 ผู้เรียนบอกความส�ำคัญของการ
อาชีพการผลิตไบโอประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
ดีเซล
1.2 ผู ้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายความ
เป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
การผลิตไบโอดีเซลได้แก่การลงทุน
ดูแลรักษา ทุน และตรวจสอบได้
1.3 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายกระบวนการ
ประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได้
1.4 ผูเ้ รียนอธิบายลักษณะการประกอบ
อาชีพการผลิตไบโอดีเซลได้

เรื่อง
1.1 ความส�ำคัญของการผลิตไบโอดีเซล
1.2 ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอ
ดีเซล
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การใช้แรงงาน
1.2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.2.4 การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพการผลิต
ไบโอดีเซล

เนื้อหา
1.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความ
ส�ำคัญของไบโอดีเซล
1.2 วิทยากรบรรยาย เรือ่ งความเป็นไปได้ในการ
ประกอบอาชีพผลิตไบโอดีเซลเพือ่ การจ�ำหน่าย
     - ความต้องการของตลาด
    - ใครทีส่ ามารถประกอบอาชีพผลิตไบโอดีเซล
ได้บ้าง
    - วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ผลิตสามารถหาได้
ในท้องถิ่น
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยว
กับทิศทางการประกอบอาชีพการผลิตไบโอ
ดีเซล ในลักษณะที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น
เจ้าของกิจการ ร่วมทุน พ่อค้าคนกลาง ฯลฯ
โดยค�ำนึงศักยภาพ 5 ด้านได้แก่ ศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ ที่ ศักยภาพ
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ของภูมิประเทศ และท�ำเลที่ตั้งของแต่ละ
ประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และ
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืน้ ที่

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้ว
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2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายการเตรียม 2.1 ขั้นเตรียมการประกอบอาชีพการ
อาชี พการผลิ ต ไบโอ
การผลิตไบโอดีเซล
ผลิตไบโอดีเซล           
ดีเซล
    2.1.1 สถานที่ / พื้นที่
    2.1.2 ก ารคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ /
อุปกรณ์ในการผลิต
     
- น�้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
     
- หม้อก๋วยเตี๋ยว
     
- เทอร์โมมิเตอร์
     
- ตาชั่ง
     
- เตาแก๊ส
     
- ไม้พาย
    2.1.3 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ผลิตไบโอดีเซล
2.2 ผู ้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายความรู ้ 2.2 ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลจาก
เบื้องต้นการผลิตไบโอดีเซลและ
น�้ำมันที่ใช้แล้ว
สามารถเลื อ กวั ส ดุ ม าผลิ ต ไบโอ
ดีเซลได้

เรื่อง
2.1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม
การประกอบอาชีพ
2.2 วิทยากรสาธิตและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซล ดังนี้
   2.2.1 ขั้นเตรียมสารตั้งต้น
1) น�้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
2) โซดาไฟ
3) เมทิลแอลกอฮอร์
    2.2.2 ขั้นท�ำปฏิกิริยา
ขั้นตอนที่ 1
1) น�ำนำ�้ มันพืชทีใ่ ช้แล้วมากรองเศษอาหาร
ออกด้วยผ้าขาวบาง
2) ยกน�ำ้ มันทีก่ รองแล้วตัง้ ไฟให้ความร้อนที่
60 องศา
ขั้นตอนที่ 2
      3) น�ำโซดาไฟผสมกั บ เมทิ ล แอลกอฮอร์
ในแกลลอน ปิ ด ฝาเขย่ า ให้ ล ะลาย
จนหมดให้อุณหภูมิ 60 องศา ระหว่าง
เขย่ า ให้ ห ยุ ด ปิ ด ฝาคลายไอร้ อ นแล้ ว
เขย่าอีก

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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2.2.3 ขั้นท�ำให้ตกตะกอน
      
1) ยกน�้ำมันในขั้นตอนที่ 1 ลงจาก
เตาแล้วน�ำส่วนผสมขั้นตอนที่
2 เทผสมลงแล้วกวนให้เข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน
      
2) ตักไบโอดีเซลออกพักทิง้ ไว้ 7 วัน
   2.2.4 ขั้นท�ำให้บริสุทธิ์
    
1) น�ำน�้ำมันที่ผ่านการตกตะกอน
แล้ว มาล้างน�้ำสะอาด น�้ำมัน 3
ส่วนต่อน�้ำ 1 ส่วน
    
2) การค�ำนวณอัตราส่วนผสม
ตัวอย่างอัตราส่วนผสม
- น�้ำมันพืช : เมทิลแอลกอฮอร์ : โซดาไฟ เช่น
น�้ำมันพืช(ลิตร) : เมทิลแอลกอฮอร์ (ลิตร) :
โซดาไฟ(กรัม)         
60       12      400
   30       6      200
3) สาธิตการผสมสาร และปฏิบตั จิ ริง
2.3 ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน 2.3 วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพนำ�้ มันกับ 2.3 น�ำไบโอดี เซลที่ ผ ลิ ต ได้ ไ ปทดลองใช้ กั บ
วิธีการผลิตไบโอดีเซลได้
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1 สูบ ระยะเวลา
2.4 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคุณภาพ
1 สัปดาห์ แล้วตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
น�้ำมันอย่างง่ายได้
ที่ใช้ว่าอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่

จุดประสงค์การเรียนรู้
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3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหาร 3.1 การบริหารจัดการผลิตไบโอดีเซล 3.1 การบริหารจัดการการผลิต จัดให้ผู้เรียน   0.5
การประกอบอาชีพ
จัดการผลิตไบโอดีเซลได้ดังนี้
3.1.1 การจัดการควบคุมคุณภาพ
3.1.1 ส�ำรวจและศึกษาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์
    - ควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตไบโอดีเซล
และการใช้ ป ระโยชน์ ข องแหล่ ง
- ลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลได้     3.1.2 ก ารลดต้ น ทุ น การผลิ ต
ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนต่างๆ
   - การวางแผนการผลิต
ไบโอดีเซล
3.1.2 การก�ำหนดและการควบคุมคุณภาพ 1
    - การลงบัญชีรายรับรายจ่าย
    3.1.3 การวางแผนการผลิต
ผลผลิตที่ต้องการ
   3.1.4 การลงบัญชีรายรับรายจ่าย
3.1.3 ศึ ก ษาการลดต้ น ทุ น การผลิ ต แต่ 0.5
    3.1.5 การบริหารจัดการอาชีพ
คุณภาพคงเดิม
อย่างมีคุณธรรม
3.1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงที่ 0.5
    3.1.6 การบริหารจัดการอาชีพ
คาดว่าจะเกิดขึ้น และมีแนวทางใน
อย่างมีคุณธรรม
การจัดการความเสี่ยง
3.2 ผูเ้ รียนสามารถจัดการการตลาดใน 3.2 การจั ด การตลาดในการผลิ ต 3.2 ให้ผเู้ รียนศึกษาจากใบความรูแ้ ละน�ำความรู้ 1
การผลิตไบโอดีเซลได้ ดังนี้
ไบโอดีเซล
มาอภิปรายร่วมกันในข้อดังนี้
- สามารถท�ำฐานข้อมูลลูกค้าได้
3.2.1 การท�ำฐานข้อมูลลูกค้าผูใ้ ช้
3.2.1 ขอ้ มูลการตลาด และวิเคราะห์ความ
    - การกระจายสินค้า
ไบโอดีเซล
ต้องการของตลาด
    - การวางแผนการผลิตไบโอดีเซล
3.2.2 การกระจายสินค้าสูผ่ บู้ ริโภค  
3.2.2 ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผน
การจัดการตลาดทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต
ไบโอดีเซลจากน�้ำมันที่ใช้แล้วได้
3.2.3 ด�ำเนินการตามกระบวนการจัดการ
การตลาด เข่น การคิดต้นทุนการผลิต
การก�ำหนดราคาขาย การส่งเสริม
การขาย การกระจายสินค้า
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3.3 ผู้เรียนสามารถระบุประเด็นความ 3.3 การจั ด การความเสี่ ย งการผลิ ต 3.3 ให้ความรูผ้ เู้ รียนและร่วมกันอภิปรายประเด็น
ไบโอดีเซล
ความเสียง ก�ำหนดแนวทางป้องกันและ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการประกอบ
    3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
แก้ ป ั ญ หาความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ การ
อาชีพการผลิตไบโอดีเซลได้
การใช้ผลิตไบโอดีเซล
ประกอบอาชีพการผลิตไบโอดีเซล
  
1) ประเภทของวัตถุดิบที่
น�ำมาผลิต
  
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต้นทุน
3) ผลก�ำไรจากการจ�ำหน่าย
4) คู่แข่งขัน
     3.3.2 ก ารวางแผนการจั ด การ
ความเสี่ยง
     
1) ก�ำหนดแนวทางแก้
ปัญหาความเสี่ยง
3.4 ผู ้ เรี ย นสามารถจั ด ท�ำแผนการ 3.4 การวางแผนการด�ำเนินงานอาชีพ 3.4 ให้ความรูก้ ระบวนการวางแผนการด�ำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงได้
อาชีพการผลิตไบโอดีเซล เพื่อให้ผู้เรียน
ก�ำหนดแนวทางการประกอบอาชี พ ได้
ชัดเจน
3.5 ผูเ้ รียนสามารถวางแผนการประกอบ
อาชีพการผลิตไบโอดีเซลได้
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4. โครงการประกอบอาชีพ 4.1 บอกความส�ำคั ญ ของโครงการ
การผลิตไบโอดีเซล
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ได้
4.3 บอกองค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู ้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
การผลิตไบโอดีเซล
เรื่ อ งความส�ำคั ญ ของโครงการอาชี พ
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบ
ผลิตโบโอดีเซล
ของโครงการอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงงานอาชีพ 4.2 กรรมการสนทนาแลกเปลีย่ นข้อมูลความคิด
การผลิตไบโอดีเซล
เห็น เพือ่ สร้างแนวคิดในการด�ำเนินกิจกรรม
4.4 การเขียนโครงการการผลิตไบโอ
การเรียนรู้
ดีเซล
4.3 จัดให้ผเู้ รียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
4.5 การประเมิ น ความเหมาะสม
เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
และสอดคล้องของโครงการผลิต
เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
ไบโอดีเซล
เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
4.4 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ      
4.5 ก�ำหนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.6 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง
4.7 ก�ำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

เนื้อหา
-

4
3

1

1
1
-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
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หลักสูตรการทำ�รั้วลวดหนาม
จำ�นวน 50 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา               
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการ          
บูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึง่ เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในรูปแบบใหม่ทสี่ ร้างความมัน่ คง
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปญ
ั หาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ที่มุ้งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�ใน 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ   
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำ�นวยการและ            
อาชีพเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบนั จำ�เป็นต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานในหลักสูตรในหลาย ๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรม         
ก็เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ การกำ�หนดเนื้อหาและ
ชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบ
หลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรูแ้ ละทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ รวมทัง้ สามารถนำ�จำ�นวนชัว่ โมงทีไ่ ด้เรียน
ไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประชาชนในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรมและว่างงานหลังจากการทำ�นา หรือทำ�สวน รวมถึง ทีย่ งั
ตกงาน และเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่บ้าน จึงได้คิดรวมตัวกัน ขึ้นเพื่อร่วมกันทำ�รั้วลวดหนาม สำ�หรับเป็นรายได้เสริมอื่นที่
นอกเหนือจากการทำ�การเกษตรมาสนับสนุนครอบครัวเป็นระบบกระบวนการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์
พัฒนางาน ตลอดจนนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมจัดเนื้อหา ประสบการณ์ให้เกิดผล
กับผูเ้ รียนเป็นคนดี มีปญ
ั ญา มีความสุข รูแ้ นวทางการดำ�เนินชีวติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จดั ประชาคม
ตกลงกันว่าจะทำ�รั้วลวดหนาม ซึ่งในปัจจุบันผู้คนทั้งในเมืองและชนบท ต่างมีความต้องการสร้างอาณาเขต             
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เป็นของตนเองเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่เป็นที่ดินของตนเอง ทั้งยังมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ จึงทำ�ให้จำ�หน่ายได้ง่ายและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว เพื่อพัฒนา       
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระ            
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถนำ�ผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ        
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร          
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน    50 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 35 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพการทำ�รั้วลวดหนาม 		
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพธุรกิจการทำ�รั้วลวดหนาม
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจการทำ�รั้วลวดหนาม

จำ�นวน 4 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง

เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพการทำ�รั้วลวดหนาม		
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�รั้วลวดหนาม
2. การเตรียมการประกอบอาชีพในการทำ�รั้วลวดหนาม
3. ขั้นตอนกระบวนการทำ�รั้วลวดหนามด้วยวิธีที่ถูกต้อง
4. ฝึกทักษะการจัดการขั้นตอนการทำ�รั้วลวดหนามด้วยวิธีที่ถูกต้อง

จำ�นวน 24 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
จำ�นวน 7 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง

เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทำ�รั้วลวดหนาม
1. การบริหารจัดการในการทำ�รั้วลวดหนามได้อย่างถูกต้อง
2. การจัดการบริหารการในการทำ�ฐานข้อมูลการตลาด การประกอบอาชีพ
ทุน ทำ�เลที่ตั้งวัสดุอุปกรณ์ ของแหล่งจำ�หน่ายได้
3. สำ�รวจและศึกษาแหล่งฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน
4. การประเมินผลงาน การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพคงเดิม
ศึกษาและวิเคราะห์การตลาด การประเมินผลงาน

จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 3 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพการทำ�รั้วลวดหนาม 		
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1. การเขียนโครงการประกอบอาชีพเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติจริง
2. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการประเมินโครงการและปรับปรุงโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้การทำ�รั้วลวดหนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบรรยายความรู้เรื่องวัสดุ/เครื่องมือ/วิธีการทำ�
การสาธิต
การศึกษาดูงาน
การฝึกปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สื่อการเรียนรู้การทำ�รั้วลวดหนาม
1.
2.
3.
4.

เอกสาร / ใบความรู้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Website ด้านการทำ�รั้วลวดหนาม หรือสิ่งประดิษฐ์จากเส้นลวด
VCD วิธีการทำ�รั้วลวดหนาม

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์การทำ�รัว้ ลวดหนาม อย่างน้อย 5 ชิน้ งาน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นใน         
ระดับใดระดับหนึ่ง

2.1 วิทยากรเล่าประวัติพร้อมการกระตุ้นให้เกิด
ความมั่นใจในการท�ำผลิตภัณฑ์แบบจริงจัง
2.2 บรรยายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำรั้วลวด
หนาม การเตรียมการ การออกแบบ และ
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
2.3 วิ ท ยากรลงมื อ ปฏิ บั ติ ส อนตามรู ป แบบที่
ก�ำหนดไว้และเน้นจุดส�ำคัญ
2.4 ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ทั ก ษะความ
ช�ำนาญ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ฝ กึ ทักษะการประกอบ 2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในงานท�ำ 2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำรั้วลวด
อ า ชี พ ก า ร ท�ำ รั้ ว
รั้วลวดหนาม
หนาม
ลวดหนาม
2.2 เพื่ อ ได้ แ หล่ ง ที่ ม าของการท�ำรั้ ว 2.2 การเตรียมการ โครงแบบ การถัก
ลวดหนาม
การตกแต่ง และเกณฑ์การพิจารณา
2.3 เพื่อให้รู้วิธีการท�ำได้อย่างถูกต้อง
ผลงาน
2.3 การจัดการขัน้ ตอนกระบวนการท�ำ
รั้วลวดหนามด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2.4 การฝึกปฏิบัติ

เนื้อหา
1.1 วิทยากรอธิบายในการเลือกช่องทางอาชีพ
ในการท�ำรั้วลอดหนาม
1.2 วิทยากรอธิบายในธุรกิจในตัวผลิตภัณฑ์
สามารถสร้างรายได้
1.3 วิทยากรอธิบายการเรียนรู้เบื้องต้น
1.4 บอกการพั ฒ นาสู ่ แ นวทางเพิ่ ม ทั ก ษะได้
อย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 เพือ่ ให้ผเู้ รียนอบรมมีความรูท้ กั ษะ 1.1 ความส�ำคัญในการเลือกประกอบ
อ า ชี พ ก า ร ท�ำ รั้ ว
และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
อาชีพ
ลวดหนาม
และจิตใจ
1.2 ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
1.2 สามารถใช้วสั ดุอปุ กรณ์และเครือ่ ง
อาชีพการท�ำรั้วลวดหนาม
มือในการท�ำได้อย่างปลอดภัย
1.3 สามารถสานได้อย่างถูกวิธี
1.4 ตลอดจนสามารถเก็บบ�ำรุงรักษา
ได้อย่างถูกวิธี

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการท�ำรั้วลวดหนาม

4
5
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2
2
-
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เนื้อหา

4. โ ครงการประกอบ
อาชีพการท�ำรั้วลวด
หนาม
- การเขียนโครงการ
ประกอบอาชีพเพือ่
น�ำไปสู่การปฏิบัติ
จริง

3.1 วิทยากรอธิบายสาระความรู้ให้แม่นย�ำใน
การปฏิบัติจริง
3.2 วิทยากรอธิบายแหล่งจ�ำหน่ายการตลาด
ฐานข้อมูล
3.3 วิทยากรบอกแหล่งจ�ำหน่ายวัสดุ วัตถุดิบ
พร้อมอธิบาย
3.4 ก�ำหนดควบคุมคุณภาพของให้คุณภาพคง
เดิม ศึกษาและวิเคราะห์การตลาด การ
ประเมินชิ้นงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ 1. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  เรื่อง
โครงการอาชีพได้
การวางแผน แผนธุรกิจ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
2. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ 2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
โครงการอาชีพได้
3. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
2. ผเู้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ของโครงการอาชีพได้
ข้อมูลความคิดเห็น
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
3. ผู้เรียนสรุปความรู้
ของโครงการอาชีพได้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริหารจัดการท�ำผลิตรั้ว 3.1 สามารถบริหารการจัดการในการ
การประกอบอาชี พ
ลวดหนามได้อย่างถูกต้อง
ท�ำรั้วลวดหนามได้อย่างถูกต้อง
การท�ำรั้วลวดหนาม 3.2 สามารถจั ด การตลาดในการ 3.2 การจั ด การบริ ห ารในการท�ำ
จ�ำหน่ายรั้วลวดหนาม
ฐานข้ อ มู ล การตลาดของแหล่ ง
3.3 บอกแหล่งที่มาของวัสดุได้
ประกอบอาชี พ ทุ น ท�ำเลที่ ตั้ ง
3.4 สามารถก�ำหนดรู ป แบบให้
วัสดุอุปกรณ์
เปลี่ยนแปลงหรือคงเดิมได้
3.3 ส�ำรวจและศึกษาแหล่งประกอบ
การผู้เรียน
3.4 การก�ำหนดการควบคุมคุณภาพ
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ใ ห ้ คุ ณ ภ า พ
คงเดิม

เรื่อง

1
2

1
1

2
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เนื้อหา

- ก ารตรวจสอบความ 1. เ พื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น 1. ก า ร เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร อ า ชี พ
เ ป ็ น ไ ป ไ ด ้ ข อ ง โครงการอาชี พ ได้ เ หมาะสม แผนธุรกิจ
โครงการประเมิ น และถูกต้อง
2. ก ารประเมิ น ความเหมาะสม
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ 2. เ พื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถตรวจ และความเป็นไปได้ของโครงการ
ปรับปรุงโครงการ
สอบความเหมาะสมและความ ประกอบอาชีพ
สอดคล้ อ งของโครงการเพื่ อ
ประกอบอาชีพได้

เรื่อง
1. ให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
เรื่องการเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโครงการ
ประกอบอาชีพ
4. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 200 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา                 
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคง            
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปญ
ั หาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ทีม่ งุ้ เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ�ใน 5 กลุม่ อาชีพ ประกอบด้วย กลุม่ อาชีพด้าน
เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำ�นวยการและอาชีพเฉพาะทาง
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จำ�เป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหลักสูตรใน หลาย ๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรม          
ก็เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
การกำ�หนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้
และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้             
รวมทัง้ สามารถนำ�จำ�นวนชัว่ โมงทีไ่ ด้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จากสภาวะแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องประสบปัญหาในการดำ�เนินชีวิต เกิดความไม่มั่นใจในความมั่นคงของหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก              
การดำ�รงชีวิตว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคตทำ�ให้คนในสังคมส่วนใหญ่เข้ามา
พึง่ พาการดูหมอ หรือการพยากรณ์โหราศาสตร์ เพือ่ ให้รถู้ งึ แนวโน้มอนาคตชีวติ ของตนเอง บางคนก็ใช้การพยากรณ์
โหราศาสตร์ในการตัดสิน แก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ คำ�ทำ�นาย
มาตั้งแต่สมัยโบราณ จะสังเกตได้จากการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ต้องมีการกำ�หนดฤกษ์ยาม เป็นต้น จากเหตุผล
ดังกล่าว ทำ�ให้คนสนใจในวิชาโหราศาสตร์มากยิง่ ขึน้ และนำ�วิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
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หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระ            
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่าง               
มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการ       
ประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร                  
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

200   ชั่วโมง
68 ชั่วโมง
132 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 4 ชั่วโมง
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพ
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
3. ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 179 ชั่วโมง
1. ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
2. ความหมายของโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
3. การนำ�โหราศาสตร์เข้ามาในประเทศไทย
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
4. ความแตกต่างระหว่างโหรกับหมอดู
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
5. การเตรียมความพร้อมในการเรียนโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
- จรรยาบรรณของนักพยากรณ์
- บุคลิกภาพ มารยาท ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวค้อง
- การบูชาครู และการไหว้ครู
6. ข้อแนะนำ�เบื้องต้นในการเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน                  จำ�นวน 1 ชั่วโมง
7. การศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 80 ชั่วโมง
- ความหมายของคำ�ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
- ลักษณะ เครื่องหมาย รูปแสดงราศีจักรดาวเคราะห์
- ดวงดาวที่มีอิทธิพล  ธาตุของดาว  ทิศประจำ�ราศี
- การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา
- กำ�เนิด ลักษณะ ความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์
8. หลักการเขียนดวงชะตา หรือการผูกดวง
จำ�นวน 40 ชั่วโมง
9. การฝึกปฏิบัติหลักการอ่านดวงชะตา
จำ�นวน 40 ชั่วโมง
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน		
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การขาย/การบริการ
5. การส่งเสริมการขาย /การบริการ
6. การทำ�บัญชีร้านค้าอย่างง่าย
7. รูปแบบการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน

จำ�นวน 5 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพโหราศาสตร์โหรศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประกอบอาชีพ การวางแผน แผนธุรกิจ
2. การเขียนโครงการ และประเมินความสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน 12 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบรรยาย
การสาธิต ทดลอง
การศึกษาดูงาน
การฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสาร / ใบความรู้
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. Website

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์การพยากรณ์โหราศาสตร์องั คะวิชาธาตุ
กับกลุ่มลูกค้าจริงอย่างน้อย 20 คน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ           
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกทีส่ ถานศึกษาได้จดั ทำ�ขึน้ ในระดับ
ระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 บอกประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
อาชี พ โหราศาสตร์
โหราศาสตร์ไทย ขั้นพื้นฐานได้
ไทย        ขั้นพื้นฐาน 2.2 บอกความหมายของโหราศาสตร์
ไทยขั้นพื้นฐาน
2.3 บอกความแตกต่ า งของโหรกั บ
หมอดูได้
2.4 บอกจรรยาบรรของนักพยากรณ์
ที่ดีได้

2.1 ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป ็ น ม า ข อ ง 2.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันพิจารณาข้อมูลจาก
โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
เอกสารสื่อข่าวสาร vcd และน�ำข้อมูลมา
2.2 ความหมายของโหราศาสตร์ไทย
พิจารณาเพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของนัก
ขั้นพื้นฐาน
พยากรณ์ในปัจจุบัน และร่วมกันก�ำหนด
2.3 การน�ำโหราศาสตร์ เ ข้ า มาใน
ภาพลักษณ์นักพยากรณ์โหราศาสตร์ที่ผู้
ประเทศไทย
เรียนต้องการ
2.4 ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง ข อ ง โ ห ร กั บ 2.2 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ส ่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ นั ก
หมอดู
พยากรณ์ ที่ดี

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 บอกและอธิ บ ายความส�ำคั ญ ใน 1.1 ความส�ำคัญในการเลือกประกอบ 1.1 วิทยากรอธิบายความส�ำคัญในการประกอบ
อาชี พ โหราศาสตร์
การประกอบอาชีพนักพยากรณ์
อาชีพ
อาชีพโหราศาสตร์ไทย ขั้นพื้นฐาน
ไทยขั้นพื้นฐาน
โหราศาสตร์ไทยได้
1.2 ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ 1.2 วิ ท ยากรอธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ใ นการ
1.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
อาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทย 1.3 ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ 1.3 วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มการวิ เ คราะห์
ขั้นพื้นฐาน
อาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์ทศิ ทางในการพัฒนาการประกอบ
1.3 บอกทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการ
อาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทย
ขั้นพื้นฐาน

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรโหรศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน

-

2
1
1

1

1

-

-

1

2

-

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

40

40

40

-

-

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.5 สามารถท�ำพิธไี หว้ครูได้อย่างถูกต้อง 2.5 การเตรียมความพร้อมในการเรียน 2.3 การตัดสินใจที่จะเข้าสู่การฝึกทักษะอาชีพ 12
2.6 มี ค ว า ม พ ร ้ อ ม ใ น ก า ร เรี ย น
โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
2.4 บทบทวนภาพลักษณ์ของนักพยากรณ์ทดี่ ที ี่
โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
- จรรยาบรรณของนักพยากรณ์
ผู้เรียนได้ร่วมกันสรุปไว้
2.7 เข้ า ใจความหมายของค�ำที่
- บุคลิกภาพ มารยาท ประเพณี 2.5 แนะแนวทางการศึกษาเพื่อปรับบุคลิกภาพ
เกี่ยวข้อง ธาตุของราศี ลักษณะ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
ไปสู่การเป็นนักพยากรณ์ที่มีบุคลิกที่ดี
เครือ่ งหมาย รูปแสดงราศีจกั รดาว
- การบูชาครู และการไหว้ครู
- การให้ความรู้ บุคลิกภาพ มารยาท
เคราะห์ ดาวที่มีอิทธิพล ธาตุของ 2.6 ข้ อ แนะน�ำในการเรี ย นวิ ช า
- จรรยาบรรณ การใช้ค�ำในการพยากรณ์ 1
ดวงดาว ทิศประจ�ำราศี การเกิด
โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
ผูส้ อนเน้นย�ำให้ผเู้ รียนเกิดความตระหนัก
สุริยุปราคา จันทรุปราคา ก�ำเนิด 2.7 การศึกษาโหราศาสตร์ไทยขัน้ พืน้ ฐาน
ในข้อห้ามของโหราศาสตร์
40
ของดาวเคราะห์ ค รองทิ ศ และ
- ความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้อง 2.6 ยกตัวอย่างนักพยากรณ์โหราศาสตร์ทปี่ ระสบ
ครองธาตุ ลักษณะ ความสัมพันธ์
- ธาตุของราศี ลักษณะ เครือ่ งหมาย
ความส�ำเร็จและความล้มเหลว
2.8 สามารถเขี ย นดวงชะตาหรื อ
รูปแสดงราศีจักรดาวเคราะห์
- กระบวนความรูท้ างจิตวิทยาในการพยากรณ์
ผูกดวงได้
ดาวทีม่ อี ทิ ธิพล ธาตุของดวงดาว
เพื่อสร้างเสริมและให้แรงใจ
2.9 สามารถอ่ า นดวงชะตาจากการ
ทิศประจ�ำราศี
- น�ำตัวอย่างข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนัก
ผูกดวงได้
- การเกิดสุรยิ ปุ ราคา จันทรุปราคา
พยากรณ์
- ก�ำเนิดของดาวเคราะห์ครองทิศ       
- แ นวทางการยึ ด อาชี พ นั ก พยากรณ์ ใ น
และครองธาตุ ลักษณะ ความ
หลากรูปแบบ
สัมพันธ์
2.7 ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆ
2.8 หลั ก การเขี ย นดวงชะตา  หรื อ 2.8 ผู้เรียนฝึกเขียนดวงชะตาหรือการผูกดวง
การผูกดวง
2.9 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการอ่านดวงชะตา
2.9 การฝึกปฏิบตั หิ ลักการอ่านดวงชะตา
-
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4.1 ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 4.1 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
4.2 การวางแผนและการเขียนโครงการ
ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
แผนธุรกิจ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
4.3 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
4.4 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ 4.2 ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น
4.3 ผู้เรียนสรุปความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ
อาชี พ โหราศาสตร์
โครงการอาชีพได้
ไทยขั้นพื้นฐาน
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
1. ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้ น
โครงการ แผนธุรกิจได้
เกี่ยวกับโครงการ 4.3 เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
อาชีพ
โครงการอาชีพได้
4.4 เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

เนื้อหา
3.1 การเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
3.1 วิ ท ยากรอธิ บ ายความแตกต่ า งการเลื อ ก
3.2 การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
ท�ำเลที่ตั้งร้าน การจัด ตกแต่งหน้าร้าน การ
3.3 การคิ ด ราคาต้ น ทุ น และการ
คิดราคาต้นทุน การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ตลาดความแตกต่างระหว่างการขายและ
3.4 การขาย/การบริการ
การให้บริการ
3.5 การส่งเสริมการขาย /การบริการ 3.2 ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก�ำหนดรู ป แบบในการ
3.6 การท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน
3.7 รู ป แบบการประกอบอาชี พ
โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริ ห ารจั ด การในการ
การประกอบอาชี พ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทย          
โหราศาสตร์ ไ ทยขั้ น
ขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน
3.2 สามารถก�ำหนดรูปแบบ  ในการ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไทย       
ขั้นพื้นฐานได้

เรื่อง

2

2

1

1

-

2
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เนื้อหา

2. ก ารเขียนและการ 4.1 เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 4.1 การเขียนโครงการอาชีพ
ประเมินโครงการ
เขียนโครงการอาชีพที่ดี
4.2 การประเมินความเหมาะสมและ
อาชีพ
4.2 เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเขียนโครงการ
ความสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพได้เหมาะสมและถูกต้อง
อาชีพ
4.3 เพือ่ ให้ผเ้ ู รียนสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของ
โครงการอาชีพได้

เรื่อง
4.1 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพ
4.2 ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
4.3 ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4.4 ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินความเหมาะ
สมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
4.6 ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

7
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หลักสูตรโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
จำ�นวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา                
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิ จที่ จะยกระดั บการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ                     
ขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�          
อย่างยัง่ ยืน และมีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษา
อาชีพในปัจจุบนั จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ
เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ที่มุ้งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�ใน 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ    
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำ�นวยการและอาชีพ
เฉพาะทาง ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จำ�เป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหลักสูตรใน หลาย ๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรม         
ก็เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
การกำ�หนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้
และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้             
รวมทัง้ สามารถนำ�จำ�นวนชัว่ โมงทีไ่ ด้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา พุทธศักราช 2551
จากสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการดำ�เนินชีวิต
ไม่มนั่ ใจในความมัน่ คงของหน้าทีก่ ารงาน การเงิน ความรัก การดำ�รงชีวติ ว่าจะเป็นอย่างไร ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ได้ในอนาคตทำ�ให้คนในสังคมส่วนใหญ่เข้ามาพึ่งพาการดูหมอ หรือการพยากรณ์โหราศาสตร์ เพื่อให้             
รู้ถึงแนวโน้มในอนาคตของชีวิตของตนเอง บางคนก็ใช้การพยากรณ์โหราศาสตร์ในการตัดสิน แก้ไขปัญหาชีวิต       
ที่เกิดขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ คำ�ทำ�นาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ จะสังเกตได้จากการ
ประกอบพิธมี งคลต่างๆ ต้องมีการกำ�หนดฤกษ์ยาม เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว ทำ�ให้คนสนใจในวิชาโหราศาสตร์
มากยิ่งขึ้น และนำ�วิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
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เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ� ทีเ่ น้นการบูรณาการเนือ้ หาสาระภาคทฤษฎี
ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและ        
มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นหลักสูตรที่เน้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถนำ�ผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษา พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร                 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

80 ชั่วโมง
18 ชัว่ โมง
62 ชัว่ โมง
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โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพ
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจ
3. ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
1. จรรยาบรรณการเป็นนักโหราศาสตร์ที่ดี
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
2. ประวัติ ความเป็นมาของไพ่ยิปซี
3. ขั้นตอนการใช้ไพ่ยิบซี การเก็บรักษา
4. ลักษณะของไพ่ยิปซี
5. เทคนิคการวางไพ่และการพยากรณ์
- แบบ Celtic Cross
- แบบตอบคำ�ถามเฉพาะเรื่อง
- แบบปิรามิด
6. การวิเคราะห์ และพยากรณ์
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การขาย/การให้บริการ
5. การส่งเสริมการขาย /การบริการ
6. การทำ�บัญชีร้านค้าอย่างง่าย
7. รูปแบบการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี		
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประกอบอาชีพ การวางแผน แผนธุรกิจ
2. การเขียนโครงการ และประเมินความสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบรรยาย
การสาธิต ทดลอง
การศึกษาดูงาน
การฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำ�นวน 5 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 56 ชั่วโมง
จำ�นวน 4 ชั่วโมง
จำ�นวน 11 ชั่วโมง
จำ�นวน 7 ชั่วโมง
จำ�นวน 13 ชั่วโมง

จำ�นวน 20 ชั่วโมง
จำ�นวน 7 ชั่วโมง

จำ�นวน 12 ชั่วโมง
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สื่อการเรียนรู้

1. เอกสาร / ใบความรู้
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. Website

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่ยิบซี             
กับกลุ่มลูกค้าจริงอย่างน้อย 20 คน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ          
การศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นในระดับระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. ผู้เรียนสามารถบอกจรรยาบรรณ
อาชี พ โหราศาสตร์     การเป็นนักโหราศาสตร์ทดี่ ี ประวัติ
ไพ่ยิบซี
ความเป็นมาของไพ่ยิปซีได้
2. ผู ้ เรี ย นรู ้ ขั้ น ตอนการใช้ ไ พ่ ยิ บ ซี
การเก็บรักษาไพ่ได้อย่างถูกต้อง
3. ผู ้ เ รี ย นสามารถบอกลั ก ษณะ
และรายละเอี ย ดของไพ่ ยิ บ ซี
แต่ละใบได้
4. ผู้เรียนเข้าใจและรู้เทคนิคการวาง
ไพ่และการพยากรแบบต่างๆ
5. ผู ้ เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
พยากรณ์ได้

1. จรรยาบรรณการเป็นนักโหราศาสตร์ 1. วิทยากรบรรยายจรรยาบรรณการเป็นนัก
ที่ดี ประวัติความเป็นมาของไพ่ โหราศาสตร์ที่ดี ประวัติ ความเป็นมาของ
ยิปซี
ไพ่ยิบซี ขั้นตอนการใช้ไพ่ยิบซี การเก็บ
2. ขั้นตอนการใช้ไพ่ การเก็บรักษา
รักษา ลักษณะของไพ่ยิบซี เทคนิคการวาง
3. ลั ก ษณะ และความหมายของ          ไพ่และการพยากรณ์แบบต่างๆ
ไพ่ยิปซี
2. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมกันแสดงความคิด
4. เทคนิคการวางไพ่และการพยากรณ์
เห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความ
   - แบบ Celtic Cross
รู้ที่ได้
   - แบบตอบค�ำถามเฉพาะเรื่อง 3. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวางไพ่ยิบซี การ
   - แบบปิรามิด
วิเคราะห์และพยากรณ์
5. การวิเคราะห์ และพยากรณ์

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. บอกและอธิบายความส�ำคัญใน 1. ความส�ำคัญในการเลือกประกอบ 1. วิทยากรอธิบายความส�ำคัญในการประกอบ
อาชีพโหราศาสตร์ ไพ่ การประกอบอาชีพนักพยากรณ์ อาชีพ
อาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
ยิบซี
โหราศาสตร์ไพ่ยิบซีได้
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบ 2. วิทยากรอธิบายความเป็นไปได้ในการประกอบ
2. วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการ อาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
อาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี 3. ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ 3. วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มการวิ เ คราะห์
3. บอกทิ ศ ทางในการพฒนาการ อาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
วิเคราะห์ทศิ ทางในการพัฒนาการประกอบ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยบิ ซี
อาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี

2

-

8
5
10

20

3
2
3

-

3

1

1

2

-

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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1. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  เรื่อง
2. ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร เขี ย น ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
โครงการ แผนธุรกิจ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
3. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
4. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4. โครงการประกอบ 1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ
อาชีพโหราศาสตร์ ไพ่ โครงการอาชีพได้
ยิบซี
2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
4.1 ความรู้เบื้องต้น โครงการ แผนธุรกิจได้
เกีย่ วกับโครงการ 3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
อาชีพ
โครงการอาชีพได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

เนื้อหา
1. การเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
1. วิทยากรอธิบายความแตกต่างการเลือก
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
ท�ำเลที่ตั้งร้าน การจัด ตกแต่งหน้าร้าน
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์ การคิดราคาต้นทุน การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน
จุดคุ้มทุน
การตลาดความแตกต่างระหว่างการขาย
4. การขาย/การบริการ
และการให้บริการ
5. การส่งเสริมการขาย /การบริการ 2. ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก�ำหนดรู ป แบบในการ
6. การท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยิบซี
7. รปู แบบการประกอบอาชีพโหราศาสตร์
ไพ่ยิบซี

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน 1. สามารถบริ ห ารจั ด การในการ
การประกอบอาชี พ ประกอบอาชีพโหราศาสตร์ไพ่ยบิ ซี          
โหราศาสตร์ไพ่ยิบซี 2. สามารถก�ำหนดรู ป แบบในการ
ประกอบอาชี พ โหราศาสตร์         
ไพ่ยิบซีได้

เรื่อง

1

3

2

4

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารเขี ย นและ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
2. การประเมิ น ความเหมาะสมและ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เขียนโครงการอาชีพที่ดี
โครงการอาชีพ 2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น ความสอดคล้องของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ
ถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถตรวจ
สอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

7

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
จำ�นวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา               
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปญ
ั หาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ทีม่ งุ้ เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ�ใน 5 กลุม่ อาชีพ ประกอบด้วย กลุม่ อาชีพด้าน
เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำ�นวยการและอาชีพเฉพาะทาง
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบนั จำ�เป็นต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานในหลักสูตรในหลาย ๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรมก็
เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
การกำ�หนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้
และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ รวมทั้ง
สามารถนำ�จำ�นวนชัว่ โมงทีไ่ ด้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา พุทธศักราช 2551
จากสภาวะสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการดำ�เนินชีวิต              
ไม่มนั่ ใจในความมัน่ คงของหน้าทีก่ ารงาน การเงิน ความรัก การดำ�รงชีวติ ว่าจะเป็นอย่างไร ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ได้ในอนาคตทำ�ให้คนในสังคมส่วนใหญ่เข้ามาพึ่งพาการดูหมอ หรือการพยากรณ์โหราศาสตร์ เพื่อให้รู้
ถึงแนวโน้มในอนาคตของชีวิตของตนเอง บางคนก็ใช้การพยากรณ์โหราศาสตร์ในการตัดสิน แก้ไขปัญหาชีวิต          
ที่เกิดขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ คำ�ทำ�นาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ จะสังเกตได้จากการ
ประกอบพิธมี งคลต่างๆ ต้องมีการกำ�หนดฤกษ์ยาม เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว ทำ�ให้คนสนใจในวิชาโหราศาสตร์
มากยิ่งขึ้น และนำ�วิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
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หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระ             
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมี
คุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษา พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร         
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

120   ชั่วโมง
74 ชั่วโมง
46 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพ
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจ
3. ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
1. จรรยาบรรณการเป็นนักโหราศาสตร์ที่ดี
2. ความเป็นมาของดวงดาวแบบอังคะวิชาธาตุ
3. หลักในการนำ�ไปใช้เพื่อพยากรณ์โชคเคราะห์ประจำ�ปี
4. ความหมายของเรือนมหาบท และการอ่านเรือนมหาบท
5. แผนธาตุดวงชะตา
6. การอ่านแผนธาตุดวงชะตา
7. หลักการพยากรณ์ของวิชาแผนธาตุ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นดวงและดาวที่ส่งผลต่อชะตาชีวิต
9. การตั้งเสา
10. พิธีกรรม
11. อุปกรณ์ในการแก้กรรมตามดาว
12. การทายจร การทายเคราะห์
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การขาย/การบริการ
5. การส่งเสริมการขาย /การบริการ
6. การทำ�บัญชีร้านค้าอย่างง่าย
7. รูปแบบการประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประกอบอาชีพ การวางแผน แผนธุรกิจ
2. การเขียนโครงการ และประเมินความสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน 4 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 99 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
จำ�นวน 20 ชั่วโมง
จำ�นวน 20 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
จำ�นวน 15 ชั่วโมง
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบรรยาย
การสาธิต ทดลอง
การศึกษาดูงาน
การฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสาร / ใบความรู้
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. Website

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์การพยากรณ์โหราศาสตร์องั คะวิชาธาตุ
กับกลุ่มลูกค้าจริงอย่างน้อย 20 คน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นในระดับระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ทั ก ษะการประกอบ 2.1 บอกจรรยาบรรณการเป็ น นั ก
อาชีพโหราศาสตร์อัง
โหราศาสตร์ที่ดี
คะวิชาธาตุ
2.2 บอกความเป็นมาของดวงดาว
แบบอังคะวิชาธาตุ
2.3 บอกหลั ก ในการน�ำไปใช้ เ พื่ อ
พยากรณ์โชคเคราะห์ประจ�ำปีได้
2.4 บอกความหมายของเรือนมหาบทได้
2.5 อธิบายแผนธาตุได้
2.6 สามารถการอ่านแผนธาตุได้
2.7 สามารถพยากรณ์ดว้ ยแผนธาตุได้

1

-

1

2.1 จรรยาบรรณการเป็นนักโหราศาสตร์ 2.1 ทบทวนความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับภพลักษณ์ 1
ที่ดี
นักพยากรณ์โหราศาสตร์ที่ดี
2.2 ความเป็นมาของดวงดาวแบบอัง 2.2 บรรยายความเป็นมาของโหราศาสตร์ 1
คะวิชาธาตุและการวิเคราะห์
4 ระบบ คือ
2.3 หลักในการน�ำไปใช้เพือ่ พยากรณ์
- โหราศาสตร์แบบสุริยคติ
1
โชคเคราะห์ ป ระจ�ำปี แ ละฝึ ก
- โหราศาสตร์แบบจันทรคติ
ปฏิบัติ
- โหราศาสตร์แบบอังคะวิชาธาตุ
2.4 ความหมายของเรื อ นมหาบท
- โหราศาสตร์แบบโลกธาตุ
1
และการฝึกวิเคราะห์
2.3 การพยากรณ์ลักษณะบุคคลเบื้องต้นจาก
2.5 แผนธาตุ
ปีเกิด (ชวด ฉลู ขาล...กุน)
10

10

5

4

4

-

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
-

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. บอกและอธิบายความส�ำคัญใน 1.1 ความส�ำคัญในการเลือกประกอบ 1.1 วิ ท ยากรอธิ บ ายความส�ำคั ญ ในการ
อาชีพโหราศาสตร์อัง การประกอบอาชีพนักพยากรณ์
อาชีพ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์องั คะวิชาธาตุ
คะวิชาธาตุ
โหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุได้
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ 1.2 วิ ท ยากรอธิ บายความเป็ น ไปได้ ในการ
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
อาชีพโหราศาสตร์องั คะวิชาธาตุ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์องั คะวิชาธาตุ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะ 1.3 ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ 1.3 วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มการวิ เ คราะห์
วิชาธาตุ
อาชีพโหราศาสตร์องั คะวิชาธาตุ
วิเคราะห์ทศิ ทางในการพัฒนาการประกอบ
3. บอกทิ ศ ทางในการพฒนาการ
อาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะ
วิชาธาตุ

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ

255

เรื่อง

2.8 บอกความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พื้ น ดวงและดาวที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ชะตาชีวิตในรอบปีปัจจุบันได้
2.9 สามารถตั้งเสาได้
2.10 สามารถประกอบพิธีกรรมได้
2.11 บอกอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการแก้
กรรมตามดาวได้
2.12 สามารถทายจร ทายเคราะห์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

5
5
4
10

-

10
5

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.6 การอ่านแผนธาตุและวิเคราะห์ 2.4 หลักการของอังคะวิชาธาตุ  ถือเอาโลกเป็น 10
2.7 หลักการพยากรณ์ของแผนธาตุ
ศูนย์กลางของการโคจรของดาวต่าง ๆ 5
2.5 การเดินดาวแบบอังคะวิชาธาตุ
2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นดวง 2.6 บรรยายและสาธิ ต การเดิ น ของดาว 1
และดาวที่ส่งผลต่อชะตาชีวิต
7 ดวง การก�ำเนิดของดวงดาวต่างๆ ตาม
ในรอบปีปัจจุบัน
คัมภีร์เฉลิมไตรภพและความเชื่อของ
2.9 การตั้งเสา
ศาสนาพราหมณ์
5
2.10 พิธีกรรม
2.7 บรรยายเกี่ ย วกั บ ดาวประจ�ำช่ อ งทิ ศ 5
2.11 อุปกรณ์ในการแก้กรรมตามดาว
ธาตุ ก�ำลังดาว
1
2.12 การทายจร การทายเคราะห์ 2.8 ฉาย วิดีทัศน์ให้เห็นความแตกต่างของ 5
ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องดวงดาว
ทั้ง 7 ดวง (อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ
พฤหัสบดี ศุกร์ และ เสาร์)
2.9 อธิบายวิธีการนับอายุในมหาทักษา
2.10 การนับอายุเสวย
2.11 การนับอายุจร
2.12 การพยากรณ์โดยใช้หลักมหาทักษา
2.13 ทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว
2.14 แสดงภาพรูปแบบของมหาภูตแิ ละบรรยาย
2.15 น�ำตารางเรือนคาถาในมหาภูตแิ สดงและ
บรรยายให้ผู้เรียนเข้าใจ

เนื้อหา

256

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
2.16 ให้ผเู้ รียนฝึกสร้างมหาภูมติก�ำเนิดจากปี
2.17 ให้ ผู ้ เ รี ย นฝึ ก พยากรณ์ พื้ น ฐานชี วิ ต
เจ้าชะตา (บุคลิกลักษณะ นิสยั ความคิด
อาชีพ) จากปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และ
ชื่อ ด้วยมหาบทปีเกิด
2.18 ทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว
2.19 ให้ผู้เรียนฝึกการตั้งเสามหาพุทธะ
2.20 ให้ผู้เรียนฝึกการพยากรณ์จากเสามหา
พุทธะ
2.21 ให้ผู้เรียนฝึกเปรียบเทียบดวงดาวและ
ชีวิตคนกับส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้
2.21 ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก วิ เ คราะห์ ด าวแต่ ล ะดวง
(จุดดี จุดเด่น) โดยใช้เสามหาพุทธะ
2.22 ตั ว อย่ า งการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะบ้ า น
จากบ้านเลขที่ รถยนต์จากทะเบียนรถ
ลักษณะการใช้โทรศัพท์จากหมายเลข
โทรศัพท์ และให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์
2.24 ให้ผู้เรียนฝึกพยากรณ์
2.25 ภาวะของคนเกิดวันต่าง ๆ เมื่อไปอยู่ใน
บ้านหลังนั้นจากเลขที่บ้าน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริ ห ารจั ด การในการ
การประกอบอาชี พ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะ
โหราศาสตร์ อั ง คะ
วิชาธาตุ          
วิชาธาตุ
3.2 สามารถก�ำหนดรูปแบบ ในการ
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะ
วิชาธาตุได้

เรื่อง
2.26 ภาวะของคนเกิดวันต่าง ๆ เมือ่ ใช้รถยนต์
คันนั้นจากเลขทะเบียนรถยนต์
2.27 ภาวะของคนเกิ ด วั น ต่ า งๆ เมื่ อ ใช้
โทรศัพท์จากเลขโทรศัพท์
2.28 ให้ผเู้ รียนฝึกการใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั เลขแทน
ค่า วัน เดือน ปีเกิด
2.29 ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก การพยากรณ์ ด วงชะตา
บุคคลจากแผนธาตุดวงชะตา
2.30 มอบหมายให้ผเู้ รียนฝึกพยากรณ์ดวงจาก
บุคคลภายนอกตามที่เรียนมาแล้ว

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.1 การเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
3.1 วิ ท ยากรอธิ บ ายความแตกต่ า งการเลื อ ก
3.2 การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
ท�ำเลที่ตั้งร้าน การจัด ตกแต่งหน้าร้าน การ
3.3 การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์
คิดราคาต้นทุน การวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน การ
จุดคุ้มทุน
ตลาดความแตกต่างระหว่างการขายและ
3.4 การขาย/การบริการ
การให้บริการ
3.5 การส่งเสริมการขาย /การบริการ 3.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติก�ำหนดรูปแบบ  ในการ
3.6 การท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
ประกอบอาชีพโหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ
3.7 รูปแบบการประกอบอาชีพโหราศาสตร์
อังคะวิชาธาตุ

เนื้อหา

-

2

2

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

258

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ
โครงการอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
โครงการ แผนธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

4. โครงการประกอบ
อาชี พ โหราศาสตร์
อังคะวิชาธาตุ จ�ำนวน
12 ชั่วโมง
4.1 ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้ น
เกีย่ วกับโครงการ
อาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความเหมาะ
สมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

1. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  เรื่อง
2. ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร เขี ย น ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
โครงการ แผนธุรกิจ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
3. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
4. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารเขี ย นและ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมินความเหมาะสมและ
โครงการอาชีพ 2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น ความสอดคล้ อ งของโครงการ
โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ อาชีพ
ถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถตรวจ
สอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่อง

2

1

7

2
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
จำ�นวน 100 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย จำ�นวนมากขึ้น
ซึ่งปัญหาที่พบกับธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็คือการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ซึ่งเจ้าของกิจการ  ทั้งบ้านพัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร พนักงานขับเรือ รวมทั้งพนักงานบริการยังขาดทักษะ               
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการบริการ ที่จำ�เป็น ต่อการดำ�เนินธุรกิจของตนเอง ซึ่งจำ�เป็นอย่างยิ่ง    
ที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และพนักงานบริการ เหล่านี้ ได้พัฒนาตนเองทางด้านภาษา แลพการบริการ
เพื่อการแข่งขัน และขยาย ธุรกิจของตนเองในอนาคต

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาค
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร         
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และสามารถพูด ภาษาอังกฤษที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว และให้บริการ
2. รู้จักมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติสากลในการให้บริการ
3. ดำ�เนินธุรกิจ กิจกรรม การท่องเที่ยวและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

261

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

100 ชั่วโมง
68 ชัว่ โมง
32 ชัว่ โมง

โครงสร้างหลักสูตร

เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
จำ�นวน 8 ชั่วโมง
1. ความสำ�คัญ ลักษณะทั่วไป และความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ                       
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
2. ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
3. สรุปสาระที่ได้จากการศึกษาดูงาน ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพ                    
   
การท่องเที่ยวและบริการ  
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
จำ�นวน 72 ชั่วโมง
1. มารยาทในการเข้าสังคมและการให้บริการ
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
2. เทคนิคในการท่องเที่ยวและการให้ให้บริการ  
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
3. Service mind จิตบริการ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4. Mind reading การอ่านใจผู้รับบริการ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
5. Imaginative Mind  จินตนาการ ความต้องการของผู้รับบริการ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
6. Instant responding  มีจิตใจที่พร้อมให้บริการในทันที
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
7. Concerning Farewell mind จิตแห่งความห่วงใย และ การอำ�ลาจากกัน      จำ�นวน 14 ชั่วโมง
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 			
			
จำ�นวน 8 ชั่วโมง
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การขาย การตลาด /การให้บริการ
5. การส่งเสริมการขาย /การบริการ
6. การทำ�บัญชีร้านค้าอย่างง่าย
7. รูปแบบการประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
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เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
1. การเขียนโครงการประกอบอาชีพเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติจริง
2. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการประเมินโครงการ   
และปรับปรุงโครงการ      
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. การบรรยาย
2. การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ
3. การศึกษาจากสื่อ หนังสือ Vcd
4. การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
5. ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
6. ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำ�นวน 12 ชั่วโมง
จำ�นวน 3 ชั่วโมง
จำ�นวน 9 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

เอกสาร / ใบความรู้ / แผ่นพับ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น/สถานประกอบการ
Website
VCD

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร
3. ผู้เรียนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกทีส่ ถานศึกษาได้จดั ทำ�ขึน้ ในระดับ
ระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ทักษะการประกอบ 2.1 มีมารยาทในการเข้าสังคมและ
อาชีพ
ให้บริการ
2.2 เข้ า ใจเทคนิ ค ในการต้ อ นรั บ นั ก
ท่องเทีย่ วและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง
2.3 ผู้เรียนมีจิตบริการ
2.4 ผู้เรียนสามารถการอ่านใจผู้รับ
บริการได้
2.5 ผูเ้ รียนสามารถจินตนาการ ความ
ต้องการของผู้รับบริการได้
2.6 ผู้เรียนมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ
ในทันที
2.7 ผูเ้ รียนมีจติ แห่งความห่วงใย และ
การอ�ำลา จากกัน
2.1 มารยาทในการเข้าสังคมและให้
บริการ
2.2 เทคนิ ค ในการต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ ง
เที่ยวและการให้บริการ
2.3 Service mind จิตบริการ
2.4 Mind reading การอ่านใจผูร้ บั บริการ
2.5 Imaginative Mind จินตนาการ         
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.6 Instant responding mind มี
จิต ใจที่พร้อมให้บริการในทันที
2.7 Concerning Farewell mind
จิต แห่ งความห่ วงใย และการ
อ�ำลา จากกัน

1. วิทยากรบรรยายมารยาท สากลในการพูด
และการให้บริการ เทคนิคในการต้อนรับ
จิตบริการ การอ่านใจผู้รับบริการ การจิต
นาการความต้องการของผู้รับบริการ จิต
แห่งความห่วงใย และการอ�ำลาจากกัน
2. วิทยากรยกตัวอย่าง และให้ชม VCD
3. ผู้เรียนและวิทยาร่วมกันสรุปองค์ความรู้
4. ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั จิ นเกิดทักษะความช�ำนาญ

3
3
8
8
8
8
9

2
2
4
4
4
4
5

-

5

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ช่องทางการประกอบ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นความเป็น 1. ความส�ำคัญลักษณะทัว่ ไป และความ 1  วิทยากรบรรยายให้ความรู้และศึกษาจาก 1
อาชี พ ภาษาอั ง กฤษ ไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจ เป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจ เอกสารใบความรู้ สื่อ VCD
เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ท่องเทีย่ วและการการบริการ
การท่องเทีย่ วและ บริการ  
และบริการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก และสามารถ 2. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สถาน 2  ศึกษาดูงานจาดแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบ ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียน ประกอบการ ธุรกิจ ท่องเทีย่ ว และ การ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
รู้ /สถานประกอบการธุรกิจท่อง การบริการ  
3  วิทยากรและผู้เรียนร่วมกัน สรุปเนื้อหา 
เที่ยวและบริการได้
3. สรุปสาระทีไ่ ด้จากการศึกษาดูงาน สาระความรู้ที่ได้จากการศึกษา จากแหล่ง 1
ทิศทางการพัฒนาการประกอบ เรียนรู้ สถานประกอบการ
อาชีพการท่องเที่ยวและบริการ

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความเหมาะ
สมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

3.1 วิทยากรอธิบายความแตกต่างการเลือก
3.1 การเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
ท�ำเลที่ตั้งร้าน การจัด ตกแต่งหน้าร้าน
3.2 การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
การคิ ด ราคาต้ น ทุ น การวิ เ คราะห์ จุ ด
3.3 การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน
คุ้มทุน การตลาดความแตกต่างระหว่าง
3.4 การขาย/การให้บริการ
การขายและการให้บริการ
3.5 การส่งเสริมการขาย /การบริการ 3.2 ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก�ำหนดรู ป แบบ และ
3.6 การท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
การให้บริการ ในการประกอบอาชีพภาษา
3.7 รูปแบบการประกอบอาชีพภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเทีย่ วและบริการ
อังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ วและบริการ

เนื้อหา

4. การเขี ย นและการ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
ประเมิ น โครงการ เขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมินความเหมาะสมและ
อาชีพ
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น ความสอดคล้ อ งของโครงการ
โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ อาชีพ
ถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถตรวจ
สอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

3. การบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริ ห ารจั ด การในการ
การประกอบอาชี พ
ประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพือ่
ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
การท่องเที่ยวและบริการได้
ท่องเที่ยวและบริการ 3.2 สามารถก�ำหนดรูปแบบ ในการ
ประกอบอาชีพภาษาอังกฤษเพือ่
การท่องเที่ยวและบริการได้

เรื่อง

2

4
1

1

2

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารเขี ย นและ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมิ น ความเหมาะสม
โครงการอาชีพ 2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น และความสอดคล้องของโครงการ
โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ อาชีพ
ถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถตรวจ
สอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

7

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการบริการซักอบรีด
จำ�นวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา                           
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้
แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ทีม่ งุ้ เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ�ใน 5 กลุม่ อาชีพ ประกอบด้วย กลุม่ อาชีพด้าน
เกษตรกรรม ด้ า นอุ ต สาหกรรม ด้ า นพาณิ ช ยกรรม ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ และด้ า นอำ � นวยการและ                        
อาชีพเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จำ�เป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหลักสูตรในหลายๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรมก็
เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
การกำ�หนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้
และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้             
รวมทั้งสามารถนำ�จำ�นวนชั่วโมงที่ได้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบ
อาชีพตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการบริการซักอบรีดเป็นหลักสูตรวิชาชีพอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิต       
ของคนในยุคปัจจุบันที่เป็นไปอย่างเร่งรีบ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านกันมากขึ้น ทําให้ไม่มี
เวลาว่างสําหรับการทํางานบ้านต่าง ๆ ธุรกิจซักอบรีด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความสะดวก
สบายของคนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในแหล่งชุมชนใหญ่ ๆ หรือ ชุมชนเมือง  ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีความ
ต้องการในการใช้บริการซักอบรีดเพิ่มมากขึ้น

267
ดังนัน้ การประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด น่าจะเป็นอาชีพทีน่ า่ สนใจอาชีพหนึง่ เพราะสามารถสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการที่มีใจรักการบริการ มีความอดทน มีความตั้งใจจริงและ   มีความพร้อมที่จะ
ดำ�เนินธุรกิจการบริการ

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาค
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร          
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ตามความ
เหมาะสมของในแต่ละพื้นที่

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน      120 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 90 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพ
จำ�นวน  1 ชั่วโมง
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจ
จำ�นวน  3 ชั่วโมง
       3. แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ                                                      จำ�นวน  1 ชั่วโมง
       4. ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  1 ชั่วโมง
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด
จำ�นวน 90 ชั่วโมง
1. การเลือกซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องรีดผ้า                                   จำ�นวน  3 ชั่วโมง
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
2. วิธีใช้และการบำ�รุงรักษาเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องรีดผ้า                 จำ�นวน  3 ชั่วโมง         
และอุปกรณ์ต่าง ๆ      
3. วิธีการรับผ้า วิธีการเช็คผ้า และการตรวจสภาพผ้าก่อน-หลัง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง     
4. เทคนิคการจดจำ�เสื้อผ้าของลูกค้า       
จำ�นวน 1 ชั่วโมง         
5. ความรู้เกี่ยวกับเส้นใยผ้าแต่ละชนิด     
       จำ�นวน 3 ชั่วโมง
6. การขจัดคราบต่าง ๆ  และการใช้สารเคมีเกี่ยวกับงานซักอบรีด
จำ�นวน 5 ชั่วโมง
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซักอบรีดและการฝึกปฏิบัติ             
   
- การซักอบรีดผ้าธรรมดา ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าม่าน                                จำ�นวน 21 ชั่วโมง
   
- การซักอบรีด เครื่องแบบปกติขาว สูท ชุดราตรี
จำ�นวน 21 ชั่วโมง  
    
ชุดไทย ชุดเจ้าสาว                                    
  
- การซักแห้ง การลงแป้งและการอบผ้าไหม          
จำ�นวน 6 ชั่วโมง     
8. เทคนิคการรีดผ้าประเภทต่าง ๆ และการใช้อุณหภูมิ ความร้อน                     จำ�นวน 3 ชั่วโมง
9. การเตรียมการจัดส่งผ้าคืน                     
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
10. การฝึกปฏิบัติงาน                         
จำ�นวน 21 ชั่วโมง  
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน       
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน                     
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จัดคุ้มทุน          
4. การบริการ
5. การส่งเสริมการขาย/การบริการ
6. การทำ�บัญชีอย่างง่าย                       
7. รูปแบบการให้บริการ และการคิดราคา                  
8. เทคนิคการผูกมัดใจลูกค้าให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
9. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าเมื่อเกิดความเสียหาย
      10. ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ และการเสียภาษี

จำ�นวน 12 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง  
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง   
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง  
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เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการประกอบอาชีพ การวางแผน การบริการซักอบรีด จำ�นวน 3 ชั่วโมง
2. การเขียนโครงการ และประเมินความสอดคล้องของโครงการ
จำ�นวน 9 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้การบริการซักอบรีด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบรรยาย
การสาธิต ทดลอง
การศึกษาดูงาน
การฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสาร / ใบความรู้/VCD/DVD
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. Website

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามหลักเกณฑ์การบบริการซักอบรีดกับกลุม่ ลูกค้าจริง
อย่างน้อย 20 คน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นในระดับระดับหนึ่ง

1. วิทยากรอธิบายและให้ผเู้ รียนค้นคว้าแหล่ง
เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต
2. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

1.4 ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ 1.4 ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ 1. วิทยากรอธิบายทิศทางในการพัฒนาการ
อาชีพการบริการซักอบรีด
อาชีพการบริการซักอบรีด   
ประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด  
2. ผู ้ เ รี ย นร่ ว มกั น วิ เ คระห์ ทิ ศ ทางในการ
พัฒนาการ ประกอบอาชีพการบริการซัก
อบรีด   
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

1.3 บอกแหล่งเรียนรูใ้ นการประกอบ 1.3 แหล่งเรียนรู้บริการซักอบรีด
อาชีพบริการซักอบรีด

-

1

2

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ 1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ 1. วิ ท ยากรอธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพบริการซักอบรีด
อาชีพ การบริการ ซักอบรีด   
ประกอบอาชีพการบริการซักอบรีด  
- การวิเคราะห์ตนเอง
2. ผู้เรียนปฏิบัติวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
- วิเคราะห์ตลาด
ตนเองในการประกอบอาชีพ
- ทุน แหล่งเงินทุน
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

เนื้อหา
1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1.1 ผู้เรียนสามารถบอกและอธิบาย 1.1 ค ว า ม ส�ำ คั ญ ใ น ก า ร เ ลื อ ก 1. วิ ท ยากรอธิ บ ายความส�ำคั ญ ในการ
อาชีพการบริการซัก
ความส�ำคั ญ ในการ ประกอบ
ประกอบอาชี พ การบริ ก ารซั ก ประกอบอาชีพ การบริการซักอบรีด  
อบรีด  
อาชีพการบริการซักอบรีด
อบรีด  

เรื่อง
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270

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. วิทยากรอธิบายและสาธิตวิธีรับผ้า เช็คผ้า 
ก่อน-หลังรับบริการ   
2. ผู้เรียนปฏิบัติวิธีรับผ้า เช็คผ้า ก่อน-หลัง
รับบริการ

2.3 เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถบอกวิ ธี 2.3 วิธีการรับผ้า เช็คผ้า ก่อน-หลัง
การรับผ้า เช็คผ้า ก่อน-หลัง รับ รับบริการ
บริการได้อย่างถูกต้อง

2

-

1

2

-

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1

1. วิทยากรอธิบายการเลือกซือ้ เครือ่ งมือ และ
อุปกรณ์ในการบริการซักอบรีด
2. ให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้
และร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุป
   องค์ความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกวิธีใช้ 2.2 วิ ธี ใช ้ แ ล ะ ก า ร บ�ำ รุ ง รั ก ษ า 1. วิทยากรอธิบายและสาธิตวิธีใช้และการ
และการบ�ำรุงรักษาเครื่องซักผ้า 
เครือ่ งซักผ้า เครือ่ งอบผ้า เตารีด บ�ำรุงรักษาเครือ่ งซักผ้า เครือ่ งอบผ้า เตารีด
เครือ่ งอบผ้า  เตารีด โต๊ะรองรีดผ้า
โต๊ะรองรีดผ้าและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ โต๊ะรองรีดผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
และอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
2. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และฝึกปฏิบัติจริง
ถูกต้อง
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

2. ทั ก ษะการประกอบ 2.1 ผู ้ เรี ย นสามารถบอกหลั ก การ 2.1 การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งมื อ และ
อาชีพการบริการซัก
เลือกซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
อุปกรณ์ในการบริการซักอบรีด
อบรีด  
ในการบริการซักอบรีดได้อย่าง
- เ ครื่ อ งซั ก ผ้ า  เครื่ อ งอบผ้ า 
ถูกต้องและมีคุณภาพ
เตารีด โต๊ะรองรีดผ้า
- ผงซักฟอก และสารเคมีขจัด
คราบน�้ำยาปรับผ้านุ่ม น�้ำยา
รีดผ้าเรียบ น�้ำยาอัดกลีบ
- งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
- สถานที่จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

เรื่อง
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เรื่อง

1

1

2.6 ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการขจัด 2.6 การขจัดคราบต่าง ๆ  สารเคมีที่ 1. วิทยากรอธิบายสาธิตเรื่องการขจัดคราบ
คราบต่าง ๆ โดยเลือกใช้สารเคมี
ใช้ในการซักอบรีด  
และสารเคมีที่ใช้ในการซักอบรีด  
และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
2. ผู้เรียนศึกษาใบงาน สาธิต และให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง
3. วิ ท ยากรและผู ้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป องค์
ความรู้

3

2

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.5 ผูเ้ รียนสามารถบอก ลักษณะของ 2.5 ความรู้เกี่ยวกับเส้นใยผ้าชนิด 1. วิทยากรอธิบายความรู้เกี่ยวกับเส้นใยผ้า
ต่าง ๆ   
ชนิดต่าง ๆ   
ผ้าแต่ละชนิดได้
2. ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษาจากใบความรู ้ และ
ตัวอย่างผ้า
3. วิ ท ย า ก ร แ ล ะ ผู ้ เรี ย น ร ่ ว ม กั น ส รุ ป
องค์ความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
-

เนื้อหา

2.4 ผู้เรียนสามารถบอกเทคนิค การ 2.4 การแยกเสื้อผ้าลูกค้าโดยใช้ การ 1. วิทยากรอธิบายเทคนิคต่าง ๆใน  การแยก
ท�ำเครื่องหมาย หรือ ติดสัญญ เสื้อผ้าลูกค้า
จดจ�ำเสื้อผ้าลูกค้า
ลักษณ์
2. ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษาใบความรู ้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ
แยกผ้าโดยใช้เครื่องหมาย หรือ ติดสัญญ
ลักษณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
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เรื่อง

2

2

2

2.9 ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการและ 2.9 วิธีการแพ็คผ้าประเภทต่าง ๆ 1. วิทยากรอธิบายสาธิตการรีดผ้าให้เรียบ
จัดเตรียมการจัดส่งผ้าคืน ให้แก่
เพื่อคืนให้ลูกค้า  
2. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และฝึกปฏิบัติ
ลูกค้าได้อย่างถูกวิธี        
3. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้

2.10 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก ฏิบัติงาน 2.10 ฝึกปฏิบตั งิ านซักอบรีดทุกขัน้ ตอน 1. วิทยากรอธิบายสาธิตการแพ็คผ้า ประเภท
ทุกขั้นตอน จนมีความช�ำนาญ
ต่างๆ เพื่อคืนให้ลูกค้า  
อย่างมืออาชีพ
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแพ็คผ้าส่งคืนลูกค้า
3. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ ความรู้

1. วิทยากรอธิบายสาธิตวิธีการซักอบรีดเครื่อง
แบบปกติขาว สูท ชุดราตรีชดุ ไทย ชุดเจ้าสาว
2. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และฝึกปฏิบัติ
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

2

4

19

19

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2.8 ผู ้ เรี ย นสามารถรี ด ผ้ า ประเภท 2.8 เทคนิคการรีดผ้าเรียบ
ต่าง ๆ โดยใช้ความร้อนได้อย่าง
ถูกต้อง    

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

เนื้อหา

2.7 ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการ และ 2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิทยากรอธิบายสาธิตวิธีการซักอบรีดผ้า
ปฏิบัติงานเหล่านี้ได้                
-	การซักอบรีดผ้าธรรมดา  ผ้าห่ม ประเภทต่าง ๆ
- การซักอบรีดผ้าธรรมดา ผ้าห่ม
ผ้านวม ผ้าม่าน   
2. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และฝึกปฏิบัติ
ผ้านวม ผ้าม่าน     
   - ก ารซั ก อบรี ด เครื่ อ งแบบ 3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้
- ก ารซั ก อบรี ด เครื่ อ งแบบ
ปกติขาว สูท ชุดราตรี ชุดไทย
ปกติขาว สูท ชุดราตรี ชุดไทย
ชุดเจ้าสาว                                      
ชุดเจ้าสาว                                      
- การซักแห้ง การลงแป้งและ
- การซักแห้ง การลงแป้งและ
การอบผ้าไหม
การอบผ้าไหม

จุดประสงค์การเรียนรู้
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เนื้อหา

3.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดราคา
ต้นทุนของการบริการซัก
อบรีดได้

วิทยากรอธิบายสาธิตการปฏิบัติงาน
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานซักอบรีด                         
วิทยากรอธิบายการเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
ผูเ้ รียนร่วมกันวิเคราะห์การเลือกท�ำเลทีต่ งั้ ทีด่ ี
วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้

1. วิทยากรอธิบายการจัดและตกแต่งหน้าร้าน
2. ผูเ้ รียนศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมทางอินเทอร์เน็ต
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

1.
2.
3.
4.
5.

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.3 การคิ ด ราคาต้ น ทุ น และการ 1. วิทยากรอธิบายการคิดราคาต้นทุนและการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
    1. การคิดราคาต้นทุน
2. ผูเ้ รียนร่วมกันคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์
      - ค่าวัสดุอุปกรณ์ซักอบรีด
จุดคุ้มทุน
      - ค่าเช่าสถานที่
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้
      - ค่าสาธารณูปโภค
      - ค่าแรงงาน
    2. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

3.2 ผู ้ เ รี ย นเข้ า ใจวิ ธี ก ารจั ด และ 3.2 การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
ตกแต่งหน้าร้านซักอบรีด

3. การบริ ห ารจั ด การ 3.1 ผู้เรียนสามารถเลือกท�ำเลที่ตั้ง 3.1 การเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
ในการประกอบอาชีพ
ร้านบริการซักอบรีด ได้อย่าง    - ค วามส�ำคั ญ ของการเลื อ ก
ที่ตั้งร้าน
บริการซักอบรีด
เหมาะสม
   - หลักเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง

เรื่อง

1

2

1

2

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

1

1

1

1. วิทยากรอธิบายความหมายและสาธิตการ
ท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

3.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท�ำบัญชี 3.6 การท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
ร้านค้าอย่างง่ายได้

3.7 เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถคิดรูปแบบ 3.7 รูปแบบการให้บริการและการคิด 1. วิทยากรอธิบายรูปแบบการให้บริการและ
การให้บริการ และการคิดราคา  
ราคา
การคิดราคา   
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการคิดราคา
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

4

19

3

19

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

3.5 เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถบอกวิ ธี 3.5 ความหมายการส่งเสริมการขาย / 1. วิทยากรอธิบายความหมายการส่งเสริมการ
การส่งเสริมการขาย /การบริการ
การบริการกลยุทธ์การส่งเสริม ขาย /การบริการ
ได้
การขาย/การบริการ
2. ผูเ้ รียนร่วมกันวิเคราะห์ กลยุทธ์การส่งเสริม
การขาย/การบริการที่ดี
3. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1

เนื้อหา
1. วิทยากรบรรยายเรื่องการมีจิตบริการ
2. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์เพิ่มเติมผลดีของ
การมีจิตบริการ
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

3.4 สามารถบอกความหมาย ของ 3.4 จิตบริการ
การมีจิตบริการ

จุดประสงค์การเรียนรู้
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4. โครงการประกอบอาชีพ
การบริการซักอบรีด
4.1 ความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับการเขียน
โครงการและการ
เขียนแผนธุรกิจ
ในการประกอบ
อาชีพครูโยคะ เพือ่
สุขภาพเพือ่ น�ำไป
สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง

เรื่อง

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
อาชีพ
2. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ
3. การวางแผนและการเขียนโครงการ
แผนธุรกิจ
4. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
5. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ

1. วิทยากรอธิบายเนื้อหา เรื่องความส�ำคัญ
ของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการ
อาชี พ และองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพ
2. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้
3. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมกันวิเคราะห์
   ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
   และร่วมกันสรุปองค์ความรู้

1

2

3.10 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 3.10 การจดทะเบียนพาณิชย์ และ 1. วิทยากรอธิบายขั้นตอนการจดทะเบียน
และการเสียภาษี             
การเสียภาษี  
พาณิชย์ และการเสียภาษี           
2. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ
โครงการอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
โครงการ แผนธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

1

3.9 เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นเข้ า ใจวิ ธี ก ารแก้ 3.9 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า เมื่ อ 1. วิทยากรอธิบความรับผิดชอบต่อลูกค้า เมือ่
ปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายต่อ
เกิดความเสียหาย
เกิดความเสียหาย                          
เสื้อผ้าลูกค้า  
2. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

2

2

19

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรอธิบายเทคนิคการผูกมัดใจลูกค้า 
2. ผูเ้ รียนศึกษาใบความรู้
3. วิทยากรและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้

เนื้อหา

3.8 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบาย 3.8 เทคนิคการผูกมัดใจลูกค้า 
เทคนิคการผูกมัดใจลูกค้าให้ใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง    

จุดประสงค์การเรียนรู้

276

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารเขี ย นและ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมิ น ความเหมาะสม
โครงการอาชีพ 2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเขียนโครงการ และความสอดคล้องของโครงการ
อาชีพได้เหมาะสมและถูกต้อง
อาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
7

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. วิทยากรอธิบายลักษณะการเขียนโครงการ 2
อาชีพที่ดี
2. ให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู ้     
เรื่องการเขียนโครงการอาชีพ
3. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโครงการ
อาชีพ
4. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเองเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด�ำเนิ น งานอาชี พ และใช้
ในการด�ำเนินการประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
จำ�นวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำ�คัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา        
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก ให้ประชาชนได้มีอาชีพ
ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานทำ�อย่างยั่งยืน
สภาพสังคมปัจจุบนั ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว และ
ไม่เพียงพอกับจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มนุษย์จึงประสบปัญหาต่างๆตามมามากมาย โดยเฉพาะด้านการดำ�รงชีพ
และชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต้องสร้างสิ่งทดแทนเพื่อการอยู่รอดโดย
วิธีการต่างๆและด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงทำ�ให้คนเราไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของ
ตนเอง เกิดการเจ็บป่วยทำ�ให้ต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาล ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยการ
ออกกำ�ลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการฝึกโยคะ เป็นต้นนอกจากนี้การฝึกโยคะจนเกิดความชำ�นาญสามารถนำ�ไป
ประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนการฝึกโยคะหรือเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ด้านการดูแลได้ จึงมีผู้สนใจในการเรียนรู้
เรื่องการฝึกโยคะเพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพครูสอนโยคะเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
     โยคะ เป็น กระบวนการที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะดำ�รงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมให้ได้มากที่สุด ซึ่งรวมไปถึง          
การทำ�ความรู้จักตัวตนของตัวเองและการลดทอนหรือขจัดสภาวะต่างๆ ที่บั่นทอนความเป็นองค์รวม ซึ่งการอยู่
อย่างองค์รวมครูโยคะให้ความสำ�คัญกับเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้มนุษย์รู้จักมูลเหตุทุกชนิดที่ขาดสมดุลย์ อันก่อ
ให้เกิดความเจ็บป่วยและจัดปรับให้คนื สูค่ วามเป็นปกติ ดังนัน้ โยคะจึงเป็นศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยการพัฒนาทางด้านจิต
และด้านกายของมนุษย์ และทางด้านการบำ�บัด รักษาไปพร้อมๆ กัน โยคะให้ความสำ�คัญกับหลักแห่งความสมดุล
การฝึกท่า  โยคะจึงเป็นการเหยียดแล้วคลายสลับกันไปจนจบ การฝึกโยคะต้องมีวินัยต่อร่างกาย และจิตใจต้อง    
มุ่งไปที่การประสานกลมกลืนกันของระบบต่างๆ ของชีวิต โดยอาศัยเทคนิคหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งอาสนะ
การฝึกท่าทางกาย การหายใจสมาธิ ด้วยเหตุนี้การฝึกโยคะจึงเป็นการสร้างสมดุลย์ให้ร่างกายลดความป่วยไข้        
ในร่างกายของผู้ฝึกได้ เพราะกระแสสังคมในปัจจุบันให้ความสำ�คัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมาก                   
การประกอบอาชีพครูสอนโยคะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำ�ให้เกิดรายได้
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หลักการ

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาค
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร        
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม
กับแต่ละพื้นที่

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

120 ชั่วโมง
27 ชัว่ โมง
93 ชัว่ โมง
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โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพ
ความเป็นไปได้ในการะกอบอาชีพ
แหล่งการเรียนรู้การประกอบอาชีพ
ทิศทางพัฒนาการประกอบอาชีพครูโยคะ

เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
   
1. ประวัติความเป็นมาของครูโยคะเพื่อสุขภาพ   
   
2. อุปกรณ์การประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ  
   
3 ขั้นตอนกระบวนการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งและสถานที่เรียนโยคะเพื่อสุขภาพที่
      2. การจัดและตกแต่งสถานที่เรียนโยคะเพื่อสุขภาพ    
3. การกำ�หนดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การจัดการตลาดและการบริการโยคะเพื่อสุขภาพ
5. การประชาสัมพันธ์  
   
6. การทำ�บัญชีอย่างง่ายและประโยชน์ของการทำ�บัญชีอย่างง่าย
7. การจัดการความเสี่ยงในการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ

จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 3 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน  91 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง   
จำ�นวน 1 ชั่วโมง   
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง

เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
1. การเขียนโครงการและเขียนแผนธุรกิจการประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพเพื่อนำ�ไปสู่
การปฏิบัติจริง
จำ�นวน 3 ชั่วโมง
2. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินโครงการ ปรับปรุงโครงการ
ครูโยคะเพื่อสุขภาพ
จำ�นวน 9 ชั่วโมง
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. ศึกษาภาคทฤษฎี จากเอกสารและจากวิทยากรผู้สอน
2. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
3. ฝึกปฏิบัติครูโยคะเพื่อสุขภาพตามขั้นตอน ในหลักสูตร
4. เข้ารับการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

คู่มือการฝึกครูโยคะเพื่อสุขภาพ
โปสเตอร์
VCD
เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. มีผลงานผ่านการประเมินจาการทดสอบและฝึกเป็นครูโยคะเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 1 รุ่น รุ่นละ 5 คน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น              
ในระดับใดระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ความส�ำคัญในการเลือกประกอบ
อาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
1.2 ความเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
อาชีพครูโยคะ เพื่อสุขภาพ
1.3 แหล่งการเรียนรู้และการสืบค้น
ข้อมูลการประกอบอาชีพครูโยคะ
เพื่อสุขภาพ
1.4 ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ
อาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ

เนื้อหา
1.1 วิ ท ยากรอธิ บ ายความส�ำคั ญ ในการ
ประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพและ
ร่วมกับผู้เรียนสรุปสาระส�ำคัญ
1.2 วิ ท ยากรอธิ บายความเป็ น ไปได้ ในการ
ประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ และ
ร่วมกับผู้เรียนสรุปสาระส�ำคัญ
1.3 วิทยากรแนะน�ำแหล่งเรียนรูแ้ ละวิธกี ารสืบค้น
ข้อมูลประกอบอาชีพครูโยคะเพือ่ สุขภาพ
1.4 วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
ทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ครูครูโยคะ พร้อมสรุป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1

1

1

2

1

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2. ทั ก ษะการประกอบ 1. บอกประวัติ ความเป็นมาของครู 1. ประวัติ ความเป็นมาของครูโยคะ 1. วิทยากรบรรยายประวัติ ความเป็นมาของ 1
อาชี พ ครู โ ยคะเพื่ อ
โยคะเพื่อสุขภาพ
เพื่อสุขภาพ
ครูโยคะเพื่อสุขภาพ
สุขภาพ
2. บอกและจัดเตรียมอุปกรณ์การ 2. อุ ป กรณ์ ก ารประกอบอาชี พ ครู 2. วิทยากรบอกถึงอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการฝึกครูโยคะ 1
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
โยคะเพื่อสุขภาพ
และการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และเปิด
3. บอกขั้นตอนและเทคนิคและฝึก 3. ขั้นตอนและเทคนิคกระบวนการ โอกาสให้ผเู้ รียนซักถาม แสดงความคิดเห็น 10
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของท่าปฏิบตั ิ ฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพในท่า 3. วิทยากรบรรยายขัน้ ตอนการฝึกปฏิบตั แิ ละ
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติต่างๆ
เทคนิคให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ริงตามขัน้ ตอน
โยคะเพื่อสุขภาพในท่าปฏิบัติต่าง

1. ช่องทางการประกอบ 1. บอกและอธิ บ ายความส�ำคั ญ
อาชี พ ครู โ ยคะเพื่ อ ในการประกอบอาชี พ ครู โ ยคะ
สุขภาพ
เพื่อสุขภาพ
2. วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
3. สามารถบอกแหล่ ง การเรี ย นรู ้
และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การประกอบ
อาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ
4. บอกทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการ
ประกอบอาชีพ ครูโยคะเพือ่ สุขภาพ

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน สามารถบริหารจัดการในการประกอบ
การประกอบอาชี พ อาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพได้         
ครูโยคะเพื่อสุขภาพ 1. การเลือกท�ำเลทีต่ งั้ และสถานทีเ่ รียน
2. การจัดและตกแต่งสถานที่เรียน
3. การก�ำหนดราคาต้นทุนและการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การจัดการตลาดและการบริการ
โยคะเพื่อสุขภาพ
5. การประชาสัมพันธ์                
6. การท�ำบัญชีอย่างง่ายและประโยชน์
ของการท�ำบัญชีอย่างง่าย
7. การจัดการความเสี่ยง

เรื่อง
1. การเลือกท�ำเลที่ตั้งและสถานที่
เรียนโยคะเพื่อสุขภาพ         
2. การจัดและตกแต่งสถานที่เรียน
โยคะเพื่อสุขภาพ    
3. การก�ำหนดราคาต้นทุนและการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การจัดการตลาดและการบริการ
โยคะเพื่อสุขภาพ
5. การประชาสัมพันธ์                
6. การท�ำบัญชีอย่างง่ายและประโยชน์
ของการท�ำบัญชีอย่างง่าย
7. การจัดการความเสีย่ งในการประกอบ
อาชีพครูโยคะเพื่อสุขภาพ

เนื้อหา
1. วิทยากรร่วมวิเคราะห์การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
และเลือกสถานที่เรียนโยคะเพื่อสุขภาพ
ร่วมกับผู้เรียนและสรุป         
2. วิทยากรบรรยาย การจัดและตกแต่งสถาน
ที่เรียนโยคะเพื่อสุขภาพ    
3. วิทยากรบรรยายและมีส่วนร่วมอภิปราย
การก�ำหนดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน
4. วิทยากรบรรยายและเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายการจัดการตลาดและการ
บริการโยคะเพื่อสุขภาพ
5. วิทยากรบรรยายเทคนิคการประชาสัมพันธ์  
6. วิทยากรบรรยายและฝึกให้ผู้เรียนฝึกการ
ท�ำบัญชีอย่างง่ายและ ประโยชน์ของการ
ท�ำบัญชีอย่างง่าย
7. วิ ท ยากรอธิ บ ายการจั ด การความเสี่ ย ง
ในการประกอบอาชีพครูโยคะ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1

1
1

1

1

1

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ
โครงการอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
โครงการ แผนธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

4. โครงการประกอบ
อาชี พ ครู โ ยคะเพื่ อ
สุขภาพ
4.1	การเขียนโครงการ
และการเขี ย น
แ ผ น ธุ ร กิ จ ใ น
การประกอบ
อาชี พ ครู โ ยคะ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ
เพื่อน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติจริง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้  เรื่อง
2. การวางแผนและการเขียนโครงการ ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
แผนธุรกิจ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
3. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
4. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนสรุปความรู้

เนื้อหา
1

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารตรวจสอบ 1. เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นอธิ บ ายลั ก ษณะ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
ความเป็นไปได้ การเขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมิ น ความเหมาะสม
ของโครงการ 2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น และความสอดคล้องของโครงการ
ประเมินโครงการ โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ อาชีพ
ปรับปรุงโครงการ ถูกต้อง
ค รู โ ย ค ะ เ พื่ อ 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
สุขภาพ
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
การเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโครงการ
อาชีพ
4. ให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

7

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรธุรกิจการจัดดอกไม้สด
จำ�นวน 140 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม
ความเป็นมา

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา               
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคง           
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปญ
ั หาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน
ในปัจจุบันมีการใช้ดอกไม้เป็นสื่อกลาง ในการแสดงความยินดี การให้กำ�ลังใจ หรือแสดงความเสียใจ        
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การเปิดร้านใหม่           
การรับตำ�แหน่งใหม่ การรับปริญญาบัตร วันเกิด เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เช่นการให้กำ�ลังใจในการเยี่ยมไข้ แทนความรัก
ในเทศกาลวาเลนไทน์ เป็นต้น รวมไปถึงการสื่อสารแทนความรู้สึกต่าง ๆ การใช้พานพุ่มดอกไม้ในรัฐพิธี  การจัด
ดอกไม้ในงานประชุม สัมมนา นอกจากนีว้ ฒ
ั นธรรมการใช้ดอกไม้ตกแต่ง  ในงานมงคล เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้บรรยากาศ
ภายในงานดูสดชื่นและสวยงามขึ้น งานอวมงคล ที่ใช้ดอกไม้แทนความรู้สึกเสียใจ และเป็นการไว้อาลัยในรูปของ
พวงหรีด  การประกอบธุรกิจการจัดดอกไม้สด จึงเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีม่ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะนำ�ไปประกอบเป็นอาชีพ
อีกทัง้ วัตถุดบิ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ วัสดุ ทีใ่ ช้ในการจัดตกแต่ง มีความหลากหลาย ทัง้ รูปแบบ สีสนั และความสวยงาม
สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น   ด้วยเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวรวมกัน หลักสูตรการประกอบธุรกิจการจัด
ดอกไม้สดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสจะประสบผลสำ�เร็จและมีความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ การประกอบอาชีพธุรกิจการจัดดอกไม้สด ยังมีความจำ�เป็นสำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการพัฒนารูปแบบ
การจัดดอกไม้ให้มีความสวยงาม และทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ ในการประกอบอาชีพที่
ประสบผลสำ�เร็จร่ำ�รวยในธุรกิจนี้ และเพื่อเป็นขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียน ได้พัฒนาฝีมือและความชำ�นาญ
เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ในการจัดดอกไม้สด ให้ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล และเป็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี
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หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาค
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร         
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เล ที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ตามความ
เหมาะสมของแต่ละในพื้นที่

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

140     ชั่วโมง
33     ชั่วโมง  
107     ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพ		
1. ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพ
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
3. แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
4. ทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้
- ความหมาย ความสำ�คัญ คุณค่าของดอกไม้
- ลักษณะของดอกไม้/ใบไม้
- หลักการเลือกซื้อดอกไม้
- การดูแลรักษาดอกไม้
- การฟื้นตัวของดอกไม้
- วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้
2. ขั้นตอนการผลิต
- การออกแบบสินค้าตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า   
- การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
- การเตรียมดอกไม้ ใบไม้
- ขั้นตอนการจัดดอกไม้
3. รูปแบบการจัดดอกไม้สด
- การจัดดอกไม้แบบช่อ
- การจัดดอกไม้แบบแจกัน
- การจัดดอกไม้แบบกระเช้า
- การจัดพานพุ่ม
- การจัดพวงหรีด และการจัดดอกไม้หน้าศพ
- การจัดดอกไม้ในงานแต่งงาน
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
1. การเลือกทำ�เล ที่ตั้งร้าน และการจัดตกแต่งหน้าร้าน
2. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และการแสวงหาลูกค้า
3. การกำ�หนดราคา และการทำ�บัญชีร้านค้า
4. การพัฒนารูปแบบสินค้า 
5. คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
6. การบริหารความเสี่ยง
7. จิตบริการ

จำ�นวน 3 ชั่วโมง

จำ�นวน 119 ชั่วโมง
จำ�นวน 6  ชั่วโมง

จำ�นวน 3 ชั่วโมง

จำ�นวน 110 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
จำ�นวน 15 ชั่วโมง
จำ�นวน 55 ชั่วโมง
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพ			
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโครงการประกอบอาชีพ แผนธุรกิจ และการวางแผน เพื่อนำ�ไปสู่
การปฏิบัติจริง
2. การเขียนโครงการ แผนธุรกิจ การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินโครงการและ
ปรับปรุงโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. จัดทำ�กิจกรรมสำ�รวจ และวิเคราะห์ ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความต้องการของตลาด                 
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนคิดเป็น และความเป็นไปได้ รวมทั้งการศึกษา ดูงาน     
เพื่อการตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
-  เรียนรู้จากวิทยากร
-  เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้
-  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
-  เรียนรู้จากภูมิปัญญา ทฤษฎี และ ปฏิบัติ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ การจัดการผลิต และ            
การจัดการตลาด
5. จัดทำ�โครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ เสนอ อนุมัติโครงการ
6. ดำ�เนินการให้ผู้เรียนทำ�โครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบัติจริง
7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดอกไม้สด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น , สื่อบุคคล , วิทยากร
เนื้อหาวิชา
ใบความรู้
อุปกรณ์ประกอบการฝึกการจัดดอกไม้สด

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานการจัดดอกไม้ทไี่ ด้มาตรฐานเป็นทีพ่ งึ พอใจของกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ           
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

2. ทั ก ษะการประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทราบถึงความ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกไม้
1. วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู ้ พร้ อ มน�ำ 0.5
อาชี พ ธุ ร กิ จ การจั ด หมาย ความส�ำคัญ คุณค่าของดอกไม้ ความหมาย ความส�ำคัญ คุณค่าของ ตัวอย่างดอกไม้ ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง
ดอกไม้สด  
ดอกไม้
ดอกไม้ พร้อมทั้งให้ใบความรู้ เรื่อง ความ
หมาย ความส�ำคัญ คุณค่าของดอกไม้   
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น

1. วิทยากรบรรยาย เรือ่ ง การท�ำธุรกิจการจัด
ดอกไม้สด ความส�ำคัญ และแนวโน้มการ
เข้าสู่ธุรกิจ
2. วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ งการวิ เ คราะห์
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ
3. ให้ ผู ้ เรี ย นวิ เคราะห์ ศั กยภาพของตนเอง
ในการประกอบอาชีพ
4. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปการวิเคราะห์
ศักยภาพ ปัจจัยของผูเ้ รียน เพือ่ หาแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจการ
จัดดอกไม้สด

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2

เนื้อหา
1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบ 1. เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นบอกความส�ำคั ญ 1.ความส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ
อาชีพ
ในการประกอบอาชีพธุรกิจการ การจัดดอกไม้สด
จัดดอกไม้สด
2. การคิดวิเคราะห์ อาชีพที่สามารถ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประกอบได้ในชุมชน
ศักยภาพของตนเองในการประกอบ 3. ทิศทางการประกอบอาชีพธุรกิจ
อาชีพ
การจัดดอกไม้สด
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นบอกทิ ศ ทางการ
ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ การจั ด
ดอกไม้สด

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรธุรกิจการจัดดอกไม้สด
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เรื่อง

1. วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู ้ พร้ อ มน�ำ 0.5
ตัวอย่างดอกไม้ ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง
ดอกไม้ พร้อมทั้งให้ใบความรู้ เรื่อง หลัก
การเลือกซื้อดอกไม้
2. วิทยากรและผู้เรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
“ตลาดดอกไม้”
3. วิ ท ยากรมอบหมายให้ ผู ้ เรี ย นเลื อ กซื้ อ
ดอกไม้ตามเงื่อนไขการจัดดอกไม้
4. วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ผลการ
เลือกซื้อดอกไม้

1.5

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ หลักการเลือกซื้อดอกไม้
เกี่ยวกับการเลือกซื้อดอกไม้สด
- ก้าน
- ใบ
- กระเปาะดอก
- กลีบดอก

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู ้ พร้ อ มน�ำ 0.5
ตัวอย่างดอกไม้ ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง
ดอกไม้ พร้อมทัง้ ให้ใบความรู้ เรือ่ ง ลักษณะ
ดอกไม้  
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น

เนื้อหา

เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ ลักษณะของดอกไม้/ใบไม้
เกีย่ วกับลักษณะของดอกไม้และใบไม้ - ดอกไม้เป็นช่อเป็นแนว
- ดอกไม้กลีบซ้อน
- ดอกไม้ที่มีรูปทรงเด่นชัด
- ดอกไม้แต่งเติม
- ลักษณะของใบไม้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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เรื่อง

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
การฟื้นตัวของดอกไม้

การฟื้นตัวของดอกไม้
- กล้วยไม้ช่อ
- ดอกบัว
- ดอกคริสซานติมัม(มัม)
- ดอกกุหลาบ
- ดอกเยอร์บีร่า
- ดอกยิปโซฟิลลา

0.5

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิต 0.5
วิ ธี ก าร cleaning, cutting under
water และ conditioning out of
refrigeration
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การ cleaning,  cutting
under water และ conditioning out of
refrigeration
3. ผู้เรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากใบความรู้
เรื่องการดูแลรักษาดอกไม้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
0.5

เนื้อหา

เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ การดูแลรักษาดอกไม้
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิต 0.5
เกี่ยวกับการดูแลรักษาดอกไม้สด
- cleaning
วิธีการ cleaning, cutting under water
- cutting under water
และ conditioning out of refrigeration
- conditioning out of refrigeration 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การ cleaning, cutting
under water และ conditioning out
of refrigeration
3. ผู้เรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากใบความรู้
เรื่องการดูแลรักษาดอกไม้
4. วิ ท ยากรและผู ้ เรี ย นร่ ว มสรุ ป ผลการฝึ ก
ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

-

-

เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นสามารถเตรี ย มวั ส ดุ เทคนิคการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การ 1. วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู ้ การเตรี ย ม 15
อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการจั ด ดอกไม้ ใ น จัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดดอกไม้ในรูปแบบ นาที
แต่ละรูปแบบได้
ต่างๆ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมน�ำวัสดุ 0.5
อุ ป กรณ์ ใ ห้ ผู ้ เรี ย นได้ เ ห็ น พร้ อ มทั้ ง ให้
ใบความรู้ เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัด
ดอกไม้   
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น

การจัดกระบวนการเรียนรู้

เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถออกแบบสินค้า 2. ขั้นตอนการผลิต
1. วิ ท ยากรถ่ า ยทอด วิ ธี ก าร เทคนิ ค การ 0.5
ได้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการใช้ดอกไม้ สัมภาษณ์ การสอบถาม การวิเคราะห์
ของลูกค้า
ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการของลูกค้า
- โอกาส
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
- งบประมาณ
ข้อมูลความคิดเห็น
- ผู้รับ
- ความชอบ/ความพิเศษ

- ว ั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ใ นการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้
จัดดอกไม้
เลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งดอกไม้
และใบไม้

เรื่อง
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เรื่อง

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการจัด 0.5
ดอกไม้สด
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้
1. วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู ้ วิ ธี ก ารจั ด 0.5
ดอกไม้สด
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้

เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นอธิ บ ายวิ ธี ก ารจั ด วิธีการจัดดอกไม้สด
ดอกไม้สดได้

-

-

1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายหลักเกณฑ์การ หลักเกณฑ์การจัดดอกไม้สด
จัดดอกไม้สดได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู้และสาธิต การเตรียม 15
ดอกไม้ ใบไม้ ส�ำหรับการจัดดอกไม้ใน นาที
แต่ละรูปแบบ
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเตรียมดอกไม้ ส�ำหรับ
การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ
3. ผู ้ เรี ย นและวิ ท ยากรสนทนาแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น

เนื้อหา

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมดอกไม้ การเตรียมดอกไม้
ใบไม้ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ในแต่ละ - การเด็ดใบ
รูปแบบได้
- การตัดก้านดอก
- การแยกสีดอกไม้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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การจัดดอกไม้แบบช่อ

9

9

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. วิ ท ยากรสาธิ ต การจั ดดอกไม้ แบบแจกั น         1
แบบทรงสู ง แบบทรงเตี้ ย แบบทรง
สามเหลี่ยม
2. ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ดอกไม้ แ บบ
แจกัน แบบทรงสูง แบบทรงเตี้ย แบบทรง
สามเหลี่ยม   
3. วิทยากรแนะนำ�เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้
4. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

การจัดดอกไม้แบบแจกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดดอกไม้แบบ รูปแบบการจัดดอกไม้แบบแจกัน
แจกันได้
- การจัดแบบทรงสูง
- การจัดแบบทรงเตี้ย
- การจัดแบบทรงสามเหลี่ยม

เนื้อหา
1. วิทยากรสาธิตการจัดดอกไม้แบบช่อกลม          1
ช่อเปิดหน้า ช่อปิดหน้า โบเก้ช่อยาว
2. ใ ห้ ผู้ เรี ย น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ด อ ก ไ ม้
แบบช่ อ กลม ช่ อ เปิ ด หน้ า  ช่ อ ปิ ด หน้ า
โบเก้ช่อยาว   
3. วิทยากรแนะนำ�เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้
4. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดดอกไม้แบบ 3. รูปแบบการจัดดอกไม้สด
ช่อได้
รูปแบบการจัดดอกไม้แบบช่อ
- ช่อกลม
- ช่อเปิดหน้า
- ช่อปิดหน้า
- โบเก้ช่อยาว

เรื่อง
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1. วิทยากรสาธิตการจัดพวงหรีดและการจัด
ดอกไม้หน้างานศพ              
2. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารจัดพวงหรีดและการ
จัดดอกไม้หน้างานศพ              
3. วิทยากรแนะนำ�เทคนิค วิธีการจัดพวงหรีด
และการจัดดอกไม้หน้างานศพ              
4. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้

รูปแบบการจัดพวงหรีดและดอกไม้
หน้างานศพ
- พวงหรีดวงกลม
- พวงหรีดหยดน�้ำ
การจัดดอกไม้หน้าศพ
- การจัดแบบสวนดอกไม้
- การจัดแบบน�้ำตก

การจัดพวงหรีดและการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดพวงหรีด
จัดหน้าศพ
และดอกไม้หน้างานศพได้

1

วิทยากรสาธิตการจัดพานพุ่มดอกไม้               1
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจัดพานพุ่มดอกไม้          
วิทยากรแนะนำ�เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้
ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้

14

9

9

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.

การจัดกระบวนการเรียนรู้

การจัดพานพุ่มดอกไม้สด เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถจั ด พานพุ่ ม รูปแบบการจัดพานพุ่มดอกไม้สด
ดอกไม้สดได้

เนื้อหา
1. วิทยากรสาธิตการจัดดอกไม้แบบกระเช้า               1
แบบทรงสูง แบบทรงเตี้ย
2. ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ดอกไม้ แ บบ
กระเช้า แบบทรงสูง แบบทรงเตี้ย
3. วิทยากรแนะนำ�เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้
4. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดดอกไม้แบบกระเช้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดดอกไม้แบบ รูปแบบการจัดดอกไม้แบบกระเช้า
กระเช้าได้
- การจัดแบบทรงสูง
- การจัดแบบทรงเตี้ย

เรื่อง
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จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถจัดและตกแต่งหน้า การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
ร้านให้มคี วามสะอาดและสวยงามได้

1. วิ ท ยากรนำ � แผนผั ง รู ป ภาพ การจั ด และ 0.5
ตกแต่งหน้าร้าน ให้ผเู้ รียนได้รว่ มกันวิเคราะห์
ถึงความเหมาะสม
2. ผูเ้ รียนฝึกออกแบบการจัดหน้าร้านของตนเอง
3. ผู้เรียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น
4. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้

การจัดดอกไม้สดในงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ทำ�บายศรีขัน รูปแบบการจัดดอกไม้สดในงาน
1. วิ ท ยากรสาธิ ต การทำ � บายศรี ขั น ผู ก มื อ
แต่งงาน(ภาคเหนือ)
ผูกมือ พวงมาลัยบ่าว-สาว ซุม้ แต่งงาน แต่งงาน(ภาคเหนือ)
พวงมาลั ย บ่ า ว-สาว ซุ้ ม แต่ ง งาน ดอกไม้
ดอกไม้ประดับเวที ได้
- บายศรีขันผูกมือ
ประดับเวที  
- พวงมาลัยบ่าว-สาว
2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการทำ�บายศรีขันผูกมือ
- ซุ้มแต่งงาน
พวงมาลั ย บ่ า ว-สาว ซุ้ ม แต่ ง งาน ดอกไม้
- ดอกไม้ประดับงานบนเวที ดอกไม้
ประดับเวที  
ในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้า
3. วิทยากรแนะนำ�เทคนิค วิธีการจัดดอกไม้
4. ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้

0.5

-

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำ�เลที่ตั้ง การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน
1. วิทยากรอธิบายถึงความสำ�คัญและหลัก 0.5
การประกอบอาชีพ   ร้านค้าที่เหมาะสมในการค้าขายได้ 1. ความสำ�คัญของการเลือกที่ตั้ง
เกณฑ์ ของการเลือกทำ�เลในการตั้งร้าน
1. การเลือกทำ�เล ที่
2. หลักเกณฑ์ในการเลือกทำ�เลที่ตั้ง 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ตัง้ ร้านและการจัด
ข้อมูลความคิดเห็น
ตกแต่งหน้าร้าน
3. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้

เนื้อหา
50

จุดประสงค์การเรียนรู้
5
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4. การพั ฒ นารู ป แบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการ การจัดดอกไม้ตามสมัยนิยม
สินค้า
จัดดอกไม้รูปแบบใหม่ๆได้รู้เกี่ยวกับ
การทำ�บัญชีร้านค้าจัดดอกไม้สด

เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถทำ�บัญชีรา้ นค้าได้ การทำ�บัญชีรับ -จ่าย

1. วิทยากรแนะนำ�การจัดดอกไม้ในรูปแบบใหม่ 0.5
2. ให้ผู้เรียนศึกษา หาความรู้จาก แหล่งเรียนรู้
สื่อ อินเทอร์เน็ต

1. วิทยากรให้ความรูเ้ กีย่ วกับการทำ�บัญชีรา้ นค้า 0.5
2. ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารทำ�บัญชีร้านค้าอย่างง่าย

3. การกำ�หนดราคและ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำ�หนดราคา การคิดราคาต้นทุนและการกำ�หนด 1. วิทยากรอธิบายรายละเอียด วิธกี ารคำ�นวณ 0.5
การทำ�บัญชีร้าน
ขายสินค้าได้
ราคาสินค้า
ราคาและการกำ�หนดราคาสินค้า
2. ให้ผเู้ รียนฝึกการกำ�หนดราคาการจัดดอกไม้
3. วิ ท ยากรและผู้ เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ความ
เหมาะสมในการกำ�หนดราคา

0.5

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. วิทยากรแนะนำ�เทคนิคในการเสนอขายดอกไม้ 0.5
2. วิทยากรแนะนำ� เทศกาล วันสำ�คัญ ที่นิยม
ใช้ดอกไม้
3. ให้ ผู้ เรี ย นและวิ ท ยากรร่ ว มสนทนาแลก
เปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น

การจัดกระบวนการเรียนรู้

เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกกลุม่ เป้าหมาย ลูกค้า 1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่/ชุมชนได้
2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหา
1. วิทยากรบรรยายการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย 0.5
2. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่/
ชุมชน
3. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุป

จุดประสงค์การเรียนรู้

2. การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า 3 ระดับ
ลู ก ค้ า และการแสวง ลูกค้าได้
1. ระดับล่าง
หาลูกค้า
2. ระดับกลาง
3. ระดับสูง

เรื่อง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความสำ�คัญของ 1. ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
โครงการอาชีพได้
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
2. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ 3. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
โครงการอาชีพได้
โครงการอาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ของโครงการอาชีพได้
ข้อมูลความคิดเห็น
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
3. ผู้เรียนสรุปความรู้
ของโครงการอาชีพได้

4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  12 ชั่วโมง
4.1 ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับโครงการ
อาชีพ การวางแผน
แผนธุ ร กิ จ และ
การนำ�ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

1

1. วิทยากรให้ความรู้เรื่อง จิตบริการ
0.5
2. ผูเ้ รียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนัก และมี - ความหมายของจิตบริการ
จิตบริการ
- ลักษณะของจิตบริการ

7. จิตบริการ

6. การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ - ประเภทและแหล่งของความเสี่ยง 1. วิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ งการบริหารความเสีย่ ง 0.5
บริหารความเสี่ยง
- ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้
- การสร้างแผนจัดการความเสี่ยง

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

5. คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ให้ผเู้ รียนตระหนักถึงความสำ�คัญ - ค วามหมายของจรรยาบรรณ 1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้ 0.5
และจรรยาบรรณใน และสร้ า งนิ สั ย ที่ ดี ใ นการประกอบ ผู้ประกอบธุรกิจ
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การประกอบอาชีพ ธุรกิจ
- ความสำ�คัญของจรรยาบรรณ
ผู้ประกอบธุรกิจ

เรื่อง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารเขียนโครงการ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
แผนธุ ร กิ จ และ เขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมินความเหมาะสมและ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น 2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเขี ย น ความสอดคล้ อ งของโครงการ
โครงการอาชี พ โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ อาชีพ
และแผนธุ ร กิ จ ถูกต้อง
เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก าร 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ปฏิบัติจริง
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้
เรื่องการเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดำ�เนินงานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

7

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

301

302

หลักสูตรธุรกิจเสริมสวย
จำ�นวน 160 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา               
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้
แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�ใน 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ          
ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำ�นวยการและ                        
อาชีพเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จำ�เป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหลักสูตรใน หลาย ๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรมก็
เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
การกำ�หนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้
และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้            
รวมทั้งสามารถนำ�จำ�นวนชั่วโมงที่ได้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบ
อาชีพตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
การประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย เป็นอาชีพหนึ่งที่เน้นการให้บริการและให้การเสริมแต่งความงามให้
กับผู้มาใช้บริการ ทั้งบุรุษและสตรีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการออกแบบทรงผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และ
การเสริมสวย อื่นๆ รวมทั้ง การตกแต่งร้าน เข้ากับสมัยนิยม เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและหากสามารถ
ทำ�ได้ครบวงจรก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้
ความสำ�คัญกับความสวยงามและบุคลิกภาพที่ดีของตนเองมากขึ้น อาชีพความสวยความงามจึงเข้ามามีบทบาท
ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลิกภาพให้ผู้คนได้มากขึ้น
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ปัจจุบนั ธุรกิจเสริมสวยครบวงจรได้ขยายการเปิดในทำ�เลธุรกิจต่างๆ มากขึน้ ทัง้ ในอาคารสำ�นักงานให้เช่า และ
ที่อยู่อาศัยคอนโดมีเนียม บริเวณโรงแรม บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อผู้ที่ทำ�ธุรกิจหรือพนักงาน
ขององค์กรเหล่านัน้ ทำ�ให้ความต้องการทางด้านปริมาณของช่างเสริมสวย ขยายตัวมากขึน้ เป็นอาชีพหนึง่ ทีค่ นในสังคม
ให้ความสนใจทั้งจากนักลงทุนใหม่ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำ�ผม  มาก่อนเลย และผู้ที่ผ่านการเรียน
วิชาชีพเสริมสวยแล้วอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถเปิดดำ�เนินกิจการได้
โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ�หากได้ทำ�เลที่ตั้งกิจการที่ดี  และนับเป็นธุรกิจที่
มีศักยภาพสูงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เป็นอย่างดี

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาค
ทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพือ่ ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนสามารถนำ�ผลการเรียนรูไ้ ปเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร         
ภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศและทำ�เลทีต่ งั้ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถชี วี ติ และด้านทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืน้ ที่

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

160 ชั่วโมง
76 ชัว่ โมง
84 ชัว่ โมง
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โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพ
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจ
3. แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
4. ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
1. จรรยาบรรณการเป็นช่างเสริมสวยที่ดี

จำ�นวน 6 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 136 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง

2. ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจช่างเสริมสวย
จำ�นวน  4 ชั่วโมง
3. ความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆของการทำ�ผม
จำ�นวน 76 ชั่วโมง
- แนะนำ�อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำ�ผม
- การปฏิบัติต่อเส้นผม และดูแลหนังศีรษะ
- การสระผมอย่างถูกวิธี
- การเซ็ทผม การหวี และไดร์ผม ด้วยวิธีการต่างๆ
- การถักเปีย เปียเกลียว เปียนูน เปียวน เปียสอดริบบิ้น
- การดัดผม แบบร้อน แบบเย็น การดัดด้วยแกนธรรมดา และแกนพิเศษชนิดต่างๆ
- การย้อม โกรกผม และการเปลี่ยนสีตามแนวนิยม
- การยืดผมถาวร(REBONDING)
- การตัดซอยผมเป็นทรงต่างๆ ด้วย กรรไกรซอย มีดโกน และปัดตะเลี่ยน
- การเกล้าผมตามสมัยนิยม การทำ�ผมเจ้าสาว และการทำ�ผมผู้เข้าประกวด
4. ความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆของการแต่งหน้า
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
- แนะนำ�อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแต่งหน้า
- การแต่งหน้าแบบแฟชั่น งานกลางวัน-กลางคืน เจ้าสาวและแฟนซี
5. ความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆของการบำ�รุงผิวพรรณ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
- แนะนำ�อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบำ�รุงผิวพรรณ
- การบำ�รุงผิวพรรณด้วย เครื่องสำ�อาง สมุนไพร และสารธรรมชาติต่างๆ
- การนวด อบ และขัดหน้า-ตัว ด้วยสมุนไพร
6. ความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆของการทำ�เล็บ
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
- แนะนำ�อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำ�เล็บ
- การทำ�เล็บและแต่งเล็บที่ถูกวิธี
7. ฝึกประสบการณ์บริหารธุรกิจการบริการร้านเสริมสวยและการเป็นช่างเสริมสวย จำ�นวน 24 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
1. การเลือกทำ�เลที่ตั้งร้าน
2. การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
3. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. ประเภทและแหล่งความเสี่ยง
5. จิตบริการ
6. การขาย/การให้บริการ
7. การส่งเสริมการขาย /การบริการ
8. การทำ�บัญชีร้านค้าอย่างง่าย

จำ�นวน 6 ชั่วโมง

เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย		
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับโครงการการประกอบอาชีพ การวางแผน แผนธุรกิจ และการเขียนโครงการ
2. การเขียนโครงการ และประเมินความสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

การบรรยาย
การสาธิต ทดลอง
การฝึกปฏิบัติจริง
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้/ CVD DVD
ศึกษาจากผู้รู้ และวิทยากร

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสาร / ใบความรู้ / VCD DVD
2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเสริมสวยกับ             
กลุ่มลูกค้าจริงอย่างน้อย 20 คน และได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผูเ้ รียนทีจ่ บหลักสูตรนีส้ ามารถนำ�ความรูไ้ ปเทียบโอนผลการเรียนรูก้ บั หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกทีส่ ถานศึกษาได้จดั ทำ�ขึน้ ในระดับใดระดับหนึง่

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ทั ก ษะการประกอบ 1. บอกจรรยาบรรณการเป็ น ช่ า ง 1. จรรยาบรรณการเป็นช่างเสริมสวย 1. วิทยากรบรรยายจรรยาบรรณของการเป็น
อาชีพธุรกิจเสริมสวย เสริมสวยที่ดีได้
ที่ดี
ช่างเสริมสวยที่ดี เปิดโอการให้ผู้เรียนร่วม
2. บอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ 2. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของอาชี พ ธุ ร กิ จ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปองค์
เสริมสวยได้
ช่างเสริมสวย
ความรู้ที่ได้
3. อธิบาย และปฏิบัติตามเทคนิค
2. วิทยากรบรรยายข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับธุรกิจ
ต่างๆของการท�ำผม การแต่งหน้า 
เสริมสวย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ
การบ�ำรุงผิวพรรณ การท�ำเล็บได้
คิดเห็นและร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้

1. ช่องทางการประกอบ 1. บอกและอธิบายความส�ำคัญใน 1. ความส�ำคัญในการเลือกประกอบ 1.1 วิ ท ยากรอธิ บ ายความสำ � คั ญ ในการ
อาชีพธุรกิจเสริมสวย การประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพธุรกิจเสริมสวย
ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย``และให้ผู้
ได้
เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ 2. ความเป็นไปได้ในการประกอบ 1.2 วิ ท ยากรอธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
อาชีพธุรกิจเสริมสวย
ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย และให้ผู้
3. บอกและหาแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนฝึกปฏิบัติวิเคราะห์
ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย 3. แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ 1.3 ให้ผู้เรียนศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจร้าน
ธุรกิจเสริมสวย
เสริมสวยที่ประสบความสำ�เร็จ แหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ นำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
และสรุปเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
4. บอกทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการ 4. ทิศทางในการพัฒนาการประกอบ 1.4 วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันวิเคราะห์วเิ คราะห์
ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
อาชีพธุรกิจเสริมสวย
ทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ธุรกิจเสริมสวย

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรธุรกิจเสริมสวย

1
-

1

1
1

1

4

2

-

1

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

3. อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ การท�ำผม 3. วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคต่างๆ 56
การแต่งหน้า  การบ�ำรุงผิวพรรณ ของการท�ำผม การแต่งหน้า  การบ�ำรุงผิว
และการท�ำเล็บ
พรรณ การท�ำเล็บ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอน
3.1 การท�ำผม
และให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบัติจริง รวมทัง้ ร่วมกัน
- การปฏิบัติต่อเส้นผม และ แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
ดูแลหนังศีรษะ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้
- การสระผมอย่างถูกวิธี
4. ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ สถานประกอบการ ที่
- การเซ็ทผม การหวี และไดร์ ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเสริมสวย
ผม ด้วยวิธีการต่างๆ
- การถักเปีย เปียเกลียว เปีย
นูน เปียวน เปียสอดริบบิ้น
		 - การดัดผม แบบร้อน แบบเย็น
การดั ด ด้ ว ยแกนธรรมดา 
และแกนพิเศษชนิดต่างๆ
- การย้อม โกรกผม และการ
เปลี่ยนสีตามแนวนิยม
		 -	การยืดผมถาวร (REBONDING)
- ก ารตั ด ซอยผมเป็ น ทรง
ต่างๆ ด้วย กรรไกรซอย
มีดโกน และปัดตะเลี่ยน
- การเกล้าผมตามสมัยนิยม
การท�ำผมเจ้าสาว และการ
ท�ำผมผู้เข้าประกวด

เนื้อหา
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จุดประสงค์การเรียนรู้
3.2 ก ารแต่ ง หน้ า แบบแฟชั่ น งาน
กลางวัน-กลางคืน เจ้าสาวและ
แฟนซี
3.3 ก ารบ�ำรุ ง ผิ ว พรรณด้ ว ยเครื่ อ ง
ส�ำอาง สมุนไพร สารธรรมชาติ
ต่างๆ และ-การนวด อบ ขัด
หน้า-ตัวด้วยสมุนไพร
3.4 การท�ำเล็บและแต่งเล็บที่ถูกวิธี

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน 1. สามารถบริ ห ารจั ด การในการ 1. การเลือกท�ำเลที่ตั้งร้าน
1. วิทยากรอธิบายความแตกต่างการเลือก
การประกอบอาชี พ ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย 2. การจัดและตกแต่งร้าน
ท�ำเลที่ตั้งร้าน การจัด ตกแต่งหน้าร้าน
ธุรกิจเสริมสวย
2. สามารถก�ำหนดรู ป แบบในการ 3. การคิ ด ราคาต้ น ทุ น และการ การคิดราคาต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้ม
ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวยได้
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ทุน ประเภทและแหล่งของความเสี่ยง จิต
4. ประเภทและแหล่งของความเสีย่ ง บริการ การตลาดความแตกต่างระหว่าง
5. จิตบริการ
การขายและการให้บริการ
6. การขาย/การบริการ
2. ผู ้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก�ำหนดรู ป แบบในการ
7. การส่งเสริมการขาย /การบริการ ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย
8. การท�ำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
9. รูปแบบการประกอบอาชีพธุรกิจ
เสริมสวย

เรื่อง

2

2

2

1
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความส�ำคัญของ
โครงการอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
โครงการ แผนธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนบอกองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.2 ก ารเขี ย นและ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เขียนโครงการอาชีพที่ดี
โครงการอาชีพ 2. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเขี ย น
โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ
ถูกต้อง
3. เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถตรวจ
สอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

4. โครงการประกอบ
อาชีพธุรกิจเสริมสวย
4.1 ความรู้เบื้องต้น
เ กี่ ย ว กั บ
โครงการอาชีพ
การวางแผน
และแผนธุรกิจ

เรื่อง

2

1. การเขียนโครงการอาชีพ
1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
2. การประเมินความเหมาะสมและ การเขียนโครงการอาชีพ
ความสอดคล้ อ งของโครงการ 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
อาชีพ
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความเหมาะ
สมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานอาชีพ และใช้ในการด�ำเนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

7

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง
2. การวางแผนและการเขียนโครงการ ความส�ำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
แผนธุรกิจ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
3. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
4. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
3. วิทยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้
ที่ได้

เนื้อหา
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หลักสูตรรับจัดงานมืออาชีพ
จำ�นวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็นมา

สืบเนืองจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา               
5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน        
เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำ�หนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถให้ประชาชนได้มอี าชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ทมี่ นั่ คง มัง่ คัง่ มุง่ พัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนา
อาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ�อย่างยั่งยืน และ
มีความสามารถเชิงการแข่งขันทัง้ ในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับสากล ดังนัน้ การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบนั
จะต้องมุง่ พัฒนาประชากรของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปญ
ั หาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
จากนโยบายและจุดเน้นในการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงาน กศน. ทีม่ งุ้ เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ�ใน 5 กลุม่ อาชีพ ประกอบด้วย กลุม่ อาชีพด้าน
เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำ�นวยการและอาชีพเฉพาะทาง
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนายั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จำ�เป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหลักสูตรในหลายๆ
ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรม         
ก็เป็นทางเลือกหนึง่ ในการเลือกประกอบอาชีพ สำ�นักงาน กศน.ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพ
ด้านพาณิชยกรรมมานำ�เสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำ�ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
การกำ�หนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำ�นวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้
และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ รวมทั้ง
สามารถนำ�จำ�นวนชัว่ โมงทีไ่ ด้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปัจจุบันการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของกลุ่มคนส่วนใหญ่ มีเวลาจำ�กัดในการใช้ชีวิต และการที่จะต้องหา
รายได้เลีย้ งครอบครัว ดังนัน้ หากมีงานพิธกี ารต่าง ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต้องจัดเตรียม จึงเป็นภาระทีท่ �ำ ให้ตอ้ งเสียเวลาและ
ยุง่ ยากในการจัดเตรียมพิธกี ารต่าง ๆ ทำ�ให้บคุ คลเหล่านัน้ หันมาอาศัยกลุม่ คนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะด้าน
มาช่วยแก้ไขหรือดำ�เนินกิจกรรมแทนตามความต้องการของตนเองให้สำ�เร็จลงได้ อาชีพหรือธุรกิจรับจัดงานต่าง ๆ
หรือทีเ่ รียกว่า “ออแกไนซ์” จึงเป็นทีน่ ยิ มทำ�กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นงานมงคล งานอวมงคล
และงานเปิดตัวสินค้า ฯลฯ นับได้วา่ เป็นอาชีพหนึง่ ทีส่ ามารถทำ�รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต
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หลักการของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการจัดการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทำ� ทีเ่ น้นการบูรณาการเนือ้ หาสาระภาคทฤษฎี
ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและ        
มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นหลักสูตรที่เน้นการดำ�เนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาดูงาน
เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถนำ�ผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร                 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
2. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำ�นวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

80 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
50 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร
เรื่องที่ 1 ช่องทางการประกอบอาชีพรับจัดงานมืออาชีพ		
1. ความสำ�คัญในการเลือกประกอบอาชีพ
2. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพอาชีพรับจัดงานมืออาชีพ
3. แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
4. ทิศทางการพัฒนาการประกอบอาชีพรับจัดงานมืออาชีพ จำ�นวน 1 ชั่วโมง

จำ�นวน 6 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง

เรื่องที่ 2 ทักษะการประกอบอาชีพอาชีพรับจัดงานมืออาชีพ		
1. รูปแบบการจัดงาน
2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3. การนำ�เสนอ

จำ�นวน 42 ชั่วโมง
จำ�นวน 16 ชั่วโมง
จำ�นวน 16 ชั่วโมง
จำ�นวน 10 ชั่วโมง

เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพรับจัดงานมืออาชีพ
1. การบริหารจัดการ
2. การตลาด
3. การเงินการบัญชี

จำ�นวน 20 ชั่วโมง
จำ�นวน 8 ชั่วโมง
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
จำ�นวน 6 ชั่วโมง

เรื่องที่ 4 โครงการประกอบอาชีพรับจัดงานมืออาชีพ 		
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน แผนธุรกิจ การเขียนโครงการประกอบอาชีพเพื่อนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง
2. การเชียนโครงการอาชีพ การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการประเมินโครงการและปรับปรุง
โครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบรรยาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาดูงาน
การฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ /ใบความรู้
ศึกษาจากผู้รู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

เอกสาร / ใบความรู้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Website
VCD

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสำ�เร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกทีส่ ถานศึกษาได้จดั ทำ�ขึน้ ในระดับ
ระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
1.1 วิทยากรอธิบายในการเลือกช่องทางอาชีพ
ในอาชีพบริการรับจัดงานอย่างมืออาชีพ
1.2 วิ ท ยากรอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ จั ด งาน
อย่างมืออาชีพสามารถสร้างรายได้อย่าง
มั่นคง
1.3 วิทยากรอธิบายแหล่งสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น
1.4 ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ทิศทางไปสูการพัฒนาอาชีพอย่างถูกวิธี
และสรุปองค์ความรู้ที่ได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. ทั ก ษะการประกอบ 2.1 สามารถอธิบายรายละเอียดส่วน 2.1 การจัดเตรียมข้อมูลรูปแบบการ 2.1 วิทยากรปฏิบัติและนำ�เข้าสู่เนื้อหาในการ
อาชีพรับจัดงานอย่าง
ประกอบและประเภท ประโยชน์
จัดงานต่าง ๆ
ปฏิบัติจริง
มืออาชีพ
ของอาชีพการรับจัดงานอย่างมือ 2.2 การเตรียมเอกสารประกอบการ 2.2 วิทยากรบรรยายพร้อมกระตุน้ ให้เกิดความ
อาชีพ
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
มั่นใจในการปฏิบัติจริง
2.2 อธิบายรูปแบบของการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์
2.3 บอกวิธีการนำ�เสนอรูปแบบการ 2.3 การเตรียมเอกสาร/สื่อประกอบ 2.3 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและ
จัดงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
การนำ�เสนองาน
สามารถใช้เอกสารและสื่อวัสดุ/อุปกรณ์
อื่น ๆ ได้ในการนำ�เสนอตามรูปแบบของ
การจัดงานต่าง ๆ ได้

1. ช่องทางการประกอบ 1.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ / ทั ก ษะ 1.1 ความสำ�คัญในการเลือกประกอบ
อาชีพรับจัดงานอย่าง
และมีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
มืออาชีพ
อาชีพรับจัดงานอย่างมืออาชีพ 1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาชี พ ธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ จั ด งาน
อย่างมืออาชีพ
1.3 แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ
รับจัดงานอย่างมืออาชีพ
1.3 ทิ ศ ทางในการเลื อ กประกอบ
อาชีพรับจัดงานอย่างมืออาชีพ

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรบริการรับจัดงานอย่างมืออาชีพ

10

10

4

4

-

1
1

10

-

2

4

-

2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

315

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความสำ�คัญของ
โครงการอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการเขียน
โครงการ แผนธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของ
โครงการอาชีพได้
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกองค์ประกอบของ
โครงการอาชีพได้
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนอธิบายองค์ -ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

1. ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 1. ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู  ้ เรือ่ ง
2. การวางแผนและการเขี ย น ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์
โครงการ แผนธุรกิจ
ของโครงการอาชีพ และองค์ประกอบของ
3. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ
4. องค์ประกอบของโครงการอาชีพ 2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ผูเ้ รียนสรุปความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4. โครงการประกอบ
อาชีพการรับจัดงาน
มืออาชีพ
4.1 ความรู้เบื้องต้น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
วางแผน แผน
ธุรกิจ การเขียน
โครงการประกอบ
อาชีพเพื่อนำ�ไป
สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง

เนื้อหา
3.1 การบริหารจัดการการรับจัดงาน 3.1 วิทยากรบรรยายสาระความรูใ้ ห้เกิดความ
อย่างมืออาชีพ
ชัดเจนในการปฏิบัติจริง
3.2 การบริหารจัดการการตลาดกลุม่ 3.2 วิทยากรบรรยายการบริหารจัดการการ
เป้าหมาย และการจัดระบบฐาน
ตลาดและการจัดทำ�ฐานข้อมูลของกลุ่ม
ข้อมูล
เป้าหมาย
3.3 การสำ � รวจและศึ ก ษาตลาด 3.3 วิทยากรบอกแหล่งจัดหาทรัพยากรและ
ทรัพยากร
วัสดุ/อุปกรณ์ พร้อมทั้งบรรยายรูปแบบ
3.4 การบริหารการเงินและการบัญชี
ต่ า ง ๆ ของบริ ก ารที่ ส ามารถพั ฒ นา
ในการรับจัดงานอย่างมืออาชีพ
ออกแบบขึ้นมาใหม่ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. การบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริหารจัดการการรับจัด
การรับจัดงานอย่าง
งานอย่ า งมื อ อาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
มืออาชีพ
ประสิทธิภาพ
3.2 สามารถบริหารจัดการการตลาด
การรับจัดงานอย่างมืออาชีพได้
3.3 บอกแหล่งที่มาของทรัพยากร
และวัสดุ/อุปกรณ์ได้
3.4 สามารถบริหารการเงินและการ
บัญชีได้

เรื่อง

3

3

2

3

3

1

4

4

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.2 ก ารเขี ย นและ 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการ 1. การเขียนโครงการอาชีพ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. การประเมิ น ความเหมาะสม
โครงการอาชีพ 2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเขี ย น และความสอดคล้องของโครงการ
โครงการอาชีพได้เหมาะสมและ อาชีพ
ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
1. ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้
เรื่องการเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รียนและวิทยากรร่วมสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนโครงการอาชีพ
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความเหมาะ
สมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดำ�เนินงานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2

7

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
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หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
จำ�นวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

ในปัจ จุบันการบรรจุภัณ ฑ์ใหม่ ๆ เข้ า มามี บทบาทในการผลิ ตสิ นค้ า โดยมี ก ารคิ ด ค้ นและประดิ ษ ฐ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ในรูปแบบต่างๆเพือ่ สนองความต้องการในแต่ละกรณี เช่น ใช้ใบไม้มาทำ�กระทงห่อขนมไทย นำ�กิง่ ไม้/
เปลือกไม้มาสานเป็นชะลอม ตะกร้า เป็นต้น ซึง่ บรรจุภณ
ั ฑ์เหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐานมาจากการคิดค้นจากวัสดุธรรมชาติ
ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้ามีมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความ
แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจของผู้ผลิตสินค้าและบุคคลทั่วไป
ดังนั้น สถานศึกษาจึงได้เห็นความสำ�คัญในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้
กลุม่ เป้าหมายให้มคี วามรูเ้ รือ่ งการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการพัฒนาหลักสูตร ให้ผเู้ รียนได้มคี วามรูแ้ ละออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจการผลิตสินค้า      

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
2. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำ�ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้
3. เป็นหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาด้านศิลปะ

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปะและการออกแบบ
2. เพือ่ ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/สินค้า
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะอาชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้อย่างมัง่ คัง่ และมัน่ คง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา  จำ�นวน  60  ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จำ�นวน   10  ชั่วโมง
1.1 วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.2 ศึกษาดูงานสถานที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.3 ความสำ�คัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์		
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จำ�นวน   30  ชั่วโมง
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.1.1 ความสำ�คัญของการบรรจุภัณฑ์                                                                                                   
2.1.2 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท                                                                            
2.2 การจำ�แนกและชนิดของบรรจุภัณฑ์ตามการใช้งาน
2.2.1 วัสดุประเภทกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว
2.2.2 การเลือกวัสดุในการทำ�บรรจุภัณฑ์
2.2.3 ใช้วัตถุดิบสำ�หรับสร้างบรรจุภัณฑ์
2.3 แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
-  การออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์
2.4 การออกแบบตัวอักษร
2.5 การออกแบบฉลาก
2.6 การออกแบบภาพประกอบ
2.7 การออกแบบสีและลวดลาย
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ     
จำ�นวน   10  ชั่วโมง
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 คุณธรรมของผู้ประกอบการ
3.1.3 การตลาด
3.2 การสำ�รวจและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
3.3 การส่งเสริมการผลิต/การขาย
3.4 ทำ�เล และแหล่งประกอบอาชีพ
3.5 การประชาสัมพันธ์
3.6 การจัดการทรัพยากร
3.6.1 การคัดแยกวัสดุเหลือใช้
3.6.2 การทำ�ลายและการนำ�กลับมาใช้ใหม่
3.7 การจัดการความเสี่ยง
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4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน   10  ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพการบรรจุภัณฑ์สินค้า
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการบรรจุภัณฑ์สินค้า
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพการบรรจุภัณฑ์สินค้า
4.4 การเขียนโครงการการบรรจุภัณฑ์สินค้า
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการการบรรจุภัณฑ์สินค้า

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 วิทยากรให้ความรู้หลักการ/วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.2 ศึกษาข้อมูลจากแหล่เรียนรู้ต่างๆ  เช่น   ห้างสรรพสินค้า  งานแสดงสินค้า  
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 วิทยากรให้ความรู้/สาธิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
2.2 ให้ผู้เรียนฝึกปฎิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบต่างๆ
2.3 ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. การบริหารจัดการอาชีพ
3.1 ศึกษาข้อมูลการตลาด  วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
-  สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัด/อุตสาหกรรม/หอการค้า
-  งานแสดงสินค้า
3.2 การประชาสัมพันธ์
-  แผ่นพับโฆษณา
-  เว็บไซด์จังหวัด
3.3 การทำ�บัญชี
-  การคิดราคาต้นทุนกำ�ไร
-  การทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
-  การเพิ่มทุน/กำ�ไร
3.4 การจัดการความเสี่ยง

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

สื่อบุคคล  ได้แก่  นักออกแบบผลิตภัณฑ์
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น/สถานประกอบการ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่  หนังสือการออกแบบ  แผ่นพับ
เว็บไซด์การออกแบบ
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การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียนและหลังเรียน
2. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
3. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำ�คัญของ 1.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
อาชีพ
บรรจุภัณฑ์ได้
บรรจุภัณฑ์
2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการออกแบบ 1.1 ความสำ�คัญของการบรรจุภณ
ั ฑ์              
บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท
1.2 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ผู้เรียนสามารถบอกความสำ�คัญใน
แต่ละประเภท                                                                            
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้
2. การจำ�แนกและชนิดของบรรจุภัณฑ์
4. สามารถเลือกวัสดุการบรรจุภัณฑ์ได้
ตามการใช้งาน
2.1	วสั ดุประเภทกระดาษ ขวดพลาสติก
กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว
2.2	การเลือกวัสดุในการทำ�บรรจุภณั ฑ์
2.3 ใช้วัตถุดิบสำ�หรับสร้างบรรจุภัณฑ์     

1. ช ่องทางการประกอบ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำ�คัญของ 1. วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์    
อาชีพ
การประกอบอาชี พ การออกแบบ 2. ศ ึกษาดูงานสถานที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
3.	ความสำ�คัญของการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
2. ส ามารถอธิ บ ายวิ ธี ก ารออกแบบ
บรรรจุภัณฑ์ได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ วิ ธี ก ารออกแบบ 3
7
บรรจุภณ
ั ฑ์
2. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
สื่อ อิเล็คทรอนิคส์ เอกสาร สถานประกอบการ สถานที่จัดจำ�หน่าย
3. สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ /ศูนย์แสดงสินค้า   
1. วิทยากรให้ความรู้หลักการ/วิธีการ 9
21
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
2. วทิ ยากรสาธิตวิธกี ารออกแบบบรรจุภณั ฑ์
สินค้า
3. ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้าแบบอย่าง
4.	ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เช่นการออกแบบรูปทรงต่างๆ เช่น  
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
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3. ก ารบริหารจัดการใน 1.	สามารถบริหารจัดการในการประกอบ
การประกอบอาชีพ
อาชีพออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นลิขสิทธิ์
การเสียภาษี
- คุณธรรมของผู้ประกอบการ
- การตลาด
2. สำ �รว จ แ ล ะ กา รวิ เครา ะ ห์ กลุ่ ม
เป้าหมายได้
3. ส่งเสริมการผลิต/การขายได้
4. เลือกทำ�เล และแหล่งประกอบอาชีพได้
5. ประชาสัมพันธ์ได้
6. จัดการทรัพยากรได้
- คัดแยกวัสดุเหลือใช้
- ทำ�ลายและการนำ�กลับมาใช้ใหม่
7. สามารถควบคุมและจัดการความเสีย่ ง
ในอาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้

เรื่อง

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
1.1 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นลิขสิทธิ์
การเสียภาษี
1.2 คุณธรรมของผู้ประกอบการ
1.3 การตลาด
2. การสำ�รวจและการวิเคราะห์ กลุ่ม
เป้าหมาย
3. การส่งเสริมการผลิต/การขาย
4. ทำ�เล และแหล่งประกอบอาชีพ
5. การประชาสัมพันธ์
6. การจัดการทรัพยากร
6.1 การคัดแยกวัสดุเหลือใช้
6.2 การทำ�ลายและการนำ�กลับมาใช้
ใหม่
7. การจัดการความเสี่ยง

3. แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3.1 การออกแบบรูปทรงบรรจุภณ
ั ฑ์
3.2 การออกแบบตัวอักษร
3.3 การออกแบบฉลาก
3.4 การออกแบบภาพประกอบ
3.5 การออกแบบสี

เนื้อหา

1. ศ กึ ษาข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาด
- ศูนย์  0 T0P
- ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับโฆษณา
- เว็บไซด์อำ�เภอ
3. ทำ�บัญชี
- การคิดราคาต้นทุนกำ�ไร
- การทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
4.	วิทยากรอธิบายการควบคุมและจัดการ
ความเสี่ ย งในอาชี พ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

การจัดกระบวนการเรียนรู้

5

5

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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4. โ ครงการประกอบ 1. บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
อาชีพ
การบรรจุภัณฑ์สินค้าได้
2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
การบรรจุภัณฑ์สินค้าได้
3. บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าได้การบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าได้
4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพการบรรจุภัณฑ์
สินค้าได้
5. อ ธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง
องค์ประกอบของโครงการอาชีพการ
บรรจุภัณฑ์สินค้าได้
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
7. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งของโครงการอาชี พ
การบรรจุภัณฑ์สินค้าได้

เรื่อง
1. ค วามสำ � คั ญ ของโครงการอาชี พ
การบรรจุภัณฑ์สินค้า
2. ป ระโยชน์ ข องโครงการอาชี พ
การบรรจุภัณฑ์สินค้า
3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพการบรรจุภัณฑ์สินค้า
4. การเขียนโครงการอาชีพ การบรรจุภัณฑ์
สินค้า
5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งของโครงการอาชี พ การ
บรรจุภัณฑ์สินค้า

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.	จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 6
4
เรื่อง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
การบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าและประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องค์ประกอบของโครงการ
อาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
แนวคิดในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบ
ความรู้ เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการ
อาชีพทีด่ ี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
จัดการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพ
ที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
3. จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขี ย น
โครงการอาชีพการบรรจุภัณฑ์สินค้า
4.	กำ�หนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพการบรรจุภัณฑ์สินค้า
5. จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
6. ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำ�เนินงานอาชีพ และใช้
ในการดำ�เนินการประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตร การสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
จำ�นวน 142 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

ปัจจุบันทั่วโลกมีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่ ง ผลให้ มี
ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและเกิด ปัญหามลพิษจากการ
ใช้พลังงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อดิน น�้ำ และอากาศ ทั้งนี้ของเสียส่วนหนึ่งที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น คือ ของ
เสียจากชุมชน การท�ำฟาร์มปศุสัตว์ การท�ำการเกษตร และจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งของเสียเหล่านี้
ส่วนใหญ่เป็นอินทรียว์ ตั ถุ ในสภาวะไร้อากาศในสภาวะธรรมชาติจลุ นิ ทรียส์ ามารถย่อยสลายอินทรียว์ ตั ถุเหล่านีไ้ ด้
และเกิดเป็นก๊าซชีวภาพที่ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทน การย่อยสลายตามธรรมชาติใน
ภาวะเปิดนี้ ก๊าซชีวภาพที่เป็นก๊าซมีเทนถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกท�ำให้โลก
มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ แต่ถา้ มีการกักเก็บก๊าซมีเทนด้วยการใช้ระบบการผลิตแบบปิด ไว้เพื่อน�ำกลับมาใช้ เป็นเชื้อเพลิง
ในรูปแบบของก๊าซชีวภาพ ซึ่งจัดเป็นพลังงานทดแทนก็จะช่วยลดปัญหาภาวะเรือนกระจก และตอบสนอง
ความต้องการพลังงานของมนุษย์ได้อีกด้วย โดยเฉพาะในทุกวันนี้โลกก�ำลังเผชิญวิกฤติปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤติพลังงาน ก๊าซชีวภาพจึงมีความส�ำคัญมากขึ้น เพราะเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ จัดว่าเป็นทางเลือกใหม่ของของพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปมูลสัตว์
ซึ่งมีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน�้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณลดลงทุกวัน ในขณะที่พลังงานทดแทน
อื่นๆ บางชนิดยังอยู่ในขั้นทดลองหรือบางชนิดก็มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
พิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถผลิตได้จริงในระดับไร่นา โดยที่เกษตรกรน�ำมูลสัตว์มาเติมในถังหมักแล้วผสมน�้ำ จากนั้น
ท�ำการเติมมูลสัตว์เป็นประจ�ำก็จะได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนได้ ในขณะที่
กากมูลสัตว์ที่เป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตนั้น เกษตรกรสามารถน�ำมาใช้น�ำมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส�ำหรับ
ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตของการเกษตร ด้วยการเล็ง เห็นความส�ำคัญของการใช้ก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์ จึงจัดท�ำหลักสูตรการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ ส�ำหรับประชาชนและ ผู้สนใจ

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรการประกอบอาชีพที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เป็นหลักสูตรการประกอบอาชีพทีเ่ ปิดโอกาสให้ผรู้ ใู้ นท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นทั้งเนื้อหา ระยะเวลาเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิต ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
4. เป็นหลักสูตรการประกอบอาชีพที่สามารถเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทำ�ขึ้นได้
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จุดหมาย

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ
2. เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้ใช้มูลสัตว์ที่เหลือจากการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพนำ �ไปใช้  
ประโยชน์ในการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผล และผักได้              
3. เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน
4. มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นการตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
6. มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลาการเรียนรู้ของหลักสูตร จำ�นวน 142 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี
ภาคปฎิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร

จำ�นวน 33 ชั่วโมง
จำ�นวน 109 ชั่วโมง

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความหมายและความสำ�คัญก๊าซชีวภาพ
1.2 ขั้นตอนการเกิดก๊าซชีวภาพ
1.3 การผลิตก๊าซชีวภาพ
1.4 การนำ�ก๊าซชีวภาพไปใช้
1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 ขุดหลุมฝังโอ่ง
2.2 ฝังโอ่ง
2.3 เจาะรู
2.4 ก่ออิฐบล็อก (บ่อระบายกาก2.มูล)
2.5 เจาะรู วางท่อ บ่อเติมมูล
2.6 บ่อมูลล้น
2.7 ปิดฝาต่อท่อนำ�ก๊าซ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

30  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง          
5  ชั่วโมง
10  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
70  ชั่วโมง
10  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
15  ชั่วโมง
15  ชั่วโมง
10  ชั่วโมง
10  ชั่วโมง
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3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3.2 ลดต้นทุนในการผลิตก๊าชชีวภาพ
3.3 กระบวนการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
3.4 การนำ�ผลผลิตก๊าชชีวภาพไปใช้ประโยชน์
3.5 การพัฒนาผลผลิตและการแปรรูป
3.6 การดูแลรักษา
4. โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียน

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

30  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
5  ชั่วโมง
12  ชั่วโมง
0.5  ชั่วโมง
0.5  ชั่วโมง
1  ชั่วโมง
7  ชั่วโมง
3  ชั่วโมง

1. ช่องการประกอบอาชีพ
1.1 วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างโอ่งชีวภาพ
1.2 วิทยากรและผู้เรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1.3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร สื่ออินเตอร์เน็ต สถานประกอบการ สื่อของจริง
2. การฝึกทักษะอาชีพ
2.1 วิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
-  การเลือกสถานที่ในการก่อสร้าง
-  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
-  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการหมัก
2.2 วิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
-  การขุดหลุม
-  การฝังโอ่ง
-  การเจาะรู  
-  การก่ออิฐบล็อก (บ่อระบายกากมูล)
-  การเจาะรู วางท่อ บ่อเติมมูล
-  การบ่อมูลล้น
-  การปิดฝาต่อท่อนำ�ก๊าซ
2.3 วิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนการดูแลรักษาโอ่งก๊าชชีวภาพ
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สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้เนื้อหาการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ
2. สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล
3. แหล่งเรียนรู้  109/10  หมู่ที่ 7  ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4
5
5

2
2
2
-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1 ความสำ�คัญของการสร้างโอ่งก๊าช 1.1 วทิ ยากรให้ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ 5
ชีวภาพ
การสร้างโอ่งชีวภาพ
1.2	การจัดหาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 1.2 วิทยากรและผู้เรียนสนทนาแลก 5
มาใช้ในการผลิต
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1.3 ความเป็นไปได้ในการลงทุนและ 1.3 ผู้ เรี ย นศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก 5
เอกสาร สื่ออินเตอร์เน็ต สถาน
การตัดสินใจในการเลือกอาชีพ
ประกอบการ สื่อของจริง
10
1.4 กระบวนการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
1.5	ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
5
-

เนื้อหา

1. ช ่องทางการประกอบ 1.1 สามารถบอกความหมายและความ
อาชีพ
สำ�คัญก๊าซชีวภาพ
1.2 สามารถบอกขั้นตอนการเกิดก๊าซ
ชีวภาพ
1.3 สามารถบอกขั้นตอนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ
1.4 สามารถบอกขั้นตอนการนำ�ก๊าซ
ชีวภาพไปใช้
1.5 สามารถบอกปัจจัยที่มีผลต่อการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
2. ทักษะการประกอบ 2.1. ผู้เรียนอธิบายความรู้พื้นฐานการ 2.1 ความรู้พื้นฐานด้านการสร้างโอ่ง 2.1 วทิ ยากรให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
อาชีพ
สร้างโอ่งก๊าซชีวภาพได้   
2.1.1 การเลือกพื้นที่สร้างโอ่ง
การสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
2.1.2 เลื อ กวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการ
- การเลือกสถานที่ในการก่อสร้าง
สร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำ�
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการหมัก
2.2. อธิบายขั้นตอนการสร้างโอ่งก๊าช 2.2 ขั้นตอนการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ       2.2 วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ขั้ น ตอนการ
ชีวภาพได้  
สร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
- ขั้นตอน การขุดหลุม
- ขั้นตอนการฝังโอ่ง
- ขั้นตอนการเจาะรู  

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
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3.

เนื้อหา

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

2.3

3.4

3.3

วิธีการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
3.1
ต้นทุนการผลิต
ประโยชน์ของการสร้างโอ่งก๊าช
แก้ไขปัญหาในขณะการสร้างโอ่ง
การพัฒนานำ�ผลผลิตก๊าชชีวภาพ
คุณธรรม จริยธรรมการประกอบ
อาชีพ
3.2

2.3 ส ามารถบอกขั้ น ตอนการดู แ ล 2.3  ขั้นตอนการดูแลรักษา   
รักษาโอ่งก๊าชชีวภาพได้  

จุดประสงค์การเรียนรู้

ก ารบริหารจัดการ 3.1	สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ในกาประกอบ
ท้องถิน่ มาประกอบการสร้างโอ่งได้
อาชีพ
3.2 สามารถลดต้นทุนในการผลิตก๊าช
ชีวภาพ
3.3 กระบวนการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
3.4 ก ารนำ � ผลผลิ ต ก๊ า ชชี ว ภาพไปใช้
ประโยชน์
3.5 การพัฒนาผลผลิตและการแปรรูป
3.6 การดูแลรักษา

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
- การก่ออิฐบล็อก (บ่อระบายกากมูล) 15
- การเจาะรู วางท่อ บ่อเติมมูล
15
- วิธีกาสร้างบ่อมูลล้น
10
- การปิดฝาต่อท่อนำ�ก๊าซ
8
วทิ ยากรให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล 2
รักษา
- การเติมมูลสัตว์
- การป้องกันการแตกร้าวของโอ่ง
-	การนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ให้ความรู้ในการเกี่ยวกับการสร้างโอ่ง 2
3.1.1 แนะนำ�เทคนิควิธกี ารออกแบบ 3
การสร้าง
3
3.1.2 วิทยากรให้ศึกษาแหล่งวัสดุ          3
อุปกรณ์เพื่อเป็นการลดต้นทุน 3
ในการสร้างโอ่ง
3
จัดให้ผู้เรียนศึกษาแนวทางในการ
ประกอบอาชีพการสร้างโอ่งก๊าชชีวภาพ
จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติลงมือการ
สร้างโอ่งก๊าช
ใ ห้ ผู้ เรี ย นสามารถรู้ จั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และชุมชน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4	อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.6 สามารถ เขียนโครงการประกอบ
อาชีพได้
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1 จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบ 0.5
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ความรู้ เรื่ อ ง ความสำ � คั ญ ของ 0.5
4.3	องค์ประกอบของโครงการประกอบ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง 1
อาชีพ
โครงการอาชีพ  องค์ประกอบของ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรม 1
6
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล 3
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ     
4.4	ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
เนื้อหา
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.5	จดั ให้ผเู้ รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
จำ�นวน 164 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายเป็นหนึง่ ในปัจจัยสีท่ มี่ นุษย์ทกุ คนต้องแสวงหามาเพือ่ ห่อหุม้ ร่างกาย ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องการความสวยงาม ช่วยสร้างบุคลิกภาพให้กับผู้สวมใส่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจึงมีบทบาทในชีวิตประจำ�วัน
ของคนเรา ซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ผู้บริโภคจัดหามาตกแต่งให้กับตัวเอง มีแหล่งที่มา 2 แห่ง คือ เสื้อผ้าสั่งตัด
กับเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เสื้อผ้าสั่งตัดจะได้รูปทรงดี แบบ สี ขนาดพอเหมาะกับผู้สวมใส่ แต่ราคาค่อนข้างแพง
และต้องใช้เวลาสั่งตัด ปัจจุบันผู้บริโภคจึงหันมานิยมใช้เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปมากกว่าเสื้อผ้าสั่งตัด เพราะสะดวก
รวดเร็ว ราคาไม่แพงมากนัก มีให้เลือกหลายระดับ ตามความพอใจของผู้บริโภค จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด
การประกอบอาชีพออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปขึ้น
นอกจากความสำ�คัญดังกล่าวข้างต้น จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
กันค่อนข้างสูง การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้ ดังนั้น
หลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปนี้ จึงน่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาอาชีพ
ของกลุม่ อาชีพตัดเย็บเสือ้ ผ้า กลุม่ อาชีพสิง่ ทอทุกประเภท หรือผูท้ ตี่ อ้ งการประกอบอาชีพด้านการออกแบบเสือ้ ผ้า
สำ�เร็จรูป ได้ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และการมีงานทำ�ต่อไปได้

หลักการของหลักสูตร
1.
2.
3.
3.
4.

จุดหมาย

เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรที่สามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรนี้ให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกอบอาชีพการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารจัดการในอาชีพการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
5. สามารถจัดทำ�โครงการประกอบอาชีพและนำ�สู่การปฏิบัติจริงได้
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 164 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร (ทฤษฎี 40 ชั่วโมง และปฏิบัติ 124 ชั่วโมง)

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของข้อมูลตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และขอบข่ายในงานอาชีพ
การออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
1.3 ทิศทางการประกอบอาชีพการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 120 ชั่วโมง
2.1 หลักการพื้นฐานในการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
จำ�นวน   15 ชั่วโมง
2.1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต้องใช้ในงานออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2.1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้น
2.1.3 หลักการนำ�เส้นมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2.1.4 การฝึกทักษะการเขียนลายเส้น
2.1.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี
2.1.6 หลักการนำ�สีมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2.1.7 การฝึกทักษะการระบายสี
2.1.8 หลักการเลือกผ้าเพื่อใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2.2 หลักการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
จำ�นวน  18 ชั่วโมง
2.2.1 หลักการออกแบบคอเสื้อ
2.2.2 หลักการออกแบบปกเสื้อ
2.2.3 หลักการออกแบบแขนเสื้อ
2.2.4 หลักการออกแบบข้อมือเสื้อ
2.2.5 หลักการออกแบบสาบเสื้อ
2.2.6 หลักการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อการตกแต่งตัวเสื้อ
2.3 วิธกี ารสร้างแนวคิดในงานออกแบบและกระบวนการกำ�หนดแนวคิดรูปแบบสินค้า (PRODUCT
CONCEPT)
จำ�นวน   6 ชั่วโมง
2.4 การกำ�หนดขนาดเสื้อผ้ามาตรฐาน (STANDARD SIZE SET) การลดและขยายแบบตัดเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป
จำ�นวน   6 ชั่วโมง
2.5 หลักการสร้างแบบและแยกแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
จำ�นวน 30 ชั่วโมง
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2.6 กระบวนการวางแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
จำ�นวน  45 ชั่วโมง
2.6.1 เสื้อคอโปโล (15 ชั่วโมง)
2.6.2 เสื้อแจ็กเกต (15 ชั่วโมง)
2.6.3 เสื้อแบบสมัยนิยม (15 ชั่วโมง)
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 20 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการการผลิต
3.1.1 การสำ�รวจแหล่งเงินทุน และแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น
3.1.2 การกำ�หนดมาตรฐานชิ้นงาน และการควบคุมคุณภาพผลผลิต
3.1.3 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
3.2 การบริหารจัดการการตลาด
3.2.1 หลักการจัดการการตลาด
3.2.2 ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
3.2.3 ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำ�ข้อมูลไปใช้)
3.2.4 การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในชุมชน และประเทศ
3.2.5 การทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
3.2.6 การคำ�นวณต้นทุนกำ�ไรในการผลิต และการกำ�หนดราคาขาย
3.2.7 การส่งเสริมการขาย และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ศึกษาดูงาน
2. บรรยาย
3. สาธิต
4. ฝึกปฏิบัติ
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมายเหตุ ก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องวิธีการสร้างแนวคิดในงานออกแบบและ
กระบวนการกำ�หนดแนวคิดรูปแบบสินค้า (PRODUCT CONCEPT) การกำ�หนดขนาดเสื้อผ้ามาตรฐาน
(STANDARD SIZE SET) การลดและขยายแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป หลักการสร้างแบบและแยกแบบตัดเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป และกระบวนการตัดเย็บเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป ผูเ้ รียนจะต้องผ่านการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นเนือ้ หาเรือ่ งการบริหาร
จัดการในการประกอบอาชีพ เพื่อนำ�ความรู้และข้อมูลทางการตลาดมาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องดังกล่าว
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สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสารแฟชั่น หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า ฯลฯ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซด์เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า การขายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปออนไลน์
สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้รู้ ภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ฯลฯ
วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการออกแบบเสื้อสำ�เร็จรูป

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีจากการทำ�แบบทดสอบ
2. การประเมินทักษะการปฏิบัติจากผลงานระหว่างเรียน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
3. การประเมินผลจากโครงการประกอบอาชีพ

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพ วิชาเลือกทีส่ ถานศึกษาได้จดั ทำ�ขึน้

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.	ช่องทางการประกอบ 1.1 ส ามารถวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของ 1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของข้อมูล 1.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 3
3
อาชีพ
ข้ อ มู ล ตนเอง ชุ ม ชน สั ง คม
ตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
สิ่งแวดล้อม และขอบข่ายในงาน
และขอบข่ า ยในงานอาชี พ การ
ออกแบบเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป การผลิต
อาชีพได้
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
เสื้ อ ผ้ า สำ � เร็ จ รู ป โดยศึ ก ษาใน
1.2 วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการ 1.2 ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
6
ประเด็นต่อไปนี้
ประกอบอาชีพ  
อาชีพ
1) ต้นทุน/รายได้
1.3 ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ การ 1.3 ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ การ
2) การจัดการการตลาด
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป โดยใช้
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
3) ความต้องการของตลาด/ผู้บริโภค
กระบวนการคิดเป็นและมีความ
4) คู่แข่งทางการค้า
เป็ น ไปได้ ต ามศั ก ยภาพ 5 ด้ า น
5) แหล่งวัตถุดิบ
ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร
6) ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ
7) คุณสมบัติของนักออกแบบเสื้อผ้า
ของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
1.2 ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ศักยภาพของภูมปิ ระเทศ ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผูร้ ู้ ภูมปิ ญ
ั ญาใน
และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และ
ชุมชน และประเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
1.3 นำ�ข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ที่สอดคล้องกับ

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
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ศ ักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้ น ที่ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ต าม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมิประเทศ ศักยภาพของศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ และทรั พ ยากร
มนุษย์ในแต่ละพืน้ ที่ ตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
1.4 ผู้ เรี ย นและวิ ท ยากรร่ ว มกั น สรุ ป
องค์ความรู้
2. ทักษะการประกอบ 2.1 เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็นต้องใช้ 2.1 หลักการพื้นฐานในการออกแบบ 2.1 หลักการพื้นฐานในการออกแบบ
อาชีพ
ในงานออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผ้า
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
สำ�เร็จรูปได้
1) ว สั ดุอปุ กรณ์ทจี่ �ำ เป็นต้องใช้ใน
1) วทิ ยากรอธิบายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
2.2 อ ธิ บ ายหลั ก การนำ � เส้ น มาใช้ ใ น
งานออกแบบและตัดเย็บเสือ้ ผ้า
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นงาน
การออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปได้
สำ�เร็จรูป
ออกแบบและตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า
สำ � เร็ จ รู ป โดยการนำ � วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ม าสาธิ ต และบอก
วิธีการใช้งาน
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2.3 ส ามารถเขียนลายเส้นได้ถูกต้อง
2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเส้น
ตามหลักการ
3) ห ลั ก การนำ � เส้ น มาใช้ ใ นการ
2.4 อธิบายหลักการนำ�สีมาใช้ในการ
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปได้
4) การฝึกทักษะการเขียนลายเส้น
2.5 สามารถระบายสีได้ถูกต้องตาม
5) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสี
หลักการ
6) ห ลักการนำ�สีมาใช้ในการออกแบบ
2.6 เลือกสีมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้า
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
สำ�เร็จรูปได้อย่างเหมาะสม
7) การฝึกทักษะการระบายสี
2.7 อธิบายหลักการออกแบบเสื้อผ้า
8) หลักการเลือกผ้าเพือ่ ใช้ในการ
สำ�เร็จรูปได้
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2.8 สามารถออกแบบคอเสื้อ ปกเสื้อ 2.2 หลักการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
แขนเสื้อ ข้อมือเสื้อ สาบเสื้อ และ
1) หลักการออกแบบคอเสื้อ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เพือ่ การตกแต่ง
2) หลักการออกแบบปกเสื้อ
ตัวเสื้อได้
3) หลักการออกแบบแขนเสื้อ
2.9 ส ามารถสร้ า งแนวคิ ด ในงาน
4) หลักการออกแบบข้อมือเสื้อ
ออกแบบและกำ � หนดแนวคิ ด
5) หลักการออกแบบสาบเสื้อ
รู ป แบบสิ น ค้ า (PRODUCT
6) ห ลักการออกแบบส่วนประกอบ
CONCEPT) ได้
ต่างๆ เพื่อการตกแต่งตัวเสื้อ
2.10 ส ามารถกำ�หนดขนาดเสือ้ ผ้ามาตรฐาน 2.3	วิธีการสร้างแนวคิดในงานออกแบบ
(STANDARD SIZE SET) ได้
และกระบวนการกำ�หนดแนวคิด

จุดประสงค์การเรียนรู้
2) ว ทิ ยากรอธิบายถึงเส้นพืน้ ฐาน
ที่ ใช้ ใ นการออกแบบ พร้ อ ม
วาดรูปสาธิตบนกระดาน และ
ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก วาดเส้ น ลงใน
กระดาษ A4
3) วทิ ยากรอธิบายเส้นทีใ่ ช้ในการ
ออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป โดย
วาดรูปสาธิตเส้นรอบนอกและ
เส้นด้านในเป็นรูปแบบเสื้อทรง
ต่างๆ บนกระดาน พร้อมให้
ผู้เรียนฝึกวาดลงในกระดาษ A4
4) วิทยากรอธิบายและสาธิตวิธี
การฝึกทักษะในการเขียนลายเส้น
ด้วยดินสอ ปลายพู่กัน และ
การฝึกขีดเขีย่ ปากกาในลักษณะ
ต่างๆ เพื่อสร้างลักษณะผิวที่
แตกต่างกัน
5) ว ทิ ยากรอธิบายเกีย่ วกับพืน้ ฐาน
และประเภทของสีตามวงจรสี
พร้อมให้ผู้เรียนได้ดูภาพการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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2.11 บอกวิธีการลดและขยายแบบตัด
รูปแบบสินค้า (PRODUCT CONCEPT)
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปได้
2.4 การกำ�หนดขนาดเสื้อผ้ามาตรฐาน
2.12 สามารถสร้างแบบและแยกแบบ
(STANDARD SIZE SET) การลด
ตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปได้
และขยายแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2.13 สามารถวางแบบตัดและตัดเย็บ 2.5 หลักการสร้างแบบและแยกแบบ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูปประเภทเสื้อคอ
ตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
โปโล เสื้อแจ็กเกต และเสื้อแบบ 2.6 กระบวนการวางแบบตัดและตัดเย็บ
สมัยนิยมได้อย่างมีคุณภาพตาม
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
มาตรฐานชิ้นงาน
1) เสื้อคอโปโล
2) เสื้อแจ็กเกต
3) เสื้อแบบสมัยนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
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ออกแบบเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปที่มี 6
24
นำ�้ หนักของสีแตกต่างกัน สีทมี่ ี
45
ความเข้มข้นใกล้เคียงกัน และ สีที่มีวรรณะของสีแตกต่างกัน
6) วิทยากรอธิบายหลักการของ
การนำ � สี มาใช้ ร่ว มกั น ในการ
ออกแบบ โดยการใช้สีคู่ประกบ
การใช้สีข้างเคียง การใช้สีสามสี
การใช้สีเอกรงค์ และการใช้สี
ลวงตาวิธีต่างๆ เพื่ออำ�พราง
รูปร่าง พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ดู
ภาพประกอบ
7) วทิ ยากรอธิบายขัน้ ตอนการฝึก
ทักษะในการระบายสี โดยให้
ผู้เรียนร่างภาพนางแบบด้วย
ดินสอ แล้วฝึกทักษะในการ
ระบายสี ต ามขั้ น ตอนต่ า งๆ
พร้อมทัง้ ให้ผเู้ รียนดูภาพประกอบ
8) วทิ ยากรอธิบายหลักการเลือก
ผ้ า ในการออกแบบ โดยยึ ด
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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ห ลักการพิจารณาตามความเหมาะ
สมของโอกาสที่ใช้ พิจารณาการ
ลายผ้าและพื้นผิวของผ้า พร้อมให้
ผู้เรียนดูภาพประกอบ
2.2 หลักการออกแบบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
1) วิ ท ยากรอธิ บ ายหลั ก การ
ออกแบบคอเสื้ อ แบบต่ า งๆ
พร้ อ มสาธิ ต การวาดคอเสื้ อ
แบบต่างๆ และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบคอเสื้ อ
รูปทรง ต่างๆ
2) วิ ท ยากรอธิ บ ายหลั ก การ
ออกแบบปกเสื้ อ แบบต่ า งๆ
พร้ อ มสาธิ ต การวาดปกเสื้ อ
แบบต่ า งๆ และให้ ผู้ เ รี ย น
ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบปกเสือ้
รูปทรงต่างๆ
3) วิ ท ยากรอธิ บ ายหลั ก การ
ออกแบบแขนเสื้อแบบต่าง ๆ
พร้อมสาธิตการวาดแขนเสื้อ
แบบต่างๆ และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติการออกแบบแขนเสื้อ
รูปทรงต่างๆ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4) ว ิ ท ยากรอธิ บ ายหลั ก การ
ออกแบบข้อมือเสื้อแบบต่างๆ
พร้อมสาธิตการวาดข้อมือเสื้อ
แบบต่างๆ และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบตั กิ ารออกแบบข้อเสือ้ รูป
ทรงต่างๆ
5) วิ ท ยากรอธิ บ ายหลั ก การ
ออกแบบสาบเสื้อแบบต่างๆ
พร้อมสาธิตการวาดสาบเสื้อ
แบบต่างๆ และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติการออกแบบสาบเสื้อ
รูปทรงต่างๆ
6) วิ ท ยากรอธิ บ ายหลั ก การ
ออกแบบส่วนประกอบต่างๆ
เพื่อการตกแต่งตัวเสื้อ พร้อม
สาธิตการออกแบบตกแต่งตัว
เสื้อแบบต่างๆ และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบตกแต่ง
ตัวเสื้อแบบต่างๆ และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบตกแต่ง
ตัวเสื้อแบบต่างๆ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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**ก่ อ นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ น
เนื้อหาเรื่องวิธีการสร้างแนวคิดในงาน
ออกแบบและกระบวนการกำ�หนดแนวคิด
รูปแบบสินค้า (PRODUCT CONCEPT)
การกำ � หนดขนาดเสื้ อ ผ้ า มาตรฐาน
(STANDARD SIZE SET) การลดและ
ขยายแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป หลักการ
สร้างแบบและแยกแบบตัดเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
และกระบวนการตัดเย็บเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
ผู้เรียนจะต้องผ่านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องการบริหารจัดการ
ในการประกอบอาชีพ เพื่อนำ�ความรู้
และข้อมูลทางการตลาดมาเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้เรื่องดังกล่าว
2.3	วิธีการสร้างแนวคิดในงานออกแบบ
และกระบวนการกำ�หนดแนวคิด
รู ป แบบสิ น ค้ า (PRODUCT
CONCEPT)

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
1) วทิ ยากรอธิบายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
วิ ธี ก ารสร้ า งแนวคิ ด ในงาน
ออกแบบและกระบวนการ
กำ�หนดแนวคิดรูปแบบสินค้า
(PRODUCT CONCEPT) โดย
คำ � นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของ
ตลาดในชุมชน และประเทศ
2) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสร้างแนวคิด
ในงานออกแบบและกำ�หนด
แนวคิดรูปแบบสินค้า (PRODUCT
CONCEPT) โดยใช้ ข้ อ มู ล
ทางการตลาดที่ ไ ด้ ร วบรวบ
และวิเคราะห์ไว้แล้ว
2.4 การกำ�หนดขนาดเสื้อผ้ามาตรฐาน
(STANDARD SIZE SET) การลด
และขยายแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
1) ว ทิ ยากรอธิบายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การกำ�หนดขนาดเสือ้ ผ้ามาตรฐาน
(STANDARD SIZE SET) การ
ลดและขยายแบบตั ดเสื้ อ ผ้ า
สำ�เร็จรูป พร้อมสาธิต

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
2) ผ ู้ เรี ย นฝึ กปฏิ บัติการลดและ
ขยายแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ให้ได้ตามขนาดเสือ้ ผ้ามาตรฐาน
(STANDARD SIZE SET)
2.5 หลักการสร้างแบบและแยกแบบ
ตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
1) ว ทิ ยากรอธิบายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
หลั กการสร้ างแบบและแยก
แบบตัดเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป พร้อม
สาธิ ต วิ ธี ก ารสร้ า งแบบและ
แยกแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
(เสือ้ คอโปโล เสือ้ แจ็กเกต และ
เสื้อแบบสมัยนิยม)
2) ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างแบบ
และแยกแบบตัดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
(เสือ้ คอโปโล เสือ้ แจ็กเกต และ
เสื้อแบบสมัยนิยม)
2.6 กระบวนการวางแบบตัดและตัดเย็บ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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3.6

3.5

3.4

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1
การประกอบอาชีพ
3.2
3.3

เรื่อง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1) ผ เู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารวางแบบตัด
และตัดเย็บเสื้อคอโปโล เสื้อ
แจ็กเก็ต และเสื้อแบบสมัยนิยม
2) ผ ู้เรียนนำ�เสนอผลงานการปฏิบัติ
3) วิ ท ยากรตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ผลงานตามมาตรฐานชิ้นงาน
พร้อมทัง้ ให้ผเู้ รียนแก้ไขผลงาน
ให้ได้คณุ ภาพตามมาตรฐานชิน้ งาน
บ อกวิ ธี ก ารสำ � รวจแหล่ ง เงิ น ทุ น 3.1 การบริหารจัดการการผลิต
3.1 การบริหารจัดการการผลิต
และแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นได้
1) การสำ�รวจแหล่งเงินทุน และ
1) ผู้เรียนสำ�รวจและศึกษาแหล่ง
สามารถกำ�หนดมาตรฐานชิน้ งานได้
แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แหล่ ง เงิ น ทุ น
บ อกวิ ธี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
2) การกำ�หนดมาตรฐานชิ้นงาน
แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และ
ผลผลิตได้
และการควบคุมคุณภาพผลผลิต
การใช้ ป ระโยชน์ ข องแหล่ ง
ส ามารถบริ ห ารจั ด การในการ
3) คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
วัตถุดิบในท้องถิ่น
ประกอบอาชีพได้อย่างมีคณ
ุ ธรรม 3.2 การบริหารจัดการการตลาด
2) ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ข้ อ มู ล ที่
อธิบายเกี่ยวกับหลักการจัดการ
1) หลักการจัดการการตลาด
รวบรวมได้จากการสำ�รวจ และ
ตลาด ระบบการตลาดและพฤติกรรม
2) ระบบการตลาดและพฤติกรรม
สรุปวิธกี ารสำ�รวจแหล่งเงินทุน
ผู้บริโภคได้
ผู้บริโภค
และแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น
บ อกวิ ธี ก ารหาข้ อ มู ล การเก็ บ
3) ขอ้ มูลทางการตลาด (วิธกี ารหา
3) วิ ท ยากรอธิ บ ายความสำ � คั ญ
รวบรวมข้อมูล และนำ�ข้อมูลมา
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
ของการกำ�หนดมาตรฐานชิน้ งาน
ใช้ได้
และการนำ�ข้อมูลไปใช้)
และการควบคุมคุณภาพผลผลิต

จุดประสงค์การเรียนรู้
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3.7 น ำ � ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร ต ล า ด ม า
วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
ในชุมชน และประเทศได้
3.8 วางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดได้
3.9 อธิบายความหมายและประโยชน์
ของการทำ�บัญชีได้
3.10 อ ธิ บ ายขั้ น ตอนในการทำ � บั ญ ชี
รายรับ – รายจ่ายได้
3.11 จัดทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่ายได้
3.12 คำ�นวณต้นทุนกำ�ไรในการผลิต ได้
3.13 กำ�หนดราคาขายได้อย่างเหมาะ
สมกับตัวสินค้าและสอดคล้องกับ
ต้ น ทุ น และเวลารอบจำ � หน่ า ย
สินค้า
3.14 อธิบายแนวทางการส่งเสริมการ
ขายและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
4) ก ารวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดในชุมชน และประเทศ
5) การทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
6) ก ารคำ � นวณต้ น ทุ น กำ � ไรใน
การผลิต และการกำ�หนดราคา
ขาย
7) ก ารส่ ง เสริ ม การขาย และ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย

เนื้อหา
4) ผ เู้ รียนร่วมกันกำ�หนดมาตรฐาน
ชิน้ งาน และวางแผนการควบคุม
คุณภาพผลผลิต
5) วิทยากรอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
6) ผู้เรียนยกตัวอย่างการบริหาร
จัดการในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีคุณธรรม
3.2 การบริหารจัดการการตลาด
1) วทิ ยากรอธิบายให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับหลักการจัดการการตลาด
ระบบการตลาด พฤติกรรมผู้
บริ โ ภค และข้ อ มู ล ทางการ
ตลาด (วิธีการหาข้อมูล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการนำ�
ข้อมูลไปใช้)
2) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการหาข้อมูล
ทางการตลาด
3) ผู้เรียนนำ�ข้อมูลทางการตลาด
ที่เก็บรวมรวมได้มาวิเคราะห์
ความต้ อ งการของตลาดใน
ชุมชน และประเทศ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา
4) ผ ู้เรียนฝึกปฏิบัติวางแผนผลิต
สิ น ค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาด
5) วิทยากรอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายและประโยชน์ของ
การทำ�บัญชี ขั้นการทำ �ตอน
บัญชีรายรับ – รายจ่าย
6) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการทำ�บัญชี
รายรับ – รายจ่าย
7) วิทยากรอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการคำ�นวณต้นทุนกำ�ไรใน
การผลิต การกำ�หนดราคาขาย
การส่ ง เสริ ม การขาย และ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
8) ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั คิ �ำ นวณต้นทุน
กำ�ไรในการผลิต และกำ�หนด
ราคาขาย
9) ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป แนวทาง
ส่งเสริมการขาย และช่องทาง
การจัดจำ�หน่าย

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4	อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อ ธิ บ ายลั ก ษณะของการเขี ย น
โครงการประกอบอาชี พ ที่ มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
ครบถ้วนได้
4.6 ส ามารถขี ย นโครงการประกอบ
อาชีพได้ถูกต้อง
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

4.4

4.3

4.1 ค วามสำ�คัญของโครงการประกอบ 4.1
อาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพ
4.3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
ประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการ
4.2

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบ 0.5
ความรู้ เ รื่ อ ง ความสำ � คั ญ ของ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง 0.5
โครงการอาชีพ องค์ประกอบของ
โครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรม 1
การสนทนา แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวคิดใน 1
6
การดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
3
จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบงานความรู้ เรื่ อ ง ตั ว อย่ า ง
โครงการการเขียนโครงการอาชีพ
ที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
จัดการอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิด
เป็นแนวทางในการเขียนโครงการ
อาชีพที่ดี เหมาะสมและถูกต้อง
จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
โครงการอาชีพ
กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา
4.5 จ ั ด ให้ ผู้ เรี ย นปรั บ ปรุ ง โครงการ
อาชีพให้เหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเองเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุน งบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนิน
การประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรการจัดและตกแต่งสวนหย่อม
จำ�นวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

การจัดและตกแต่งสวนหย่อมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความต้องการมากในปัจจุบัน เพราะสวนหย่อมเป็น
ส่วนหนึ่งของการตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ทำ�งาน สถานประกอบการ
หรือในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งเกิดจากความ สวยงาม ร่มรื่น ของสวนหย่อมนั้นๆ แต่
พบว่าผู้ประกอบอาชีพนี้ยังมีจำ�นวนไม่มากนัก ทั้งที่เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูง
การจัดและตกแต่งสวนหย่อมมีหลายรูปแบบ เช่น สวนแบบไทย แบบจีน แบบญี่ปุ่น แบบบาหลี และ
สวนหิน เป็นต้น ดังนั้น หากผู้สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการจัดและตกแต่งสวนหย่อม ก็จะสามารถนำ�ความรู้นั้น
มาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
การลงทุนในการประกอบอาชีพจัดและตกแต่งสวนหย่อม ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่วัสดุอุปกรณ์ และ
พันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถเลือกใช้ พันธุ์ไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสวนหย่อมแต่ละประเภท
ด้านการตลาด ในปัจจุบันพบว่า อาชีพการจัดและตกแต่งสวนหย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดเป็น
อย่างมาก เพียงแต่ผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  และพัฒนารูปแบบการจัดสวนหย่อม
ชนิดต่างๆ ให้ลูกค้าเห็นและประทับใจในผลงานโดยอาจออกแบบหรือสร้างแบบจำ�ลองให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือก
พิจารณา เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสวนหย่อมที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งการกำ�หนดราคาที่ทำ�ให้ลูกค้าพึงพอใจ
ในและสามารถตัดสินใจได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงได้ทำ�การพัฒนาหลักสูตร การจัดและตกแต่งสวนหย่อมขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจ
ที่จะประกอบอาชีพนี้ ได้เห็นช่องทางและสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการจัดและตกแต่งสวนหย่อม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง

หลักการของหลักสูตร

1. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
2. เพือ่ ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพเดิมที่มีอยู่
3. ส่งเสริมให้มีการนำ�เอาวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจในงานอาชีพ
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และสามารถพัฒนาอาชีพการจัดและตกแต่งสวนหย่อมได้
3. เพือ่ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 60 ชั่วโมง (ทฤษฎี 19 ชั่วโมง ปฏิบัติ 41 ชั่วโมง)
โครงสร้างหลักสูตร

ต่างๆ

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 5 ชั่วโมง/ปฏิบัติ - ชั่วโมง)
1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพ การจัดและตกแต่งสวนหย่อม
1.2 ข้อมูลความต้องการในการตกแต่งสวนหย่อม
1.3 การวิเคราะห์การตลาด
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการจัดตกแต่งสวนหย่อม
(ทฤษฎี 10 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง)
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตกแต่งสวนหย่อม
2.1.1 ความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกแบบ เขียนแบบ และการอ่านแบบสวนหย่อมชนิด
2.1.2 ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
2.1.3 ความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบ
2.1.4 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ เช่น แหล่งเงินทุน แรงงาน เป็นต้น
2.2 ความรู้ในการตกแต่งสวนหย่อมเพื่อการประกอบอาชีพ
2.2.1 การออกแบบ
2.2.2 การเขียนแบบ
2.2.3 ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งสวนหย่อม
1) การคัดเลือกพันธุ์ไม้ประดับ(ไม้ดอก – ไม้ใบ)
2) การเลือกหินประดับ
3) ส่วนประกอบอื่นๆ ที่นำ�มาประดับในสวนหย่อม
2.2.4 ความรู้ในการคำ�นวณพื้นที่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
2.2.5 ความรู้เรื่องการตลาด  
2.3 ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดสวนหย่อมชนิดต่างๆ ได้แก่
-   สวนไทย หรือสวนพรรณไม้เขตร้อนชื้น
-   สวนจีน
-   สวนญี่ปุ่น
-   สวนบาหลี
-   สวนหิน
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2.3.1 องค์ประกอบการตกแต่งสวนหย่อม 			
1) การเตรียมประกอบอาชีพ
2) ศึกษาเรียนรู้ในการจัดสวนหย่อม
3) ออกแบบ และเขียนแบบสวนหย่อม
2.3.2 การปฏิบัติการจัดตกแต่งสวนหย่อม
1) การปรับพื้นที่
2) การเลือกพรรณไม้
3) การปรับหลุมปลูกต้นไม้
4) การดูแลรักษาสวนและกำ�จัดวัชพืช
2.4 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการตกแต่งสวนหย่อม					
(ทฤษฎี 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ  6 ชั่วโมง)
3.1 จัดการเรื่องการตลาด
3.1.1 การประชาสัมพันธ์
3.1.2 การหาผู้รับบริการ
3.1.3 การวิจัยการตลาดการจัดสวน
3.2 จัดการเรื่องทุน – กำ�ไร
3.3 การใช้สื่อเทคโนโลยีมาประกอบการจัดสวน
4. โครงการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/ปฏิบัติ  8  ชั่วโมง)
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือวารสารการตกแต่งสวนหย่อม
ศึกษาจาก VCD การตกแต่งสวนหย่อม
ศึกษาจากสื่อ อินเตอร์เน็ท
ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

สื่อการเรียนรู้

1. สื่อเอกสาร หนังสือวารสาร
2. VCD การตกแต่งสวนหย่อม
3. สถานที่จริง
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การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. เพื่อให้ผู้เรียนบอกความสำ�คัญของ 1.
อาชีพ
อาชีพการจัดและตกแต่งสวนหย่อม 2.
2. สามารถจำ�แนกข้อมูลความต้องการ
การจัดและตกแต่งสวนหย่อมได้
3.
3. บอกทิศทางการประกอบอาชีพ ได้แก่ 4.
ทุน ความต้องการของตลาด วัสดุ
อุปกรณ์ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
2. ทักษะการประกอบ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 1.
อาชีพ
เกี่ยวกับการตกแต่งสวนหย่อม
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดและตกแต่งสวนหย่อม ได้แก่  
ออกแบบ เขียนแบบ เลือกใช้วัสดุ  
การคำ�นวณพื้นที่ และการตลาด
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องรูปแบบ
การจัดสวนหย่อมชนิดต่าง ๆ
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ใกล้เคียงได้
2.

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ค วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตกแต่ง
สวนหย่อม
1.1 ค วามรู้ ความเข้ า ใจและ
สามารถออกแบบ เขียนแบบ
และการอ่านแบบสวนหย่อม
ชนิดต่างๆ
1.2 ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
1.3 ความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบ
1.4	
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ
เช่น แหล่งเงินทุน แรงงาน
ความรู้ในการตกแต่งสวนหย่อมเพื่อ
การประกอบอาชีพ

- ใ ห้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้พร้อม 10
ฟังบรรยายจากครูผู้สอนเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
- ผู้ ส อนอธิ บ ายเรื่ อ งการออกแบบ
สวนหย่อมพร้อมชมสือ่ ประกอบการ
บรรยาย
- ผสู้ อนสาธิตการออกแบบ สวนหย่อม
- ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการออกแบบ การ
เขียน
- ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง
- ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง จากสถานที่
ที่กำ�หนดให้

27

ทฤษฎี ปฏิบัติ
ความสำ�คัญของสวนหย่อม
- ให้ผู้เรียนศึกษาจากข้อมูลงานวิจัย 5
ข้อมูลความต้องการในการจัดและ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เวปไซด์ตา่ งๆ  
ตกแต่งสวนหย่อม
ใบความรู้ พ ร้ อ มฟั ง บรรยายผู้ จ าก
การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
ผู้สอน
ทิศทางการประกอบอาชีพ
- ครู/ผูเ้ รียนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการจัดตกแต่งสวนหย่อม
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 การออกแบบ
- ให้ผู้เรียนฝึกพัฒนารูปแบบการจัด
2.2 การเขียนแบบ
สวนหย่อมชนิดต่าง ๆ   
2.3 ความรู้ในการเลือกใช้วัสดุใน - แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิด  การเลือก
การตกแต่งสวนหย่อม
วัสดุ พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และปรับ
1) การคัดเลือกพันธุไ์ ม้ประดับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสวนหย่อม
(ไม้ดอก – ไม้ใบ)
ชนิดต่างๆ
2) การเลือกหินประดับ
3) สว่ นประกอบอืน่ ๆ ทีน่ �ำ มา
ประดับในสวนหย่อม
2.4 ความรูใ้ นการคำ�นวณพืน้ ทีแ่ ละ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
2.5 ความรู้เรื่องการตลาด  
3. 	ความรู้เรื่องรูปแบบการจัดสวนหย่อม
ชนิดต่างๆ ได้แก่
- สวนไทย หรือสวนพรรณไม้เขต
ร้อนชื้น
- สวนจีน
- สวนญี่ปุ่น
- สวนบาหลี
- สวนหิน

เนื้อหา

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.1 อ งค์ ป ระกอบการตกแต่ ง
สวนหย่อม
1)  การเตรียมประกอบอาชีพ
2)  ศึกษาเรียนรู้ในการจัดสวน
หย่อม
3) ออกแบบ และเขียนแบบ
สวนหย่อม
3.2 ก ารปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตกแต่ ง
สวนหย่อม
1) การปรับพื้นที่
2) การเลือกพรรณไม้
3) การปรับหลุมปลูกต้นไม้
4) ก ารดู แ ลรั ก ษาสวนและ
กำ�จัดวัชพืช
4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีใน
ท้องถิ่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง
3. การบริหารจัดการใน 1. ผเู้ รียนสามารถจัดการเรือ่ งการตลาด 1. การจัดการเรื่องการตลาด
- ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากใบงานความรู้
การประกอบอาชีพ
ได้
1.1 การประชาสัมพันธ์
- ค รูผู้สอนบรรยาย พร้อมนำ�เสนอ
- ประชาสัมพันธ์
1.2 การหาผู้รับบริการ
ข้อมูลการตลาด
- การหาผู้รับบริการ
1.3 การวิจัยการตลาดการจัดสวน - ใช้ส่อื VCD ประกอบการเรียนรู้

เรื่อง

3

6

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

358

3.

2.

6.

4.
5.

3.

4. โ ครงการประกอบ 1.
อาชีพ
2.

เรื่อง

- การวิจัยการตลาดการจัดสวน
ผู้ เรี ย นสามารถจั ด การเรื่ อ งทุ น กำ�ไรได้
ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีมา
ประกอบการจัดสวน
บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
ได
บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
อ ธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3

-

-

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

1. ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 0.5
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เรือ่ ง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ  
อาชีพ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ  แล้ว
4. การเขียนโครงการอาชีพ
จัดกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยน
5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
ข้อมูลความคิดเห็น เพือ่ สร้างแนวคิด
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
2. ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้ 0.5
เรื่องตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพ
ที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
จัดการอภิปราย เพือ่ สรุปแนวคิดเป็น
แนวทางในการเขียนโครงการอาชีพ
ที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ

2. จัดการเรื่องทุน – กำ�ไร
- ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทำ � บั ญ ชี    คำ � นวณ
3. การใช้สอื่ เทคโนโลยีมาประกอบการ
ต้นทุน-กำ�ไร ประชาสัมพันธ์ การหา
จัดสวน
ผู้รบั บริการ และการวิจัยตลาด

เนื้อหา
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
4. กำ � หนดให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
1
ประ เมิ น ค ว ามเห มาะ ส มแล ะ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. ผู้เรียนฝึกการพัฒนาหรือปรับปรุง
1
โครงการอาชีพ ให้มีความเหมาะสม
และถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
3
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำ�เนินงานอาชีพ และ
ใช้ในการดำ�เนินการประกอบอาชีพ
ต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรงานใบตอง
จำ�นวน 100 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

ในสมัยโบราณ ใบตองมีบทบาทมากในชีวิตประจำ�วัน เช่น การนำ�ใบตองมาห่ออาหารห่อขนม ช่วยให้
อาหารขนมมีกลิน่ หอมน่ารับประทาน  ใช้หอ่ ผัก ห่อดอกไม้ชว่ ยให้สดทนนาน ตลอดจนนำ�มาประดิษฐ์เป็นชิน้ งาน
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มีรูปร่าง รูปทรงสวยงามประณีตยิ่งขึ้น เพื่อเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของ เช่น กระทง ถาด
กระเช้า สำ�หรับบรรจุหรือจัดวางอาหาร ขนม ผลไม้ ดอกไม้ นำ�ไปให้บุคคลซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในวันปีใหม่
วันขึ้นบ้านใหม่ วันสำ�คัญต่างๆ เป็นต้น
ปัจจุบันการจัดงานมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวช แต่งงาน งานต้อนรับ งานตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
และงานประเพณีต่างๆ เช่น ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา การไหว้ครู งานใบตองยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
ต่างๆ เหล่านั้น และทำ�ให้เกิดอาชีพรับประดิษฐ์งานใบตองในรูปแบบต่างๆ   เป็นอาชีพทำ�รายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินงานตาม
พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำ�นวน 6 ประเด็น โดยประเด็นที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมงานศิลปาชีพ สำ�นักงาน กศน. จึงได้น้อมนำ�พระราชเสาวนีย์
มาดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรงานใบตองขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บูรณาการต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมการจัดดอกไม้
แบบไทยและขนบประเพณีของไทย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้นำ�ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และของชาติเห็นแนวทางในการอนุรกั ษ์สง่ เสริมสนับสนุนและ
สืบทอด รวมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นพัฒนาลักษณะรูปแบบของงานใบตองให้เข้ากับยุคสมัย  
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ยังคงความสวยงามแบบไทยไว้ อีกทั้งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพและการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนในเรื่องศิลปะงานใบตองเพื่อ
การประกอบอาชีพ
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์งานใบตอง
3. เป็นหลักสูตรทีผ่ เู้ รียนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สง่ เสริมสนับสนุนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำ�ศิลปะงานใบตอง
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาชีพการจัดทำ�ศิลปะงานใบตอง
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3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนโครงการอาชีพได้
4. เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการประเป็นผู้ประกอบการที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 100 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร

82  ชั่วโมง   
18  ชั่วโมง   

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความสำ�คัญของงานใบตอง
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
1.3 แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานใบตอง
1.4 การตัดสินใจเลือกอาชีพรับจัดทำ�งานใบตอง
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานใบตอง
2.2 การประดิษฐ์งานใบตอง
2.2.1 เทคนิคการพับกลีบใบตอง
2.2.2 การประดิษฐ์ถาดวงกลมกลีบกุหลาบ
2.2.3 การประดิษฐ์ถาดหกเหลี่ยมกลีบบัวสาย
2.2.4 การประดิษฐ์แจกัน
2.2.5 การประดิษฐ์ช่อดอกไม้
2.2.6 การประดิษฐ์พานพุ่ม
2.2.7 การประดิษฐ์กระทงดอกไม้
2.2.8 การประดิษฐ์กระทงลอย
2.2.9 การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญ
2.2.10 การทำ�บายศรี
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 องค์ประกอบการประกอบอาชีพ
3.2 การจัดการอาชีพ

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

4 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
74 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
70 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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3.3 การทำ�จัดทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
จำ�นวน 3 ชั่วโมง
3.4 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่ดี
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
4.4 การเขียนโครงการอาชีพจัดทำ�งานใบตอง
จำ�นวน 6 ชั่วโมง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพจัดทำ�งานใบตอง
จำ�นวน 3 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำ�คัญของงานใบตอง
2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นไปได้ รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อการตัดสินใจ เลือกรูปแบบ
การประกอบอาชีพรับจัดทำ�งานใบตอง
3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
- เรียนรู้จากวิทยากร
- เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้
- เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
- เรียนรู้จากกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ การจัดการผลิต และ
การจัดการตลาด
5. จัดทำ�โครงการประกอบอาชีพ การเขียนโครงการ เสนอ อนุมัติโครงการ ตลอดจนวางแผนธุรกิจ
หาแหล่งทุน
6. ดำ�เนินการให้ผู้เรียนทำ�โครงการประกอบอาชีพไปสู่การปฏิบัติจริง
7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงการของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สื่อบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้  วิทยากร
เอกสารประกอบการเรียนรู้ หนังสือ ตำ�รา ใบงาน ใบความรู้
ตัวอย่างของจริง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติ
รูปภาพประกอบ
แหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกความสำ�คัญในการ
อาชีพในการจัดทำ�งาน ประกอบอาชีพรับจัดทำ�งานใบตองได้
ใบตอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ความเป็น
จำ�นวน 4 ชั่วโมง
ไปได้ ใ นการประกอบอาชี พ รั บ จั ด
ทำ�งานใบตอง
3.	เพือ่ ให้ผเู้ รียนบอกทิศทางการประกอบ
อาชีพรับจัดทำ�งานใบตอง

เรื่อง

4.

3.

1. ความสำ�คัญของงานใบตอง
1.
2.	ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
3. แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานใบตอง
4. ทิ ศ ทางการประกอบอาชี พ รั บ จั ด 2.
ทำ�งานใบตอง

เนื้อหา

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรงานใบตอง
จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
วทิ ยากรบรรยายความสำ�คัญของงาน 1
ใบตอง ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0.5 0.5
และสรุปผลการเรียนรู้
1
ผู้ เรี ย นร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละ 0.5 0.5
วิเคราะห์ขอ้ มูลความเป็นไปได้ในการ
ประกอบอาชีพรับจัดทำ�งานใบตอง
และสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ วิ ท ยากร
ช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม
วิ ท ยากรแนะนำ � แหล่ ง เรี ย นรู้ ง าน
ใบตองให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
แล้วสรุปผลการเรียนรู้
ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้จากการฟัง
บรรยาย  ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามเป็นไปได้
ในการประกอบอาชีพ และการศึกษา
แหล่ ง เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม แล้ ว เขี ย น
แนวคิดเกีย่ วกับทิศทางการประกอบ
อาชีพรับจัดทำ�งานใบตอง  วิทยากร
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

4.

2. ท ักษะการประกอบ 1. บอกความเป็นมาและประโยชน์ของ 1. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับงานใบตอง 1.
อาชีพ
ใบตองได้
1.1 ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาและ
จำ�นวน 76 ชั่วโมง
2. เลือกใบตองตามที่กำ�หนดให้ได้
ประโยชน์ของใบตอง
3. ทำ � ความสะอาดใบตองได้ อ ย่ า ง
1.2 การเลือกและเตรียมใบตอง
ถูกต้องได้
1.3 การทำ�ความสะอาดใบตอง
2.
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเลือกใช้ให้
1.4 ก ารเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ง าน
เหมาะสมกับงานใบตองได้
ใบตอง
5. บอกวิธเี ก็บรักษางานใบตองระหว่าง
1.5 การเก็บรักษางานใบตอง
ประดิษฐ์ และหลังประดิษฐ์ได้
3.

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้ เรี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง ความ 3
1
เป็ น มาและความสำ � คั ญ ของงาน
ใบตอง ผู้สอนรวบรวมข้อมูลสรุป
และอธิบายเพิ่มเติม
ผู้สอนอธิบายและสาธิตวิธีการเลือก
ใบตองผู้เรียนฝึกปฏิบัติเลือกใบตอง
ตามทีก่ �ำ หนด ผูส้ อนสังเกต ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ผู้สอนสาธิตวิธีการทำ�ความสะอาด
ใบตอง ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ทำ � ความ
สะอาดใบตองตามที่กำ�หนด ผู้สอน
สั ง เกต ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
การปฏิบัติ
ผสู้ อนบรรยายประกอบตัวอย่างของ
จริ ง เรื่ อ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นงาน
ใบตอง ผู้เรียนสังเกต สอบถาม และ
บันทึกการเรียนรู้ และทำ�กิจกรรม
ตามที่กำ�หนด ผู้สอนสังเกตการมี
ส่วนร่วม ประเมินผลการปฏิบัติ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

เนื้อหา

4. ผ ู้ เรี ย นสามารถประดิ ษ ฐ์ แจกั น ได้
อย่างสวยงาม

3. ผ เู้ รียนสามารถประดิษฐ์ถาดหกเหลีย่ ม
กลีบบัวสายได้อย่างสวยงาม

2. ผ ู้เรียนสามารถประดิษฐ์ถาดวงกลม
กลีบกุหลาบได้อย่างสวยงาม

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.3 ก ารประดิ ษ ฐ์ ถ าดหกเหลี่ ย ม 1. วิทยากรให้ดูตัวอย่างของจริงถาด
กลีบบัวสาย
หกเหลี่ ย มกลี บ บั ว สาย (สามารถ
เปลียนเป็นกลีบอื่นได้) และแนะนำ�
วิธีการประดิษฐ์
2. ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ปิ ระดิษฐ์ถาดใบตอง
หกเหลี่ยมกลีบบัวสาย
2.4 การประดิษฐ์แจกัน
1. วทิ ยากรให้ดตู วั อย่างแจกันทีป่ ระดิษฐ์
จากใบตองของจริง และแนะนำ�วิธี
การประดิษฐ์
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติประดิษฐ์แจกันจาก
ใบตองและตกแต่งแจกันด้วยกลีบอืน่ ๆ

1. ว ิทยากรให้ดูตัวอย่างของจริงกลีบ
ใบตองที่พับเป็นชื่อเรียกต่างๆ และ
สาธิตการพับ
2. ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั พิ บั กลีบใบตองแบบ
ต่างๆ อย่างน้อย 10 แบบ
2.2 การประดิษฐ์ถาดวงกลมกลีบ 1. วิทยากรให้ดูตัวอย่างของจริงถาด
กุหลาบ
ใบตองกลีบกุหลาบ และแนะนำ�วิธี
การประดิษฐ์
2. ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ปิ ระดิษฐ์ถาดใบตอง
กลีบกุหลาบ

2. การประดิษฐ์งานใบตอง
1. ผู้เรียนสามารถพับกลีบใบตองแบบ
2.1 เทคนิคการพับกลีบใบตอง
ต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 แบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

-

-

-

12

6

6

6

-

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง
2.5 การประดิษฐ์ช่อดอกไม้

2.6 การประดิษฐ์พานพุ่ม

2.7 การประดิษฐ์กระทงดอกไม้

2.8 การประดิษฐ์กระทงลอย

6. ผ ู้เรียนสามารถประดิษฐ์พานพุ่มได้
อย่างสวยงาม

7. ผ ู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ได้อย่างสวยงาม

8. ผ ู้ เ รี ย นสามารถประดิ ษ ฐ์ ก ระทง
ลอยได้อย่างสวยงาม

เนื้อหา

5. ผ ู้เรียนสามารถประดิษฐ์ช่อดอกไม้
ได้อย่างสวยงาม

จุดประสงค์การเรียนรู้

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิ ท ยากรให้ ดู ตั ว อย่ า งช่ อ ดอกไม้ ที่ 6
ประดิษฐ์จากใบตองของจริง และ
แนะนำ�วิธีการประดิษฐ์
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ช่อดอกไม้
จากใบตอง
วิ ท ยากรให้ ดู ตั ว อย่ า งพานพุ่ ม ที่ 6
ประดิษฐ์จากใบตองของจริง และจาก
รูปภาพ พร้อมแนะนำ�วิธีการประดิษฐ์
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ช่อดอกไม้
จากใบตอง
วทิ ยากรให้ดตู วั อย่างกระทงดอกไม้ที่ 6
ประดิษฐ์จากใบตองของจริง และจาก
รูปภาพ พร้อมแนะนำ�วิธีการประดิษฐ์
ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ป ระดิ ษ ฐ์ ก ระทง
ดอกไม้ แล้ว ประกอบและตกแต่ง
บนพานธูปเทียนแพ
วิ ท ยากรให้ ดู ตั ว อย่ า งกระทงลอย 6
ของจริ ง และจากรู ป ภาพ พร้ อ ม
แนะนำ�วิธีการประดิษฐ์
ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ปิ ระดิษฐ์กระทงลอย
แล้ว ประกอบและตกแต่งด้วยดอกไม้
ธูป เทียน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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10. ผ ู้ เรี ย นสามารถประดิ ษ ฐ์ บ ายศรี
ขนาดเล็กได้อย่างสวยงาม

9. ผ ู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระเช้าของ
ขวัญได้อย่างสวยงาม

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 1. บอกองค์ประกอบในการประกอบ
การประกอบอาชีพ
อาชีพได้
2. บอกวิธีการเพิ่มมูลค่างานใบตองได้
3. คำ�นวณราคาจำ�หน่ายงานใบตองได้
4. ร ะบุ ช่ อ งทางการจั ด จำ � หน่ า ยงาน
ใบตอง
5. บอกวิธกี ารส่งเสริมการจำ�หน่ายงาน
ใบตอง

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2.9 การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญ 1.	วิทยากรให้ดูตัวอย่างกระเช้าของขวัญ 12
ของจริ ง และจากรู ป ภาพ พร้ อ ม
แนะนำ�วิธีการประดิษฐ์
2. ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ป ระดิ ษ ฐ์ ก ระเช้ า
ของขวัญ และตกแต่ง
2.10 การทำ�บายศรี
1.	วทิ ยากรให้ดตู วั อย่างบายศรีขนาดเล็ก 6
ของจริง ได้แก่ บายศรีปากชาม และ
บายศรี สี่ ทิ ศ ของจริ ง และจาก
รูปภาพ พร้อมแนะนำ�วิธีการประดิษฐ์
2. ผู้เรียนเลือกแบบบายศรีที่ต้องการ
แล้วฝึกปฏิบตั ปิ ระดิษฐ์บายศรีพร้อม
ตกแต่ง
การบริ ห ารจั ด การในการประกอบ 1. ผู้ เ รี ย นแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง
อาชีพ
องค์ประกอบในการประกอบอาชีพ  
1. องค์ประกอบการประกอบอาชีพ
วิ ธี เ พิ่ ม มู ล ค่ า งานใบตองวิ ท ยากร 3
-  เวลา
อธิบายเพิ่มเติม
-  แรงงาน
2. วิ ท ยากรบรรยายความรู้ เ รื่ อ ง
-  ทุน
ส่วนผสมทางการตลาดในการจัดการ
-  แหล่งวัตถุดิบ  
อาชีพ
-  แหล่งจัดจำ�หน่าย  
เนื้อหา
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เนื้อหา

1. ค วามสำ�คัญของโครงการอาชีพ
2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพ
4. การเขียนโครงการอาชีพ
5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ

6. จ ัดทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย ได้ 2. การจัดการอาชีพ
7. บ อกคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบ
-  ผลิตภัณฑ์  
ธุรกิจที่ดีได้
-  ราคา  
-  การจัดจำ�หน่าย   
-  และการส่งเสริมการตลาด
3. การทำ�จัดทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
4. คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจที่ดี

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 1. บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
อาชีพ
ได้
2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
3. บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
3. ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 3
การเพิ่มมูลค่างานใบตอง ช่องทาง
การจัดจำ�หน่ายหรือรับงาน วิธีการ
ส่งเสริมการจำ�หน่ายหรือเพิ่มปริมาณ
การสั่งทำ�งานใบตอง วิทยากรอธิบาย
เพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ
3
4. ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั วิ ธิ กี ารคำ�นวณราคา 1
จำ�หน่ายหรือราคารับทำ�งานใบตอง
5. วิทยากรบรรยายวิธีการจัดทำ�บัญชี
รายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพ
รับงานใบตอง ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ดั ทำ�
บัญชี
6. ผู้เรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ทีด่ ี วิทยากรสรุปและอธิบายเพิม่ เติม
1.	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 1
เรือ่ ง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 1
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ  องค์ 1
ประกอบของโครงการอาชีพ  แล้วจัด
กิ จ กรรมการสนทนาแลกเปลี่ ย น 6
ข้อมูลความคิดเห็น เพือ่ สร้างแนวคิด 3
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

5. อ ธิบายลักษณะการเขียนทีด่ ขี ององค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
7. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
2. จ ัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง
3. จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขียน
โครงการอาชีพ   
4. ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
5.	จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
6. กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชี พ และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการประกอบอาชีพการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
จำ�นวน 100 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

ปัจจุบันแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีอิทธิพลต่อการดำ�เนินชีวิตของประชาชน และแฟชั่นเสื้อผ้าก็เปลี่ยน
ไปอย่างต่อเนื่อง เสื้อผ้าเมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่ง อาจล้าสมัยจำ�เป็นต้องซื้อหามาสวมใส่เพื่อให้ทันยุคทันสมัย
หรือให้สามารถใช้ได้กับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป การดัดแปลงต่อเติมตกแต่งและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้าเป็นแนวทาง
ที่สามารถนำ�เสื้อผ้าเก่าเหล่านั้นกลับมาใช้ได้อีกเหมาะสมกับโอกาส ฤดูกาลและมีความทันสมัยขึ้น อาชีพ
การซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสือ้ ผ้า เป็นอาชีพหนึง่ ทีม่ ชี อ่ งทางในการเจริญเติบโตได้อกี อย่างมาก  โดยเฉพาะ
ประชาชนในยุคเศรษฐกิจที่ต้องการความประหยัดและทันสมัย  ผู้ที่มีความรู้ในการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรง
เสื้อผ้า จึงมีโอกาสที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้อีกมาก  
สำ�นักงาน กศน. จึงได้ดำ�เนินการจัดทำ�หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้าขึ้น เพื่อให้
ประชาชนทีส่ นใจได้น�ำ ความรูไ้ ปใช้ในการประกอบอาชีพ  รวมทัง้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นพัฒนา
ลักษณะรูปแบบของการดัดแปลงซ่อมแซมเสื้อผ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพและการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของประชาชนในเรื่องการซ่อมแซมดัดแปลงรูปทรง
เสื้อผ้าเพื่อการประกอบอาชีพ
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านตัดเย็บ โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และศิลปะการตกแต่งซ่อมแซมดัดแปลงเสือ้ ผ้าเก่าให้มสี ภาพเหมาะสมนำ�มาใช้ได้ใหม่ตามความต้องการ
ของลูกค้าในการประกอบอาชีพ
3. มุ่งให้ผู้เรียนประกอบอาชีพได้จริงหลังจบหลักสูตร
4. ส่งเสริมผู้เรียนที่จบหลักสูตรสามารถนำ�ความรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

อาชีพได้
เสื้อผ้าได้

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและทักษะจ และทักษะการซ่อมแซมและดัดแปลง รูปทรงเสื้อผ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้าไปประกอบ
3. เพื่อใหผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพการซ่อมแซมและดัดแปลง รูปทรง
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
5. เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพซ่อมแซมและดัดแปลง รูปทรงเสื้อผ้าได้
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือ  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
4. ผู้มีพื้นฐานความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า

ระยะเวลา

จำ�นวน 100 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร (ทฤษฏี 18 ชั่วโมง และปฏิบัติ 82 ชั่วโมง)

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 8 ชั่วโมง
1.1 การวิเคราะห์บริบทของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบอาชีพ
1.2 ทางเลือกการสร้างอาชีพอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
1.3 การศึกษาข้อมูลในการประกอบอาชีพซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า
1.4 การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 72 ชั่วโมง
2.1 การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
2.2 ความรู้หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า
2.3 ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนทรง ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า
2.4 การออกแบบและการตกแต่งด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นๆ
2.5 การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใช้ประโยชน์งานอื่น
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 8 ชั่วโมง
3.1 การหาแหล่งเงินทุน
3.2 การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
3.3 การจัดการตลาด
3.4 การจัดทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
3.5 คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
		 4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

374

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

บรรยาย
สาธิต
ปฏิบัติจริง
ศึกษาดูงาน

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แฟชั่นต่าง ๆ
สื่ออิเล็คทรอนิกส์
สื่อบุคคล ผู้รู้ ภูมิปัญญา
มีภาพประกอบ
ห้างสรรพสินค้า
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดัดแปลงเสื้อผ้า
เสื้อผ้า

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลระหว่างเรียนจากการปฏิบตั ไิ ด้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถสร้างรายได้และจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80
2. มีผลการประเมินผลงานระหว่างเรียนและตลอดหลักสูตร ต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพตามที่ผู้สอนกำ�หนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นในระดับ
ระดับหนึ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

6.

4.
5.

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลบริบทชุมชน 1.1 ก ารวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทของชุ ม ชน   1.
อาชี พ การซ่ อ มแซม สังคม สิ่งแวดล้อมได้
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
และดัดแปลงรูปทรง 2. เขียนทางเลือกการสร้างอาชีพได้
ประกอบอาชีพ
เสื้อผ้า
3. อธิบายข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการประกอบ 1.2 ท างเลื อ กการสร้ า งอาชี พ อย่ า ง 2.
อาชีพซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้าได้
สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
4. อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา 1.3 ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ในการประกอบ
ดูงาน
อาชีพซ่อมแซมดัดแปลงเสื้อผ้า
3.
1.4 การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฏี ปฏิบัติ
วิทยากรและผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยน 4
4
เรียนรู้ บริบทของชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบอาชีพ
ผู้ เรี ย นสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ
วทิ ยากรอธิบายถึงทางเลือกการสร้าง
อาชีพอย่างสร้างสรรค์และการเพิ่ม
มูลค่าของตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ
ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลในการประกอบ
อาชี พ ซ่ อ มแซมดั ด แปลงเสื้ อ ผ้ า
เสื้อผ้า จากสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผล
การเรียนรู้
ผเู้ รียนไปศึกษาเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์  ร้านรับซ่อม
ดัดแปลงเสื้อผ้า ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  
ผู้ รู้ ภู มิ ปั ญ ญา ฯลฯ แล้ ว สรุ ป ผล
การศึกษา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า
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2. ท ักษะการประกอบ 1. สามารถใช้เครือ่ งมือและวัสดุอปุ กรณ์ 2.1 การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ
อาชี พ การซ่ อ มแซม ในการตัดเย็บเสื้อผ้าได้
และวัสดุอปุ กรณ์ในการตัดเย็บเสือ้ ผ้า
และดัดแปลงรูปทรง 2. บอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือและ
2.1.1 ก ารใช้เครื่องมือ และวัสดุ
เสื้อผ้า
วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าได้
อุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
- การใช้จักรเย็บผ้า
- การใช้เตารีด
- การใช้อปุ กรณ์ตดั เย็บ เช่น
กรรไกรตั ด ตั ด กระดาษ
กรรไกรตั ด ผ้ า สายวั ด  
ปากคีบ และที่เลาะผ้า  
- การใช้วัสดุในการตัดเย็บ
เสือ้ ผ้า เช่น ดินสอ  ยางลบ
ไม้บรรทัดลูกกลิง้    กระดาษ
สร้างแบบ เข็มหมุด และ
เข็มเย็บผ้า

เรื่อง

7

ทฤษฏี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

7. ว ทิ ยากรตรวจสอบผลการเรียนรูจ้ าก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาแหล่ ง
เรียนรู้จากรายงานที่มอบหมาย
1. วิทยากรอธิบายประกอบของจริงใน 2
การใช้จักรเย็บผ้าธรรมดาและจักร
อุตสาหกรรม
2. ผู้เรียนสังเกต และบันทึกการเรียนรู้
3. วิทยากรให้ผู้เรียนทดสอบปฏิบัติใช้
จักรเย็บผ้าทัง้ สองแบบตามทีก่ �ำ หนด              
(ใบงานที่ 1)
4. วิทยากรอธิบายประกอบของจริงใน
การใช้เตารีดสำ�หรับรีดผ้าชนิดต่างๆ
5. ผู้เรียนสังเกต และบันทึกการเรียนรู้
6. วิ ท ยากรให้ ผู้ เรี ย นทดสอบปฏิ บั ติ
ใช้เตารีดในการรีดผ้าตามที่กำ�หนด  
(ใบงานที่ 2) และสังเกตการปฏิบัติ
7. วิทยากรอธิบายประกอบของจริงใน
การใช้วสั ดุและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ
เสื้อผ้า

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ว ิ ท ยากรสาธิ ต เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
เลาะเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าแตกต่างกัน
2. ผู้เรียนสังเกตและบันทึกการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติเลาะผ้า
3.	วทิ ยากรยกตัวอย่างประกอบการสาธิต
การเย็บผ้าด้วยมือ เช่น การสอย
การเนา การด้น การถักตัวหนอน
การคัดเวิร์ก ฯลฯ
4. ผู้เรียนสังเกต และบันทึกการเรียนรู้
และฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ย็ บ ผ้ า ด้ ว ยมื อ แบบ
ต่างๆ (ใบงานที่ 3)
5.	วทิ ยากรยกตัวอย่างประกอบการสาธิต
การเย็บผ้าด้วยจักร เช่น เย็บตะเข็บ
คู่ เย็บแบบ ฯลฯ

2.1.2 ว ิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ 8. ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้
และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการ 9. ว ิทยากรอธิบายประกอบการสาธิต
ตัดเย็บเสื้อผ้า
วิ ธี ก ารดู แ ละรั ก ษาเครื่ อ งมื อ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
10. ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้

เนื้อหา

2. ท ักษะการประกอบ 1. อ ธิ บ ายเทคนิ ค และวิ ธี ก ารเลาะ 2.2 ค วามรู้ ห ลั ก การซ่ อ มแซมและ
อาชีพการซ่อมแซม
เสื้อผ้าแบบต่าง ๆ ได้
ดัดแปลงเสื้อผ้า
และดัดแปลงรูปทรง 2. บอกวิธกี ารเย็บผ้าด้วยมือและจักรได้
2.2.1 เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารเลาะ
เสื้อผ้า (ต่อ)
3. อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารและปฏิ บั ติ ก ารติ ด
เสื้อผ้า
กระดุม ตะขอ เสื้อผ้าได้
2.2.2 การเย็บผ้าด้วยมือ
4. อธิบายวิธกี ารและปฏิบตั กิ ารเปลีย่ น
2.2.3 การเย็บผ้าด้วยจักร
ซิปเสื้อผ้าได้
2.2.4 การติดกระดุม
5. อธิบายวิธกี ารและปฏิบตั กิ ารติดยาง
2.2.5 การติดตะขอ
เสื้อผ้าได้
2.2.6 การเปลี่ยนซิป
2.2.7 การติดยางยืด

เรื่อง
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เรื่อง

เนื้อหา

สามารถปรับเปลี่ยนทรง การซ่อมแซม 2.3 ค วามรู้ เรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นทรง  
และดัดแปลงเสื้อผ้าแบบต่างๆ ได้
ซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า
2.3.1 การปรับเปลีย่ นทรง ซ่อมแซม
และดัดแปลงเสื้อ
2.3.2	การปรับเปลีย่ นทรง ซ่อมแซม
และดัดแปลงกางเกง
2.3.3	การปรับเปลีย่ นทรง ซ่อมแซม
และดัดแปลงกระโปรง

จุดประสงค์การเรียนรู้
6. ผ ู้เรียนสังเกต และบันทึกการเรียนรู้
และฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ย็ บ ผ้ า ด้ ว ยมื อ แบบ
ต่างๆ (ใบงานที่ 3)
7. วิ ท ยากรสาธิ ต วิ ธี ก ารติ ด กระดุ ม  
ตะขอ เปลี่ยนยาง และติดซิป
8. ผเู้ รียนสังเกต บันทึกการเรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติ (ใบงานที่ 4)
9. วิ ท ยากรสั ง เกตและให้ คำ � แนะนำ �
ตรวจผลงาน
1.	วิทยากรยกตัวอย่างเสื้อ ที่ปรับเปลี่ยน
ทรง ซ่อมแซมและดัดแปลง ด้วยวิธี
การเปลีย่ นแขนเสือ้   ตัดให้สนั้ และต่อ
ให้ยาว  ขยายและเย็บเข้า  และแก้ไขปก
ในรูปแบบต่างๆ พร้อมสาธิตวิธีการทำ�
2.	วทิ ยากรยกตัวอย่างกางเกง ทีป่ รับเปลีย่ น
ทรง ซ่อมแซมและดัดแปลง ด้วยวิธี
การเปลี่ ย นจากขาบานเป็ น ขาตรง   
ตัดให้สั้นและต่อให้ยาว ขยายและ
เย็บเข้า และแก้ไขต่อขอบ ในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมสาธิตวิธีการทำ�

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

2. ท ักษะการประกอบ สามารถออกแบบและตกแต่งเสือ้ ผ้าด้วย 2.4 การออกแบบและการตกแต่งด้วย
อาชีพการซ่อมแซม ผ้าหรือวัสดุอื่นได้
ผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ
และดัดแปลงรูปทรง
- การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยผ้ากุ๊น
เสื้อผ้า (ต่อ)
- การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยผ้าลูกไม้
- การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยผ้าชนิด
ต่างๆ
– การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยริบบิ้น
– การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยยางยืด
- การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวัสดุอื่น
เช่ น กระดุ ม เลื่ อ ม ลู ก ปั ด
คริสตัล หินสี ฯลฯ

เรื่อง
3. ว ิทยากรยกตัวอย่างกระโปรง ที่ปรับ
เปลี่ยนทรง ซ่อมแซมและดัดแปลง
ด้วยวิธีการเปลี่ยนจากทรงบานทำ�เป็น
ทรงสอบ ตั ด ให้ สั้ น และต่ อ ให้ ย าว  
ขยายและเย็บเข้า และแก้ไขต่อขอบ  
ในรูปแบบต่างๆ พร้อมสาธิตวิธีการทำ�
4. ผู้เรียนสังเกต บันทึกการเรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติ (ใบงานที่ 5)
5. วทิ ยากรสังเกตและคอยให้ค�ำ แนะนำ�
และตรวจผลงาน
1. วิทยากรยกตัวอย่างและอธิบายวิธี
การตกแต่งเสื้อผ้าด้วย ผ้ากุ๊น ผ้า
ลูกไม้ ผ้าชนิดต่างๆ ริบบิ้น ยางยืด
และวัสดุอื่น ๆ
2. ผู้ เรี ย นบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ และฝึ ก
ปฏิบัติตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวัสดุต่างๆ
(ใบงานที่ 6)
3. วทิ ยากรสังเกตและคอยให้ค�ำ แนะนำ�
และตรวจผลงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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สามารถนำ�เสื้อผ้าเก่า มาปรับเปลี่ยน
เพื่อใช้ประโยชน์งานอื่น
ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 1. บอกที่มาของแหล่งเงินทุนได้
การประกอบอาชีพ 2. บ อกวิธกี ารจัดหาและบริหารจัดการ
การซ่ อ มแซมและ
แหล่งจัดหาวัตถุดิบได้
ดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า 3. อธิบายวิธีการจัดการการตลาดได้
4. จดั ทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย ในการ
ประกอบอาชีพได้
5.	อธิบายคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฏี ปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใช้ประโยชน์ วิทยากรยกตัวอย่างและอธิบายวิธีการ
12
งานอื่น
เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกระเป๋า ผ้ากันเปื้อน
การทำ�กระเป๋า
ผ้าจับหูกะทะ ผ้าจับตู้เย็น ผ้ารองหม้อ
การทำ�ผ้ากันเปื้อน
และผ้าเช็ดเท้า
การทำ�ผ้าจับหูกระทะ
ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
การทำ�ผ้าจับตู้เย็น
เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อใช้ประโยชน์อื่นตาม
การทำ�ผ้ารองหม้อ
ความต้องการ  (ใบงานที่ 7)
การทำ�ผ้าเช็ดเท้า
วิทยากรสังเกตและคอยให้คำ�แนะนำ�
และตรวจผลงาน
1. การหาแหล่งเงินทุน
1. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแหล่ง 6
2
2. การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
เงิ น ทุ น ในการประกอบอาชี พ  
3. การจัดการตลาด
วิทยากรอธิบายเพิ่มเติม
4. การจัดทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย 2. วิ ท ยากรบรรยายความรู้ เ รื่ อ ง
5. คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
ส่วนผสมทางการตลาดในการจัดการ
อาชีพ
อาชีพ
3. ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การเพิ่ ม มู ล ค่ า งานซ่ อ มแซมและ
ดั ด แปลงรู ป ทรงเสื้ อ ผ้ า วิ ท ยากร
อธิบายเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ

เนื้อหา
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4. โ ครงการประกอบ 1. บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
อาชีพการซ่อมแซม
ได้
และดัดแปลงรูปทรง 2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
เสื้อผ้า
3. บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. อ ธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
7. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

1.
2.
3.
4.
5.

4. ว ิทยากรบรรยายวิธีการจัดทำ�บัญชี
รายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพ
รับงานใบตอง ผูเ้ รียนฝึกปฏิบตั จิ ดั ทำ�
บัญชี
5. ผู้เรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ทีด่ ี วิทยากรสรุปและอธิบายเพิม่ เติม

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
1. จั ด ให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบ
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ความรู้ เรื่ อ ง ความสำ � คั ญ ของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง
การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ องค์ประกอบของ
ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
โครงการอาชี พ แล้ ว จั ด กิ จ กรรม
สอดคล้องของโครงการ
สนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความ
คิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด ในการ
ดำ�เนินการกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชี พ ที่ ดี เ หมาะสมและ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางการเขียน
โครงการอาชีพทีด่ ี เหมาะสมถูกต้อง

เนื้อหา

3

9

ทฤษฏี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
3. จ ั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขี ย น
โครงการอาชีพ
4. กำ � หนดให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. จดั ให้ผเู้ รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
6. กำ�หนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการของ
ตนเองเพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำ�เนินงานอาชีพ และใช้
ในการดำ � เนิ น การประกอบอาชี พ
ต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฏี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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หลักสูตรการทอผ้าไหมสุรินทร์
จำ�นวน 200 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดในภาคอีสานที่มีวัฒนธรรมการทอผ้ามานาน และได้สืบทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่น ยิ่งหากได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วจะค้นพบเหตุผลหลายประการ
ที่สนับสนุนในเรื่องการทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์ ในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมประเพณี การทอ
เส้นไหม ลวดลายผ้าไหม และกรรมวิธีการทอ ตลอดทั้งการใช้ผ้าไหมในโอกาสต่างๆ และยังเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
ลักษณะเด่นของผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
1. มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยได้รบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชา และลวดลายทีบ่ รรจงประดิษฐ์ขนึ้
ล้วนมีที่มาและมีความหมายอันเป็นมงคล
2. นิยมใช้ไหมน้อยในการทอ ซึง่ ไหมน้อยคือไหมทีส่ าวมาจากเส้นใยภายในรังไหม มีลักษณะนุ่ม เรียบ
เงางาม
3. นิยมใช้สีธรรมชาติในการทอ ท�ำให้มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ คือ สีจะออกโทนสีขรึม
เช่น น�้ำตาล  แดง เขียว ด�ำ เหลือง อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม้
4. ฝีมือการทอ จะทอแน่นมีความละเอียดอ่อนในการทอและประณีต รู้จักผสมผสานลวดลายต่างๆ
เข้าด้วยกัน แสดงถึงศิลปะที่สวยงามกว่าปกติ
5. แต่เดิมนั้นการทอผ้าไหมของชาวบ้านทำ�เพื่อไว้ใช้เอง และสวมใส่ในงานทำ�บุญและงานพิธีต่างๆ

หลักการของหลักสูตร

1. เน้นการเลือกใช้เส้นไหมสีเหลืองในการทอ  ซึ่งจะทำ�ให้ผ้ามีความนุ่มพลิ้วน่าสวมใส่
2. เน้นการประยุกต์ลวดลาย และสีย้อม  ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. เป็นรูปแบบการขายที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการทอผ้าไหมสุรินทร์   สามารถนำ�ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการมัดลาย การย้อมสี ที่สอดคล้องกีบความต้องการของตลาด
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ
4. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไหมสุรินทร์
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ควรเป็นผู้มีใจรักในการทอผ้าและมีความอดทน

ระยะเวลาเรียน รวม 200 ชั่วโมง แบ่งเป็น
ภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร

จำ�นวน 25  ชั่วโมง
จำ�นวน 175  ชั่วโมง

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์
1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์
จำ�นวน  2  ชั่วโมง
1.2 ความเป็นไปได้ในประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์
จำ�นวน  3  ชั่วโมง
1.2.1 การวางแผนและบริหารจัดการ
1.2.2 แหล่งเงินทุนและการจัดหาเงินทุน
1.2.3 ความต้องการของตลาด
1.2.4 ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
1.3 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน  8  ชั่วโมง
1.3.1 ศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์
1.3.2 สถานประกอบการเกี่ยวกับการทอผ้าไหมสุรินทร์
1.3.3 ร้านค้าหรือตัวแทนในการจำ�หน่ายผลผลิต
1.3.4 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าไหม
1.4 การตัดสินใจเลือกอาชีพ
จำ�นวน  3  ชั่วโมง
1.4.1 ความต้องการของตลาด
1.4.2 สถานประกอบการ เครือข่าย กลุ่ม องค์กร ที่ประสบผลสำ�เร็จ
2. ทักษะการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทอผ้าไหมสุรินทร์
จำ�นวน  3  ชั่วโมง
- ประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมผ้าไหมสุรินทร์
- กระบวนการและรูปแบบการทอผ้าไหมสุรินทร์
- ความสำ�คัญและประโยชน์ของการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์
2.2 การเตรียมวัตถุดิบและส่วนประกอบ
จำ�นวน  3  ชั่วโมง
- ขั้นตอนในการเตรียมไหมสำ�หรับการทอ
- การเลือกเส้นไหม
- วัตถุดิบและส่วนประกอบ
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2.3 การฟอกไหม
- วัตถุประสงค์ของการฟอกไหม
- วัสดุและอุปกรณ์ของการฟอกไหม
- ขั้นตอนการฟอก
- ข้อควรระวังในการฟอกไหม
2.4 การกวักไหม/การแกว่งไหม
- จุดประสงค์ของการกวักไหม/การแกว่งไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธีการกวักไหม/การแกว่งไหม
- ข้อควรระวังในการกวักไหม/การแกว่งไหม
2.5 การเตรียมเส้นไหมพุ่ง/ไหมยืน
- ขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมพุ่ง/ยืน
- การออกแบบลวดลาย
- การร้อยหลอดเล็กเป็นพวง
2.6 การค้นเส้นไหม
- จุดประสงค์ของการค้นไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธีการค้นไหม
- ข้อควรระวังในการค้นไหม
2.7 การออกแบบลายและการย้อมสีไหม
- วัสดุอุปกรณ์
- วิธีการมัดลาย/ขั้นตอน/การย้อมสีไหม
- ข้อควรระวังในการมัดลายและการย้อมสีไหม
- การตรวจสอบความถูกต้องของลวดลาย
2.8 การกรอเส้นไหมยืน/ไหมพุ่ง
- จุดประสงค์ของการกรอไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธี/ขั้นตอนการกรอไหม
- ข้อควรระวังในการกรอไหม
2.9 การม้วน/ปั่นไหม
- จุดประสงค์ของการม้วน/ปั่นไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธีการการม้วน/ปั่นไหม
- ข้อควรระวังในการการม้วน/ปั่นไหม

จำ�นวน   8  ชั่วโมง

จำ�นวน  16  ชั่วโมง

จำ�นวน   3  ชั่วโมง

จำ�นวน   8  ชั่วโมง

จำ�นวน  30  ชั่วโมง

จำ�นวน  16  ชั่วโมง

จำ�นวน   8  ชั่วโมง
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2.10 การเก็บตะกอ
จำ�นวน  30  ชั่วโมง
- จุดประสงค์ของการเก็บถักตะกอ
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธี/ขั้นตอนการเก็บตะกอ
- ข้อควรระวังในการเก็บตะกอ
2.11 การทอผ้าไหม
จำ�นวน  30  ชั่วโมง
- ขั้นตอนการทอผ้าไหม
- การเตรียมกี่
- การนำ�หลอดพุ่งใส่กระสวย
- การเหยียบตะกอ
- การพุ่งกระสวย
- การจัดลวดลายและแต่งริมขอบผ้า
- การกระแทกฟืม
- การขึงหน้าผ้าให้ตึง
- การต่อเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่งเมื่อเส้นไหมขาด
- การปรับและปล่อยเส้นไหมยืน
- การหวีเส้นยืนขณะทอผ้าไหม
- การเก็บกี่เมื่อหยุดพักการทอผ้าไหม
2.12 การประยุกต์รูปแบบการขายเป็นผ้าแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างหลากหลาย
จำ�นวน  10  ชั่วโมง
- การทอผ้าคลุมไหล่
- การทอผ้าพันคอ
- การทอผ้ารูปแบบอื่น ๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าตกแต่งผนัง และอื่น ๆ
3. การบริหารจัดการอาชีพ
จำ�นวน   7  ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการอาชีพการทอผ้าไหม
3.1.1 การดูแลรักษาคุณภาพของผ้าไหม
3.1.2 การลดต้นทุนในการผลิตของผ้าไหม
3.1.3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า
- การแปรรูป
- การออกแบบ
- การประยุกต์ใช้
3.2 จัดการการตลาด
3.2.1 ทำ�ฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ/คู่แข่งทางการตลาด
3.2.2 ประชาสัมพันธ์
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3.2.3 ส่งเสริมการขายและการบริการ
3.2.4 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3.3 จัดการความเสี่ยง
3.3.1 วิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการทอผ้าไหม
3.3.2 แก้ปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการทอผ้าไหม
4. โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน  12  ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา
ฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู้
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำ�ใบความรู้และใบงาน
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ฝึกปฏิบัติจริงและทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สื่อเอกสาร
เอกสารประกอบการเรียนรู้
ใบงาน
ใบความรู้
ภูมิปัญญา
สถานประกอบการ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพจึงจะได้รับวุฒิบัตร

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 อธิบายความสำ�คัญในการประกอบ 1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพ
อาชีพการทอผ้าไหม
อาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์ได้
การทอผ้าไหมสุรินทร์
สุรินทร์
1.2 อ ธิ บ ายความเป็ น ไปได้ ใ นการ 1.2 ความเป็นไปได้ในประกอบอาชีพ
ประกอบอาชี พ การทอผ้ า ไหม
การทอผ้าไหมสุรนิ ทร์
สุรินทร์ ได้แก่ การวางแผนและ
1.2.1 การวางแผนและการบริหาร
การบริหารจัดการ การหาแหล่ง
จัดการ
เงิ น ทุ น ความต้ อ งการของตลาด
1.2.2 แหล่งเงินทุนและการจัดหา
และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได้
เงินทุน
1.2.3 ความต้องการของตลาด
1.2.4 ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
1.3 สามารถจัดหาแหล่งเรียนรู้ได้
1.3 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 ศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหมสุรินทร์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
1.3.2 สถานประกอบการเกีย่ วกับ
การทอผ้าไหมสุรินทร์
1.3.3 ร้านค้าหรือตัวแทนในการ
จำ�หน่ายผลผลิตจากการทอ
ผ้าไหม
1.3.4	เครือข่ายกลุม่ ทอผ้าไหมสุรนิ ทร์

เรื่อง

1.4

1.2
1.3

1.1

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการทอผ้าไหมสุรินทร์

-

8

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่อต่างๆ 2
สถานประกอบการ สื่ อ ของจริ ง
ภูมิปัญญาในชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูล
มาใช้ ใ นการประกอบอาชี พ ที่ มี
ความเป็นไปได้ในชุมชน
วิเคราะห์อาชีพจากข้อมูลต่างๆ
3
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
ผู้เรียนตัดสินใจเลือกอาชีพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา
1.4 การตัดสินใจเลือกอาชีพ
1.4.1 ความต้องการของตลาด
1.4.2	สถานประกอบการ เครือข่าย
กลุ่ม และองค์กร ตัวอย่าง
ที่ประสบความสำ�เร็จ
2.1 ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การทอ
ผ้าไหมสุรินทร์
- ประวัติความเป็นมาวัฒนธรรม
ผ้าไหมสุรินทร์
- กระบวนการและรูปแบบการทอ
ผ้าไหมสุรินทร์
- ความสำ�คัญและประโยชน์ของ
การประกอบอาชีพการทอผ้าไหม
สุรินทร์
2.2 การเตรียมวัตถุดิบและส่วนประกอบ
- ขนั้ ตอนในการเตรียมไหมสำ�หรับ
การทอ
- การเลือกเส้นไหม
- วัตถุดิบและส่วนประกอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.4 สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 อธิบายความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการ
อาชีพการทอผ้าไหม
ทอผ้ า ไหมสุ ริ น ทร์ ไ ด้ แ ก่ ประวั ติ
สุรินทร์
ความเป็ น มาวั ฒ นธรรม ผ้ า ไหม
สุรินทร์ กระบวนการและรูปแบบ
การทอผ้าไหมสุรินทร์ความสำ�คัญ
และประโยชน์ ข องการประกอบ
อาชีพการทอผ้าไหมสุรินทร์ ได้
2.2 ส ามารถเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ และส่ ว น
ประกอบได้แก่ ขัน้ ตอนในการเตรียม
ไหมสำ�หรับการทอ การเลือกเส้น
ไหม วัตถุดิบและส่วน ประกอบได้

เรื่อง

2.1 ท ดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจ และพืน้ ฐานของผูเ้ รียน
2.2 ศกึ ษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการทอ
ผ้าไหมสุรินทร์
2.3 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 จั ด ทำ � แผนการฝึ ก ทั ก ษะการทอ
ผ้าไหมสุรินทร์
2.5 วิทยากรบรรยายและสาธิต
2.6 ฝึกปฏิบัติจริง
2.7 ทดสอบหลังเรียน
2.8 ฝกึ ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองหลังเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

-

-

3

3

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เนื้อหา

2.3 ส ามารถอธิบายการฟอกไหมได้แก่ 2.3 การฟอกไหม
วัตถุประสงค์ของการฟอกไหม วัสดุ
- วัตถุประสงค์ของการฟอกไหม
และอุ ป กรณ์ ข องการฟอกไหม
- วัสดุและอุปกรณ์ของการฟอกไหม
ขั้นตอนการฟอกไหม และข้อควร
- ขัน้ ตอนการฟอก
ระวังในการฟอกไหม ได้
- ข้อควรระวังในการฟอกไหม
2.4 สามารถอธิบายการกวักไหม/การ 2.4 การกวักไหม/การแกว่งไหม
แกว่งไหม ได้แก่ จุดประสงค์ของ
- จุ ด ประสงค์ ข องการกวั ก ไหม/
การกวักไหม/การแกว่งไหม วัสดุ
การแกว่งไหม
และอุปกรณ์ วิธีการกวักไหม/การ
- วัสดุและอุปกรณ์
แกว่ ง ไหม และ ข้ อ ควรระวั ง ใน
- วิธีการกวักไหม/การแกว่งไหม
การกวักไหม/การแกว่งไหม ได้
- ขอ้ ควรระวังในการกวักไหม/การ
แกว่งไหม
2.5	สามารถอธิบายและสาธิตการเตรียม 2.5 การเตรียมเส้นไหมพุ่ง/ไหมยืน
เส้นไหมพุง่ /ไหมยืน  ได้แก่  ขัน้ ตอน
- ขัน้ ตอนการเตรียมเส้นไหมพุง่ /ยืน
การเตรี ย มเส้ น ไหมพุ่ ง /ยื น การ
- การออกแบบลวดลาย
ออกแบบลวดลาย และการร้ อ ย
- การร้อยหลอดเล็กเป็นพวง
หลอดเล็กเป็นพวง ได้
2.6 การค้นเส้นไหม
2.6 สามารถอธิบายและสาธิตการค้น
- จุดประสงค์ของการค้น
เส้นไหม ได้แก่  จุดประสงค์ของการ
- วัสดุและอุปกรณ์
ค้น วัสดุและอุปกรณ์ วิธีการค้น
- วิธีการค้น
และข้อควรระวังในการค้นไหม ได้
- ข้อควรระวังในการค้นไหม

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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ชั่วโมง
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เนื้อหา
2.7 การออกแบบลายและการย้อมสีไหม
- วัสดุอุปกรณ์
- วิธกี ารมัดลาย/ขัน้ ตอน/การย้อมสี
- ข้อควรระวังในการมัดลายและ
การย้อมสีไหม
- การตรวจสอบความถูกต้องของ
ลวดลาย
2.8 ก ารกรอเส้ น ไหมยื น /ไหมพุ่ ง จุดประสงค์ของการกรอไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธี/ขั้นตอนการกรอไหม
- ข้อควรระวังในการกรอไหม
2.9 การม้วน/ปั่นไหม
- จุดประสงค์ของการม้วน/ปัน่ ไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธีการการม้วน/ปั่นไหม
- ข้อควรระวังในการการม้วน/ปัน่ ไหม
2.10 การเก็บตะกอไหม
- จุดประสงค์ของการเก็บตะกอไหม
- วัสดุและอุปกรณ์
- วิธี/ขั้นตอนการเก็บตะกอไหม
- ข้อควรระวังในการเก็บตะกอไหม

จุดประสงค์การเรียนรู้

2.7 ส ามารถอธิ บ ายและสาธิ ต การ
ออกแบบลายและย้อมสีไหม ได้แก่
วัสดุอุปกรณ์ วิธีการมัดลาย/ขั้นตอน/
การย้อมสี ข้อควรระวังในการมัด
ลายการย้อมสีไหม และการตรวจสอบ
ความถูกต้องของลวดลาย ได้
2.8 สามารถอธิบายและสาธิตการกรอ
เส้นไหมยืน/ไหมพุง่ ได้แก่ จุดประสงค์
ของการกรอไหม วัสดุและอุปกรณ์  
วิ ธี / ขั้ น ตอนการกรอไหม และ
ข้อควรระวังในการกรอไหม ได้
2.9 สามารถอธิบายและสาธิตการม้วน/
ปั่นไหม ได้แก่ จุดประสงค์ของการ
ม้วน/ปั่นไหม วัสดุและอุปกรณ์ วิธี
การม้ ว น/ปั่ น ไหม และ ข้ อ ควร
ระวังในการม้วน/ปั่นไหมได้
2.10 สามารถอธิบายและสาธิตการเก็บ
ตะกอไหมได้แก่ จุดประสงค์ของ
การเก็บตะกอไหม วัสดุและอุปกรณ์
วิ ธี / ขั้ น ตอนการเก็ บ ตะกอไหม
ข้อควรระวังในการเก็บตะกอไหม ได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

2.11 สามารถทอผ้าไหม ได้แก่ ขั้นตอน 2.11 การทอผ้าไหม
การทอผ้าไหม การเตรียมกี่ การนำ�
- ขั้นตอนการทอผ้าไหม
หลอดพุ่งใส่กระสวย การเหยียบ
- การเตรียมกี่
ตะกอ การพุ่ ง กระสวย การจั ด
- การนำ�หลอดพุ่งใส่กระสวย
ลวดลายและแต่งริมขอบผ้า การ
- การเหยียบตะกรอ
กระแทกฟืม การขึงหน้าผ้าให้ตึง
- การพุ่งกระสวย
การต่อเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง
- การจัดลวดลายและแต่งริมขอบผ้า
เมื่ อ เส้ น ไหมขาด การปรั บ และ
- การกระแทกฟืม
ปล่อยเส้นไหมยืน การหวีเส้นยืน
- การขึงหน้าผ้าให้ตึง
ขณะทอ และ การเก็บกี่เมื่อหยุด
- การต่อเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุง่
พักการทอ ได้
เมื่อเส้นไหมขาด
- การปรับและปล่อยเส้นไหมยืน
- การหวีเส้นยืนขณะทอ
- การเก็บกี่เมื่อหยุดพักการทอ
2.12 สามารถประยุกต์รูปแบบการขาย 2.12 รูปแบบการขายเป็นผ้าแบบต่างๆ
เป็นผ้าแบบต่างๆ ที่สามารถนำ�ไป
ที่สามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่การทอ
- การทอผ้าคลุมไหล่
ผ้ า คลุ ม ไหล่ การทอผ้ า พั น คอ
- การทอผ้าพันคอ
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าตกแต่งผนัง และอื่นๆ
- ก ารทอผ้ า รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าตกแต่งผนัง และอื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

-
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 สามารถบริหารจัดการอาชีพการ 3.1 ก ารบริ ห ารจั ด การอาชี พ การทอ 3.1 การบริหารจัดการจัดให้ผู้เรียน
การประกอบอาชีพ
ทอผ้ า ไหม ได้ แ ก่ การควบคุ ม
ผ้าไหม
3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการ
การทอผ้าไหมสุรนิ ทร์
คุณภาพ  และการลดต้นทุนการ
3.1.1 การดูแลรักษาคุณภาพของ
บริหารจัดการ
ผลิต ได้
ผ้าไหม
3.1.2	วทิ ยากรบรรยายการกำ�หนด
3.1.2 การลดต้นทุนในการผลิต
และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของผ้าไหม
ที่ตอ้ งการ
3.1.3 การเพิ่มมูลค่าสินค้า  เช่น
3.1.3 ผเู้ รียนร่วมกันวิเคราะห์การ
การแปรรูป การออกแบบ
ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต แ ต่
การประยุกต์ใช้
คุณภาพคงเดิม
3.1.4 วทิ ยากรและผูเ้ รียนร่วมกัน
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ และมีแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยง
3.2 สามารถจัดการการตลาด ได้แก่ 3.2 จัดการการตลาด
3.2 การบริหารจัดการการตลาด
การจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า/คู่แข่ง
3.2.1 ทำ � ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ที่ ใช้
3.2.1 ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาข้ อ มู ล การ
ทางการตลาด  การประชาสัมพันธ์
บริการ/คูแ่ ข่งทางการตลาด
ตลาดและวิเคราะห์ความ
การส่งเสริมการขายและการบริการ
3.2.2 ประชาสัมพันธ์
ต้ อ งการของตลาดจาก
และการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้
3.2.3 ส่ ง เสริ ม การขายและการ
แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
บริการ
3.2.2 กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย
3.2.4 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ และแผนการตลาด

เรื่อง

1

1

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1
2
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เรื่อง

3.3 ส ามารถจัดการความเสี่ยง ได้แก่
วิเคราะห์ศกั ยภาพในการประกอบ
อาชี พ การทอผ้ า ไหม และการ
แก้ ปั ญ หาความเสี่ ย งในการ
ประกอบอาชีพการทอผ้าไหม ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.2.3 ผ ู้ เรี ย น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ต า ม
กระบวนการจัดการตลาด
เช่น การคิดต้นทุนการผลิต
กำ�หนดราคาขาย การส่งเสริม
การขาย และการกระจาย
สินค้า
3.3 จัดการความเสี่ยง
3.3 การจัดการความเสี่ยง
3.3.1 วิเคราะห์ศักยภาพในการ
3.3.1 ผู้ เรี ย นสำ � รวจและศึ ก ษา
ประกอบอาชี พ การทอ
แหล่งวัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ ลด
ผ้าไหม
ต้นทุนการผลิตและควบคุม
3.3.2 แก้ปญ
ั หาความเสีย่ งในการ
คุณภาพสินค้า จากผู้จำ�หน่าย
ประกอบอาชี พ การทอ
ที่หลากหลาย  
ผ้าไหม
3.3.2 ผเู้ รียนร่วมกันอภิปรายและ
วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งในด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการประกอบอาชีพ
3.3.3 อภิปรายแสวงหาแนวทาง
จั ด การความเสี่ ย งจาก
ภูมิปัญญาและผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหา

1

1

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1	บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพได้
อาชีพการทอผ้าไหม 4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
สุรินทร์
ได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4	อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
ที่ดีได้
4.6 เ ขี ย น โ ค ร ง ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ อ ง ค์
ประกอบได้เหมาะสมและถูกต้อง
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
4.1 ค วามสำ�คัญของโครงการอาชีพการ
ทอผ้าไหมสุรินทร์
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ทอผ้าไหมสุรินทร์
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การทอผ้าไหมสุรินทร์
4.4 ก ารเขี ย นโครงการอาชี พ การทอ
ผ้าไหมสุรินทร์
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
ทอผ้าไหมสุรินทร์

เนื้อหา

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
4.1	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 1
เรื่องความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ 0.5
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ แล้ว
จัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลีย่ นข้อมูล 0.5
ความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวคิดในการ
ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
1
6
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่องตัวอย่างการเขียน 3
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสมและ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปรายเพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพทีด่ เี หมาะสมและถูกต้อง
4.3 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
โครงการอาชีพ
4.4	ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
4.5 จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเองเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชี พ และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ
ประกอบอาชีพต่อไป
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรการทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
จำ�นวน 108 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

เกษตรกรไทยมีการปลูกสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของประเทศ สับปะรดนอกจากจะใช้
ในการบริโภคแล้วยังนำ�ไปขายทัง้ ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ นำ�รายได้เข้าสูป่ ระเทศเป็นจำ�นวนมาก
หลังการเก็บเกีย่ วผลสับปะรด ส่วนใหญ่ใยสับปะรดจะถูกทิง้ ไป บางส่วนจะถูกเผาทิง้ บางส่วนถูกไถกลบ
เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อการปลูกสับปะรดในรุ่นถัดไป ดังนั้นการนำ�ใยสับปะรดไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษและ
บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งการ
แปรรูปใยสับปะรด สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย ใช้เทคนิคไม่ซับซ้อน ต้นทุนไม่มาก นอกจากนี้ยังเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมและช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอุสาหกรรมการผลิตกระดาษด้วย
การนำ�ใยสับปะรดมาทำ�เป็นกระดาษ นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกระดาษจากใยสับปะรดจะมี
ความสวยงาม แตกต่างจากกระดาษอื่น เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมาก
ทั้งนี้ กระดาษจากใยสับปะรดสามารถนำ�ไปทำ�ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ดังนั้นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรดสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้และ
ยังเป็นการลดภาระการกำ�จัดใยสับปะรดของเกษตรกรอีกด้วย

หลักการของหลักสูตร
รายได้

หลักสูตรการประกอบอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด มีหลักการ ดังนี้
1. เน้นการนำ�วัสดุธรรมชาติที่มีมากและเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ประชาชนเกิด

2. เน้นการใช้ความรู้ในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
3. เน้นการผลิตชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด

จุดหมาย

หลักสูตรการประกอบอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด มีจุดหมาย ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการทำ�กระดาษจากใยสับปะรด
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปจากกระดาษใยสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์
รูปแบบต่างๆ ที่สวยงาม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้หลักสูตรการประกอบอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด มีดังนี้
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
3. ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีการเพาะปลูกสับปะรดหรือสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย

ระยะเวลา จำ�นวน  108  ชั่วโมง  

1. ภาคทฤษฎี   37 ชั่วโมง
2. ภาคปฏิบัต   
ิ 71  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จำ�นวน   9 ชั่วโมง
1.1 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน   2 ชั่วโมง
1.2 ความสำ�คัญในการทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
จำ�นวน   3 ชั่วโมง
1.3 แหล่งเรียนรู้และแหล่งจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
จำ�นวน   4 ชั่วโมง
2. ทักษะอาชีพ
จำ�นวน 63 ชั่วโมง
2.1 การทำ�กระดาษจากใยสับปะรด
จำ�นวน 37 ชั่วโมง
2.2 การทำ�ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรดรูปแบบต่างๆ
จำ�นวน 26 ชั่วโมง
3. การบริหารจัดการอาชีพ
จำ�นวน 24 ชั่วโมง
3.1 การวางแผนการผลิต
จำ�นวน   6 ชั่วโมง
3.2 การควบคุมคุณภาพ
จำ�นวน   3 ชั่วโมง
3.3 การตลาด
จำ�นวน 15 ชั่วโมง
4. โครงการประกอบอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด     
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด     
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด     
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด     

การจัดกระบวนการเรียนรู้

- ว ิทยากรให้ความรู้ถึงความสำ�คัญและความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพทำ�ผลิตภัณฑ์จาก
ใยสับปะรด     
- ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร สถานประกอบการสถานที่จัด
จำ�หน่าย
- การบรรยาย
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การสาธิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบต่าง ๆ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและภูมิปัญญา
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มเติม
วิทยาบรรยายและร่วมอภิปราย วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์ความต้องการของตลาดจากสภาพจริง
วิเคราะห์และวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
ฝึกปฏิบัติจริง การคิดราคาต้นทุนกำ�ไร ทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากร
ตัวอย่างชิ้นงาน
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
แหล่งเรียนรู้ ที่ศึกษาดูงาน
สื่อ ICT

การวัดและประเมินผล

1. ภาคทฤษฎี
1.1 ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
2. ภาคปฏิบัติ ประเมินจากชิ้นงานที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะจำ�หน่ายได
2.1 ประเมินจากความสวยงาม
2.2 ความคิดสร้างสรรค์
2.3 ความคงทนแข็งแรง
3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

การจบหลักสูตร

ร้อยละ 20  
ร้อยละ 70
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผ่านการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการอาชีพของตนเองได้ และผ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ของโครงการ
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานแสดงผลการเรียน
2. วุฒบิ ัตร ออกโดยสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน กศน.
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตรที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนที่จบหลักสูตร

การเทียบโอน

ผูเ้ รียนทีจ่ บหลักสูตรนีส้ ามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรูห้ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้นได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ค วามสำ�คัญในการทำ�ผลิตภัณฑ์จาก
ใยสับปะรด    
2. แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ�ผลิตภัณฑ์
จากใยสับปะรด    
3. แ หล่ ง จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากใย
สับปะรด    
4. แนวโน้มความต้องการของตลาด
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าวัยต่างๆ
- การตัดสินใจเลือกทำ�ผลิตภัณฑ์จาก
ใยสับปะรด

เนื้อหา

2. ท ักษะอาชีพการทำ� 1. ผเู้ รียนสามารถบอกวัสดุและอุปกรณ์ 1. วัสดุและอุปกรณ์ในการทำ�กระดาษ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากใย
ทีใ่ ช้ในการทำ�กระดาษใยสับปะรดได้
จากใยสับปะรด
สับปะรด    
2. ผู้เรียนสามารถคัดเลือกใบสับปะรด 2. วตั ถุดบิ และการเตรียมวัตถุดบิ ในการ
ที่จะนำ�มาใช้ทำ�กระดาษได้
ทำ�กระดาษจากใยสับปะรด   
3. ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งวัตถุดิบได้
- การคัดเลือกใบสับปะรด

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. ผเู้ รียนสามารถบอกความเป็นไปได้ใน
อาชีพการทำ�ผลิตภัณฑ์ การประกอบอาชีพการทำ�ผลิตภัณฑ์
จากใยสับปะรด    
จากใยสับปะรด    
2. ผู้เรียนสามารถบอกความสำ�คัญใน
การทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรดได้  
3. ผู้ เรี ย นสามารถบอกแหล่ ง เรี ย นรู้
แหล่ ง จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากใย
สับปะรด    

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบ 2
กับให้ผเู้ รียนศึกษาจากใบความรูเ้ รือ่ ง
ความสำ � คั ญ ของการทำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 3
จากใยสับปะรด
2.	ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 4
ในการทำ�ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด    
3.	ศกึ ษาดูงานจากแหล่งจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
จากใยสับปะรด   
4. วิทยากรกับผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
รู ป แบบ และสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า
5. ผู้ เรี ย นตั ด สิ น ใจเลื อ กทำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากใยสับปะรดตามความพร้อมและ
ศักยภาพของตนเอง
1. วิ ท ยากรบรรยายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะ 2
คุณสมบัติ และวิธกี ารใช้วสั ดุอปุ กรณ์
แต่ละชนิด พร้อมทั้งแสดงตัวอย่าง 3
ของวัสดุอุปกรณ์ชิ้นนั้น

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
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เรื่อง

เนื้อหา

4. ผ ู้เรียนสามารถทำ�กระดาษจากใย - สารเคมีทใี่ ช้และการป้องกันอันตราย
สั บ ปะรดได้ ส วยงาม คงทน และ
- ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ และสารเคมี
ใช้งานได้
3. ข้ั น ตอนการทำ � กระดาษจากใย
สับปะรด
- การล้างและหั่นใบสับปะรด
- การต้มใบสับปะรดด้วยโซดาไฟ
- การล้างใยสับปะรด
- การฟอกขาวใยสับปะรด
- การย้อมสีใยสับปะรด
- การปั่นใยสับปะรด
- การหล่อกระดาษ
- การตากกระดาษ
1. ผู้เรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ใน 1. วสั ดุและอุปกรณ์ในการทำ�ผลิตภัณฑ์
การทำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระดาษใย
ต่างๆ จากกระดาษใยสับปะรด
สับปะรดแบบต่างๆได้
2.	ฝกึ ปฏิบตั กิ ารออกแบบและสร้างสรรค์
2.	ผเู้ รียนสามารถนำ�กระดาษใยสับปะรด
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด
มาสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบ
- กล่องกระดาษทิชชู
ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษได้
- โคมไฟกระดาษ
- กรอบรูป
- ถุงกระดาษ
- กล่องกระดาษเอนกประสงค์
ฯลฯ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ว ิทยากรบรรยายถึงวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์
แต่ละชนิดพร้อมทั้งยกตัวอย่างของ
วัสดุอุปกรณ์ชิ้นนั้น
2. วิ ท ยากรสาธิ ต พร้ อ มให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทำ�ผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆจากกระดาษใยสับปะรด
ดังต่อไปนี้
1) กล่องกระดาษทิชชู
- ฝึกปฏิบัติกับวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

2. ว ิทยากรบรรยายถึงวัตถุดิบที่ต้องใช้
การหาแหล่งวัตถุดิบ สารเคมีที่ต้องใช้
และการป้องกันอันตราย การเตรียม
วัตถุดบิ พร้อมทัง้ บอกคุณสมบัตขิ อง
ใยสั บ ปะรดที่ ใช้ ทำ � กระดาษและ
สาธิตการคัดเลือกใบสับปะรด
3. วิทยากรสาธิตพร้อมกับให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิ บั ติ ต ามลำ � ดั บ ขั้ น ตอนการทำ �
กระดาษจากใยสับปะรด

การจัดกระบวนการเรียนรู้

-

4

3

-

6
3
4
4
4
3
2

4
-

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
2) โคมไฟกระดาษ
- ฝึกปฏิบัติกับวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
3) กรอบรูป
- ฝึกปฏิบัติกับวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
4) ถุงกระดาษ
- ฝึกปฏิบัติกับวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
5) กล่องกระดาษเอนกประสงค์
- ฝึกปฏิบัติกับวิทยากร
- ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ฯลฯ
3. ฝึกทักษะเพิ่มเติมที่บ้าน
1. วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู้ แ ละ
ผู้เรียนศึกษาจากเอกสาร ใบความรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 1. ผเู้ รียนสามารถบริหารจัดการ การทำ� 1. การผลิต
อาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรดได้    
1.1 สำ�รวจแหล่งทุน
2. ผู้ เ รี ย นสามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพ 1.2 สำ�รวจแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาตรฐานของชิ้นงานได้
2.	การควบคุมคุณภาพกำ�หนดมาตรฐาน 2. วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันกำ�หนด
3. ผู้ เรี ย นสามารถบริ ห ารจั ด การการ ของชิ้นงาน
คุณภาพและมาตรฐานของชิ้นงาน
ตลาดได้
2.1 ความสวยงาม
ด้ า นความสวยงาม ความทนทาน
2.2 ความทนทานแข็งแรง
แข็งแรง

เรื่อง

3

-

4

-

-

4

-

3

4

-

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
5

403

จุดประสงค์การเรียนรู้
3. การตลาด
3.
3.1 ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
ความต้องการของตลาด
- ศูนย์ OTOP
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- แหล่งท่องเที่ยว
4.
3.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
- เว็ บ ไซต์ ก ศน.ตำ � บล กศน.
อำ�เภอ กศน.จังหวัด
- แผ่นพับโฆษณา
3.3 การทำ�บัญชี
5.
- การคิดต้นทุน/กำ�ไร
- บัญชีรายรับ – รายจ่าย

เนื้อหา

4. โ ครงการประกอบ 1. ส ามารถบอกความสำ � คั ญ ของ 1. ความสำ�คัญของโครงการประกอบ 1.
อาชีพผลิตภัณฑ์จาก โครงการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ อาชีพผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
ใยสับปะรด
จากใยสับปะรดได้
2. ป ระโยชน์ ข องโครงการประกอบ
2. สามารถบอกประโยชน์ของโครงการ อาชีพผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
ประกอบอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากใย 3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
สับปะรดได้
อาชีพผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด

เรื่อง

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิ ท ยาการบรรยายให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง 3
3
การตลาดและการศึกษาดูงาน
- ศูนย์ OTOP
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- แหล่งท่องเที่ยว
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 3
3
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละผู้ เรี ย น
ฝึกปฏิบัติ
- การขึ้นเว็บไซต์
- การทำ�แผ่นพับ
วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง 2
4
การทำ�บัญชีและผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
- การคิดต้นทุน/กำ�ไร
- บัญชีรายรับ - รายจ่าย
วทิ ยากรบรรยายและให้ผเู้ รียนศึกษา 3
9
เนือ้ หาจากใบความรู้ เรือ่ ง ความสำ�คัญ
ของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของ
โครงการอาชีพ องค์ประกอบของ
โครงการอาชีพ  และอภิปรายสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการดำ�เนินกิจกรรม
การเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

เนื้อหา

3. ส ามารถบอกองค์ ป ระกอบของ 4. ก ารเขี ย นโครงการประกอบอาชี พ
โครงการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
จากใยสับปะรดได้
5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
4. ส ามารถอธิ บ ายความหมายของ สอดคล้ อ งของโครงการประกอบ
องค์ ป ระกอบของโครงการอาชี พ อาชีพผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรด
ผลิตภัณฑ์จากใยสับปะรดได้
5. ส ามารถอธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย น
โครงการที่ดีตามองค์ประกอบของ
โครงการอาชีพได้
6. ส ามารถเขียนโครงการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมได้
7. สามารถประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งของโครงการประกอบ
อาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. จ ัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง  
3. จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขี ย น
โครงการอาชีพ
4. ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
5. จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ        
ให้มีความเหมาะสม
6. ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง   เพื่ อ เสนอขอรั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณดำ � เนิ น งาน
อาชี พ และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรบ้านดินทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน
จำ�นวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

เป็นที่ทราบกันดีว่าความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ
ขณะนี้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีราคาสูงขี้นอย่างมากทำ�ให้ราคาบ้านสูงขึ้นตามไปด้วย การมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตัวเองจึงเป็นไปค่อนข้างยากสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย
ปัจจุบันแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ กำ�ลังได้รับความสนใจโดยมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
มากยิ่งขึ้นตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนที่อยู่อาศัย การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของไทยเรา ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่นั้น แต่เดิมมาประชาชนจะใช้ไม้เป็น
วัสดุ ก่ อสร้ า งเป็ น หลัก แต่เ นื่องจากไม้มีร าคาแพงและหายาก จึ ง มี แ นวคิ ด การสร้ า งบ้ า นด้ วยดิ น ซึ่ ง เป็ น
วัสดุธรรมชาติ หาง่ายไม่ตอ้ งลงทุนมาก การก่อสร้างไม่ยงุ่ ยาก เพียงใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านและความคิดสร้างสรรค์
ที่ไม่จำ�กัด ก็จะได้บ้านหลากหลายรูปแบบ อยู่สบาย ไม่ร้อน ทั้งแข็งแรง ทนทาน ราคาประหยัด เหมาะสำ�หรับ
ผู้มีรายได้ไม่มาก หรือผู้ที่รักในธรรมชาติ ดังนั้น หลักสูตรบ้านดิน ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน จะช่วยให้ฝัน
ของคนทีย่ งั ไม่มบี า้ นเป็นของตนเอง เป็นจริงได้ และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผทู้ จี่ ะนำ�ไปประกอบอาชีพ
อย่างแน่นอน

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรบ้านดินทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน ของสำ�นักงาน กศน. มีหลักการดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำ�เล
ที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
2. การจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ “บ้านดิน” ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้านมุ่งพัฒนาคนไทย
ให้มอี าชีพ ได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพและการมีงานทำ�อย่างมีคณ
ุ ภาพทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน  สามารถสร้าง
รายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้อื่น และสังคม
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำ�เนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคง
4. เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพ
ให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดหมาย

หลักสูตรบ้านดินทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน ของสำ�นักงาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยดินได้อย่างมั่นคงแข็งแรง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำ�ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพรับสร้างบ้านดินได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทำ�เลที่ตั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

มี 3 กลุ่มเป้าหมาย  คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือผู้ที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง

ระยะเวลา

หลักสูตรบ้านดินทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน ใช้ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี 30  ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 90  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ  บ้านดิน ทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน  (จำ�นวน 7 ชั่วโมง)
1.1 ประโยชน์และความสำ�คัญของบ้านดินกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศและวิถีการดำ�เนินชีวิต
แบบพอเพียง
1.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผู้ประกอบการ บุคคลในชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูล
ความคิด วิเคราะห์ และใช้ในการประกอบอาชีพ
1.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพสร้างบ้านดิน
1.4 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรับสร้างบ้านดินการรับสร้างบ้านดิน การออกแบบ รับจ้าง
2. ทักษะการประกอบอาชีพ บ้านดิน ทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน (จำ�นวน 96 ชั่วโมง)
2.1 คุณสมบัติของดิน
2.2 การวิเคราะห์ทำ�เลที่ตั้งและภูมิประเทศ
2.3 แบบบ้านดิน
2.4 การเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้าง
2.5 การทำ�อิฐดิน
2.6 การทำ�ฐานราก
		
2.7 การทำ�ผนังดิน
2.8 การจัดทำ�สาธารณูปโภค
2.9 การทำ�ช่องหน้าต่างประตูและช่องลม
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2.10 การฉาบผนัง
2.11 การทำ�สีเคลือบผนังดิน
2.12 การทำ�พื้นบ้านดิน
2.13 การทำ�หลังคา
2.14 การทำ�เฟอร์นิเจอร์
3. การบริหารจัดการอาชีพบ้านดิน ทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน(จำ�นวน 5 ชั่วโมง)
		
3.1 การวางแผนการสร้างบ้านดิน
3.2 การประเมินราคาในการสร้างบ้านดิน
3.3 การประชาสัมพันธ์
4. โครงการประกอบอาชีพบ้านดิน ทางเลือกใหม่ ของคนอยากมีบ้าน(จำ�นวน  12  ชั่วโมง)
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพบ้านดิน
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพบ้านดิน
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพบ้านดิน
4.4 การเขียนองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพบ้านดิน
4.5 การเขียนโครงการประกอบอาชีพรับสร้างบ้านดิน เพื่อการมีงานทำ�อย่าง   มั่นคง
4.6 การตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ของโครงการเพื่อการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของโครงการบ้านดิน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ผู้ประกอบการ บุคคลในชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูล
2. ศึกษาดูงานจากผูป้ ระกอบอาชีพ และแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เพือ่ การตัดสินใจเลือกรูปแบบการประกอบ
อาชีพโดยกระบวนการคิดเป็น และความเป็นไปได้โดยดูจากศักยภาพของตนเอง เงินทุน การตลาด ของตนเอง
และพื้นที่ที่จะดำ�เนินการประกอบอาชีพ
3. วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างบ้านดินฯลฯ
4. จัดทำ�แผนการฝึกทักษะตามลำ�ดับขั้นตอน
5. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และฝึกทักษะตามหลักสูตรบ้านดิน
6. ดำ�เนินการก่อสร้างบ้านดินเพื่อการประเมิน

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ตัวอย่างของจริง
สื่อบุคคล ภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ทั้งในท้องถิ่นหรือที่ต่างๆ
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การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร
3. ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้สร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ผู้สอนกำ�หนด และผลงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์
4. เครื่องมือวัดและประเมินผล
-  แบบประเมินผลก่อน – หลังเรียน
-  แบบสังเกตพฤติกรรม
-  แบบประเมินผลชิ้นงาน

การจบหลักสูตร

1. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผูเ้ รียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. มีผลงานการสร้างบ้านดินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผลการเรียน
2. วุฒบิ ัตร ออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

การเทียบโอน

หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�  ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำ�ผลการเรียน
มาเทียบโอนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบ
อาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. บ อกลั ก ษณะความสำ � คั ญ ของการ 1.1 ลักษณะสำ�คัญและ ประโยชน์ใน
อาชี พ บ้ า นดิ น ทาง สร้างบ้านด้วยดิน
การสร้ า งบ้ า นดิ น กั บ ภู มิ ป ระเทศ
เลื อ กใหม่ ข องคน 2. บอกความเป็นไปได้ในการประกอบ
ภูมิอากาศและวิถีการดำ�เนินชีวิต
อยากมีบ้าน
อาชีพบ้านดิน
แบบพอเพียง
3. บอกแหล่งการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับอาชีพ 1.2 ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
บ้านดิน
อาชีพบ้านดิน
4. บอกการตัดสินใจเลือกการประกอบ
1.2.1 การลงทุน
อาชีพบ้านดิน
1.2.2 การผลิต
1.2.3 การเพิ่มมูลค่า
1.3 แหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพ
บ้านดิน
1.4 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
บ้านดิน
1.4.1 ความพร้อม
1.4.2 ความต้องการของตลาด
1.4.3 ความรู้พื้นฐาน ทักษะและ
เทคนิค
1.4.4 เงินทุน

เรื่อง

5.

2.
3.
4.

1.

ชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศกึ ษาข้อมูลจากสถานทีจ่ ริง เอกสาร 7
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ผู้ ป ระกอบการ
บุคคลในชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูลความคิด
วิ เ คราะห์ และใช้ ใ นการประกอบ
อาชีพ ที่มีความเป็นไปได้
ลักษณะสำ�คัญของบ้านดิน
ประโยชน์ในการสร้างบ้านดิน
ศึ ก ษาดู ง านจากผู้ ป ระกอบอาชี พ
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ โดย
กระบวนการคิดเป็น และความเป็น
ไปได้โดยดูจากศักยภาพของตนเอง
และพื้นที่ที่จะดำ�เนินการประกอบ
อาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรบ้านดิน ทางเลือกใหม่ของคนอยากมีบ้าน
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เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารสร้ า งบ้ า นดิ น แบบ 2.1 การสร้างบ้านดินแบบต่างๆ
อาชี พ บ้ า นดิ น ทาง ต่างๆ ได้
2.1.1	การทดสอบคุณสมบัตขิ องดิน
เลื อ กใหม่ ข องคน 2. ส ามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนการสร้ า ง
2.1.2 การเลือกวิเคราะห์ท�ำ เลทีต่ งั้
อยากมีบ้าน
บ้านดินได้
สภาพภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ
3. สามารถสร้างฟอร์นเิ จอร์พนื้ ฐานของ
กับการก่อสร้างบ้านดินให้
บ้านดินได้
เหมาะสม
2.1.3 บ้านดินแบบก้อนดินแห้ง
(ADOBE HOMES)
2.1.4 บ้านดินแบบดินปั้น
(COB HOMES)
2.1.5 บ้านดินแบบโครงไม้
(wattle &daub)
2.1.6 บ้านดินแบบใช้ดินอัด
(rammed earth)
2.1.7 บ้านดินแบบใช้ท่อนไม้หรือหิน
(cord wood or stones)
2.1.8 บ้านดินแบบกระสอบทราย
(sand bag)
2.2 การเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้าง

เรื่อง

ชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการสร้าง 9
87
บ้านดินแบบต่างๆ
2. จัดทำ�แผนการฝึกทักษะตามลำ�ดับ
ขั้นตอน
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และฝึกทักษะตาม
หลักสูตรบ้านดิน
4. เ ก็ บ และเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นา
ผลงานจากการฝึกทักษะ
5. ศกึ ษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา
กลุ่มอาสาสร้างบ้านดิน
6. ดำ � เนิ น การสร้ า งบ้ า นดิ น เพื่ อ การ
ประเมิน
7. ฝึกปฏิบัติสร้างบ้านดินเพิ่มเติมโดย
สร้างบ้านของตนเอง ญาติพนี่ อ้ ง หรือ
คนในชุมชนอย่างน้อย 1 หลัง
8. วั ด และประเมิ น ผลตามที่ ห ลั กสู ตร
กำ�หนด

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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2.3 การทำ�อิฐดิน
       2.3.1 การทดสอบดิน
       2.3.2 อัตราส่วนผสมของดิน
       2.3.3 การสร้างบล็อก
2.4 การทำ�ฐานรากของโครงสร้างบ้านดิน
2.4.1 การทำ�คานคอดินแบบมาตรฐาน
2.4.2 การทำ�คานคอดินแบบราคาถูก
2.5 การทำ�ผนังดินบ้านดิน
       2.5.1 แบบอิฐดิบ
2.5.2 แบบโครงไม้
2.6 การจัดทำ�สาธารณูปโภคของบ้านดิน
2.6.1 การขุดบ่อส้วม
2.6.2 การเดินระบบไฟฟ้า ท่อน�ำ้ ดี
ท่อน�้ำเสีย
2.7 วิธีการทำ�ช่องหน้าต่างประตูและ
ช่องลมแบบต่างๆ
       2.7.1 แบบไม้
       2.7.2 แบบคาน
       2.7.3 แบบโมเดิร์น
2.8 การฉาบผนังบ้านดิน
       2.8.1 ฉาบด้วยมือ       
2.8.2 ฉาบด้วยเกียงฉาบปูน

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.9 การทำ�สีเคลือบผนังดิน
2.10 การทำ�พื้นบ้าน
       2.10.1 พื้นคอนกรีต
       2.10.2 พื้นดิน
       2.10.3 พื้นหิน
2.11 การทำ�หลังคา
       2.11.1 หลังคาดิน
       2.11.2 หลังคาหญ้า
       2.11.3 หลังคาเมทัลชีท
2.12 การทำ�เฟอร์นิเจอร์บ้านดิน
2.13 การสร้างบ้านดินเพื่อการประเมิน
จบหลักสูตร
3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 1. สามารถวางแผนการสร้างบ้านดินได้ 3.1 การวางแผนการสร้างบ้านดิน
1. ก ารบริ ห ารจั ด การประกอบอาชี พ
อาชี พ รั บ สร้ า งบ้ า น 2. สามารถประเมินราคาในการสร้าง 3.2 ก ารคิ ด คำ � นวณต้ น ทุ น และการ รับสร้างบ้านดิน  ดังนี้
ดิ น ทางเลื อ กใหม่ บ้านดินได้
กำ�หนดราคาในการสร้างบ้านดิน
1.1 การสำ�รวจและศึกษาแหล่งวัสดุ
ของคนอยากมีบ้าน 3. ส ามารถบอกวิ ธี ก าร/ช่ อ งทางการ 3.3 การประชาสัมพันธ์
อุปกรณ์ และการใช้ประโยชน์
ประชาสัมพันธ์บ้านดินได้
แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ
1.2 ก ารกำ � หนด และควบคุ ม
คุณภาพของบ้านดิน
1.3 ก ารลดต้ น ทุ น การผลิ ต การ
กำ�หนดราคาในการสร้างบ้านดิน

เรื่อง

5

-

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง
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4. โ ครงการอาชี พ รั บ 1. บ อกความหมายของการประกอบ
สร้างบ้านดิน
อาชีพบ้านดินได้
2. บอกองค์ประกอบของอาชีพบ้านดิน
ได้
3. ส ามารถเขี ย นโครงการประกอบ
อาชีพรับสร้างบ้านดินได้
4. บ อกความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
บ้านดินได้

เรื่อง
1. ค วามสำ�คัญของโครงการประกอบ
อาชีพบ้านดิน
2. บอกประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพรับสร้างบ้านดิน
3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพรับสร้างบ้านดิน
4. ก ารเขี ย นองค์ ป ระกอบในแต่ ล ะ
องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพบ้านดิน
5. ก ารเขี ย นโครงการประกอบอาชี พ
บ้านดิน
6. ก ารตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการบ้านดิน

เนื้อหา

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาความสำ�คัญ 3
9
ของโครงการอาชี พ ประโยชน์
องค์ประกอบ แล้วจัดกิจกรรมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้ า งแนวคิ ด ในการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้
จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาสาระข้ อ มู ล
ความรู้การเขียนโครงการที่ดีพร้อม
จัดอภิปรายผล
จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
โครงการอาชีพ
กำ�หนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ประเมิน
ความเหมาะสมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการอาชีพ
จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสม
ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่ อ เสนอขอรั บ ทุ น
สนับสนุนงบประมาณในการประกอบ
อาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

414

415

หลักสูตร การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) เพื่อธุรกิจ
จำ�นวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นมา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันของมนุษย์มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เห็น
ได้เด่นชัดและกำ�ลังเป็นที่นิยมกันมากนั่นคือ ธุรกิจแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งธุรกิจนี้เป็นกรรมวิธีในการผลิตภาพนิ่ง
ให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน โดยการวาดภาพหรือสร้างภาพ ลงสี ด้วยโปรแกรมหรือวัสดุที่มีเพียง
2 มิติ คือ มีความกว้างและความยาว เช่น การวาดภาพบนกระดาษ การวาดบนแผ่นใส การวาดภาพบนแผ่นผ้าใบ
หรือแผ่นกระดาษตัด เป็นต้น ทำ�การสร้างให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้น ตัวอย่างแอนิเมชัน 2 มิติที่เห็นอยู่เป็นประจำ� 
ได้แก่ การ์ตูน สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีนี้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในธุรกิจแทบทุกแขนง
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบันเทิงต่างๆ ทั้ง โทรทัศน์, เพลง, ภาพยนตร์, เกม, เว็บไซต์, การโฆษณา - ประชาสัมพันธ์,
อุตสาหกรรมสือ่ สิง่ พิมพ์, อุตสาหกรรมด้านการสือ่ สาร, อุตสาหกรรมด้านการออกแบบแขนงต่างๆ หรือแม้กระทัง่
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น โดยได้มีการนำ�แอนิเมชันมาเป็นตัวเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของ
ผลงาน จึงนับได้วา่ ธุรกิจการนำ�เสนอสือ่ ด้วยแอนิเมชัน เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีส่ ามารถนำ�มาประยุกต์ใช้และต่อยอด
ในธุรกิจด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและไม่จำ�กัด
สำ�หรับกระแสธุรกิจแอนิเมชันในประเทศไทย ถือว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในภาคการผลิตและการบริโภค
โดยในส่วนของกลุ่มการ์ตูน 2 มิติ นั้นมีการผลิตมากขึ้น และเป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ดังจะเห็น
ได้ จ ากปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของการ์ ตู น ไทยที่ อ อกแพร่ ภ าพทางโทรทั ศ น์ นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2545-2550 ของไทย
ออกเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำ�นวนผลงานทัง้ หมด นอกจากนีย้ งั ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนและผูผ้ ลิต
งานจากต่างประเทศในการว่าจ้าง ร่วมผลิตและร่วมลงทุนเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ธุรกิจแอนิเมชันเป็นธุรกิจ
ที่สร้างผลประโยชน์อันมหาศาลแก่ประเทศ (2550, สำ�นักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้ทำ�การพัฒนาหลักสูตร การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation)
เพือ่ ธุรกิจขึน้ เพือ่ ให้ผสู้ นใจทีจ่ ะประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบ
การนำ�เสนอผลงานให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
และจัดทำ�แอนิเมชัน 2 มิติ และสามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อประกอบอาชีพ
3. เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนนำ�ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

416

จุดหมาย

1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสร้างแอนิเมชัน 2 มิตใิ นส่วนต่าง
ได้ความรู้ความสามารถของตน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบและปฏิบัติการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ
ด้วยโปรแกรม Flash
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการประกอบอาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ  หรือ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
4. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Photoshop หรือ   
โปรแกรม Illustrator

ระยะเวลา จำ�นวน 80 ชั่วโมง (ทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฏิบัติ 65 ชั่วโมง)
โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 3 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง)
1.1 ข้อมูลความต้องการของตลาด และทิศทางในการประกอบอาชีพแอนิเมชัน
1.2 ความหมาย ความสำ�คัญ และประโยชน์ของการคิดเชิงสร้างสรรค์
1.3 เทคนิคการได้มาซึ่งการคิดเชิงสร้างสรรค์
1.4 ศึกษาดูงานด้านแอนิเมชัน
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 5 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 48 ชั่วโมง)
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอนิเมชัน
2.1.1) ประวัติความเป็นมาของแอนิเมชัน
2.2.2) ประเภทของงานแอนิเมชัน
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Flash
2.2.1) รู้จักกับโปรแกรม Flash
- โปรแกรม Flash คืออะไร
- ความต้องการระบบของโปรแกรม Flash
- ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Flash
2.2.2) เริ่มต้นการใช้โปรแกรม Flash
- เข้าสู่โปรแกรม Flash
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- ส่วนประกอบของโปรแกรม Flash
2.2.3) การทำ�งานด้วยโปรแกรม Flash
- การวาดรูปและลงสี
- การจัดการวัตถุ
- ทฤษฎีสี และการใช้สี
- การสร้างข้อความ
- การสร้างซิมบอลและอินสแตนซ์ (Symbol and Instance)
- การใช้งานภาพ
2.3 การออกแบบ และการสร้างงานแอนิเมชัน
2.3.1) การออกแบบงานแอนิเมชัน
- การค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจ
- เขียนบท (Script)
- การออกแบบตัวละครและอุปกรณ์ (Character & Prop Design)
- บทภาพนิ่ง (Story board)
2.3.2) การสร้างงานแอนิเมชัน
- การสร้างงานแอนิเมชัน
- การแต่งวัตถุ
- การใช้งานเสียง
- การใช้งานวิดีโอ
2.3.3) การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้าง
- การ Publish ชิ้นงานเพื่อนำ�ไปเผยแพร่
- รูปแบบการ Publish
2.3.4) การฝึกปฏิบัติสร้างแอนิเมชัน (Animation Workshop)
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 4 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
3.1 หลักการตลาด
3.2 การทำ�บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
3.3 จรรยาบรรณ และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. โครงการประกอบอาชีพ
(ทฤษฎี 3 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

วิทยากรบรรยาย/สาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอน สื่อต่างๆ และอินเตอร์เน็ต
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิทยากร
เอกสารประกอบการสอน
แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ศึกษาดูงาน
โปรแกรม Macromedia Flash
Power Point ประกอบการสอน
คอมพิวเตอร์
ความต้องการระบบ
		 ระบบปฏิบัติการ Windows
		
• Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
		
• Microsoft® Windows® XP มี Service Pack 2 (Service Pack 3 ที่แนะนำ�); Windows
Vista® Home Premium, Business, Ultimate, หรือ Enterprise with Service Pack 1;
หรือ Windows 7
		
• 1GB of RAM (2GB แนะนำ�)
		
• 3.5GB ของพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สามารถใช้ได้สำ�หรับการติดตั้ง; พื้นที่ว่างเพิ่มเติมที่จำ�เป็น
ในการติดตั้ง (ไม่สามารถติดตั้งในที่ถอดออกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล)
		
• 1024x768 แสดง (1280x800 แนะนำ�) กับการ์ดจอ 16 - bit
		
• QuickTime 7.6.2 ซอฟต์แวร์ที่จำ�เป็นสำ�หรับคุณสมบัติด้านมัลติมีเดีย

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ
3. ประเมินจากผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพตามที่ผู้สอนกำ�หนด
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒินียบัตร
3. วุฒิบัตร  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

-

3. อธิบายเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ 3. เ ทคนิ ค การได้ ม าซึ่ ง การคิ ด เชิ ง สร้างสรรค์
4. มีเจตคติที่ดีและเห็นถึงช่องทางใน
การประกอบอาชีพด้านแอนิเมชัน 4.	เปิดโลกอาชีพศึกษาดูงานด้านแอนนิเมชัน
-

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1. สามารถจำ�แนกข้อมูลความต้องการ 1. ข้อมูลความต้องการของตลาด และ อาชีพ
ของตลาดและบอกทิ ศ ทางการ ทิ ศ ทางในการประกอบอาชี พ
ประกอบอาชีพได้
แอนิเมชัน
2. สามารถบอกความหมาย ความสำ�คัญ 2. ค วามหมาย ความสำ � คั ญ และ
และประโยชน์ ข องการคิ ด เชิ ง ประโยชน์ของการคิดเชิงสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิทยากร/ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3
6
วิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของตลาด
ทิศทางในการประกอบอาชีพแอนิเมชัน
และจำ�แนกประเภทข้อมูลร่วมกัน
ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาจากข้ อ มู ล งานวิ จั ย
ข้ อ มู ล จากอิ น เทอร์ เ น็ ต สื่ อ ต่ า งๆ
เกีย่ วกับความต้องการของตลาดด้าน
แอนิเมชัน แล้วสรุปผลการเรียนรู้
วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิง
สร้างสรรค์
ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้ และสรุปผล
การเรียนรู้
ผเู้ รียนศึกษาดูงานด้านแอนิเมชันจาก
แหล่งเรียนรู้ แล้วสรุปผลการเรียนรู้
วิทยากรตรวจผลการเรียนรู้จากการ
ศึกษาดูงาน พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) เพื่อธุรกิจ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. ใช้เครื่องมือโปรแกรม Flash ในการ
ทำ�งานได้

3. อ ธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม
Flash ได้

2. ส ามารถบอกความสามารถ และ
ติดตั้งโปรแกรม Flash ได้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. บอกความเป็นมา และประเภทของ
อาชีพ
งานแอนิเมชันได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอนิเมชัน - ผู้ เรี ย นศึ ก ษาจากเอกสารประกอบ 5
48
1.1) ป ระวัตคิ วามเป็นมาของแอนิเมชัน การสอน พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากร
1.2) ประเภทของงานแอนิเมชัน
เรือ่ งประวัตคิ วามเป็นมาของแอนิเมชัน
และประเภทของงานแอนิเมชัน
2.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Flash - วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
2.1) รู้จักกับโปรแกรม Flash
Flash และสาธิตการติดตัง้ โปรแกรม
- โปรแกรม Flash คืออะไร
Flash
- ค วามต้ อ งการระบบของ - ผู้ เรี ย นบั น ทึ ก การเรี ย นรู้ และฝึ ก
โปรแกรม Flash
ปฏิบัติติดตั้งโปรแกรม Flash
- ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
Flash
2.2) เริ่มต้นการใช้โปรแกรม Flash - วทิ ยากรอธิบายวิธกี ารเข้าสูโ่ ปรแกรม
- เข้าสู่โปรแกรม Flash
Flash และส่วนประกอบของโปรแกรม
- ส่วนประกอบของโปรแกรม Flash
Flash
- ผู้เรียนสังเกต/บันทึกการเรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติตาม
2.3) ก ารทำ�งานด้วยโปรแกรม Flash - วิ ท ยากรบรรยาย/สาธิ ต วิ ธี ก ารใช้
- การวาดรูปและลงสี
โปรแกรม Flash ในการวาดรูปและ
- การจัดการวัตถุ
ลงสี, การจัดการวัตถุ, ทฤษฎีสี และ
- ทฤษฎีสี และการใช้สี
การใช้สี, การสร้างข้อความ, การสร้าง
- การสร้างข้อความ
ซิมบอลและอินสแตนซ์ (Symbol and
		 -	การสร้างซิมบอลและอินสแตนซ์ Instance) และการใช้งานภาพ
(Symbol and Instance) - ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม และบั น ทึ ก
- การใช้งานภาพ
การเรียนรู้
เนื้อหา
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เรื่อง

เนื้อหา

5. ส ามารถออกแบบและปฏิ บั ติ ก าร 3.	การออกแบบ และการสร้างงานแอนิเมชัน
สร้างงานแอนิเมชันได้
3.1) การออกแบบงานแอนิเมชัน
- ก ารค้ น หาไอเดี ย และแรง
บันดาลใจ
- เขียนบท (Script)
- การออกแบบตัวละครและ
อุ ป กรณ์ (Character &
Prop Design)
- บทภาพนิ่ง (Story board)
3.2) การสร้างงานแอนิเมชัน
- การสร้างงานแอนิเมชัน
- การแต่งวัตถุ
- การใช้งานเสียง
- การใช้งานวิดีโอ
3.3) การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้าง
- การ Publish ชิน้ งานเพือ่ นำ�
ไปเผยแพร่
- รูปแบบการ Publish
3.4) การฝึกปฏิบัติสร้างแอนิเมชัน
(Animation Workshop)

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ว ิทยากรอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
ผลงานแอนิ เ มชั น และสาธิ ต การ
สร้างงานแอนิเมชัน
- ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม และบั น ทึ ก
การเรียนรู้
- วิทยากรสาธิตวิธีการเผยแพร่ชิ้นงาน
ที่สร้าง
- ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม และบั น ทึ ก
การเรียนรู้
- ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั สิ ร้างแอนิเมชัน ตาม
ที่วิทยากรกำ�หนดให้
- วิ ท ยากรให้ คำ � ปรึ ก ษา แนะนำ �
ระหว่างปฏิบัติ

- ว ิ ท ยากรอธิ บ ายพร้ อ มยกตั ว อย่ า ง
ผลงาน การเขียนบท, การออกแบบ
ตัวละครและอุปกรณ์ และบทภาพนิง่
- ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1.

4. โ ครงการประกอบ 1. บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพได้ 1.
อาชีพ
2.	บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้ 2.
3. อ ธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง 3.
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้

3. บ อกจรรยาบรรณและอธิ บ าย 3.
กฎหมายพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ได้

2. ส ามารถจัดทำ�  การทำ�บัญชีต้นทุน 2.
ประกอบอาชีพได้

3. ก ารบริหารจัดการใน 1. อธิบายหลักการตลาดได้
การประกอบอาชีพ

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
หลักการตลาด
- วิ ท ยากรบรรยายหลั ก การตลาด 4
2
1.1 Price (ราคา)
พร้อมยกตัวอย่างผลงานแอนิเมชันที่
1.2 Place (สถานที,่ ช่องทางการจัด ใช้สว่ นผสมทางการตลาดแตกต่างกัน
จำ�หน่าย)
ประกอบการบรรยาย
1.3 Product (สินค้า)
- ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้
1.4 P romotion (การส่ ง เสริ ม
การตลาด)
การทำ�บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ - วิทยากรอธิบายวิธีการกำ�หนดราคา
อาชีพ
ผลงาน การทำ�บัญชีรับ-จ่าย เพื่อ
บันทึกต้นทุนการประกอบอาชีพ
- ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ �ำ หนดราคาผลงาน/
ชิ้นงาน และการลงบัญชีรับ-จ่าย
จรรยาบรรณและกฎหมายพาณิชย์ - ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาจากเอกสารเรื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์
จรรยาบรรณและกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยากรจัดเตรียม
ให้ แล้วสรุปผลการเรียนรู้
- วิทยากรอธิบายเพิ่มเติม และสรุป
ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
1. ผู้เรี ย นศึ ก ษาเนื้อ หาจากใบความรู้ 3
9
ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เรือ่ ง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
องค์ประกอบของโครงการประกอบ ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ  
อาชีพ
องค์ ป ระกอบของโครงการอาชี พ
เนื้อหา
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เรื่อง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้ 4. การเขียนโครงการอาชีพ
	แล้ ว จั ด กิ จ กรรมการสนทนาแลก
5. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ 5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ เปลีย่ นข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้าง
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
แนวคิดในการดำ�เนินกิจกรรมการ
6. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
เรียนรู้
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้
2.	ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้
เรือ่ งตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพ
ที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อม
จั ด การอภิ ป ราย เพื่ อ สรุ ป แนวคิ ด
เป็ น แนวทางในการเขียนโครงการ
อาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการ
อาชีพ
4. กำ � หนดให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
5. ผู้เรียนฝึกการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงการอาชีพ ให้มีความเหมาะสม
และถูกต้อง
6. ให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง  เพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำ�เนินงานอาชีพ และใช้
ในการดำ�เนินการประกอบอาชีพต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
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หลักสูตรช่างปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์
จำ�นวน 190 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

การจัดการอาชีพในปัจจุบันมีความสำ�คัญมาก เพราะว่าเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี
ความรูค้ วามสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพเป็นปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบระยะเวลา 2 ปีที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพ
ของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ โดยยกระดับการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้ประชากรได้มีอาชีพ
มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ
สภาพสังคมในปัจจุบันนั้นรถยนต์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่ง ที่ส�ำคัญจะเห็นได้จากยอดขาย
ของรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลยังด�ำเนินนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสมีรถยนต์
เป็นของตนเอง โดยมีการลดภาษีรถคันแรกหรือแม้กระทัง่ ลดภาษีให้ผปู้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม แต่การเพิม่ ขึน้ ของรถยนต์
ในท้องตลาดก็ตามมาด้วยจ�ำนวนอุบัติเหตุที่สูงมากขึ้นเหมือนเงาตามตัว ไม่ว่าจะเทศกาลใดๆ จ�ำนวนอุบัติเหตุ
ก็ไม่ได้ลดลงเลย
ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีไม่เพียงพอ สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำ�หลักสูตรช่างปะผุ
เคาะพ่นสีรถยนต์เพื่อนำ�มาใช้ในการจัดการศึกษา นอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระทักษะการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนได้มีหลักในการปฏิบัติและสามารถ
นำ�ความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่กำ�ลังมองหาอาชีพเสริมหรือนำ�ไป
ประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีงานทำ�  มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆทั้งหลักการทำ�งานและวิธีการเคาะ พ่นสี
รถยนต์เน้นการฝึกจากการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เป็นหลักสูตรทีส่ ามารถนำ�ไปใช้เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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จุดหมาย
ผู้อื่นได้

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้  
1. มีความรู้พื้นฐานในการเป็นช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ รักการทำ�งานและสามารถทำ�งานร่วมกับ

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวรถยนต์ หลักการทำ�งาน
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ และประมาณราคาได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ที่ได้นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากแหล่งปฏิบตั จิ ริงมีความรูค้ วามเข้าใจมีเจตคติทดี่ ใี นงานอาชีพ มีจริยธรรม
คุณธรรมในอาชีพ และมองหาช่องทางในการประกอบอาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพแต่ต้องการมองหาอาชีพใหม่

ระยะเวลา จำ�นวน 190 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จำ�นวน    5 ชั่วโมง
1.1 บอกความสำ�คัญของการประกอบอาชีพช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ได้
1.2 ศึกษาความเป็นไปได้และช่องทางการพัฒนาอาชีพช่างปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์
           - ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล ความต้องการของตลาดแรงงาน กลุ่มลูกค้า ฯลฯ
           - ปัจจัยภายใน เช่น ทำ�เล/ที่ตั้ง วัสดุอุปกรณ์ ทุน ฯลฯ
1.3 ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หรือสถานประกอบการ
1.4 ศึกษาทิศทางของการประกอบอาชีพช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ในอนาคต
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 165 ชั่วโมง
2.1 อธิบายส่วนประกอบของโครงสร้างรถยนต์และการประมาณราคา
- ฝากระโปรง
- ประตูรถยนต์
- กันชนรถยนต์
- กระบะรถยนต์พร้อมฝาท้าย
- ฝาข้างรถยนต์
- เก่ง/หลังคารถยนต์
- คัทซีรถยนต์
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2.2 อธิบายเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเคาะ พ่นสีรถยนต์ได้
2.3 อธิบายระบบของสีรถยนต์
- สีพื้นเกาะเหล็ก 2k
- สีพื้นอะคุลิค
- สีพ่นรถยนต์
- แล็คเกอร์
2.4 ฝึกปฏิบัติ
- การเชื่อม ตัดปะผุ เคาะ
- ขึ้นรูปตัวถังรถยนต์
- การยืดคัทซี
- ขัดพื้นตัวถังเพื่อทำ�พื้นเกาะเหล็กโดยการพ่นสี
- การลอกสีโป๊วและทำ�ความสะอาด
2.5 ฝึกปฏิบัติการโป๊วสี
- หลักการของการโป๊วสีพลาสติกและขั้นตอนการโป๊วสีพลาสติก
- หลักการของการขัดสีโป๊วแบบแห้งและขั้นตอนการขัดสีโป๊วแบบแห้ง
- หลักการของการขัดสีโป๊วแบบน�้ำและขั้นตอนการขัดสีโป๊วแบบน�้ำ
- การพ่นพื้นสีโป๊ว(อะคูลิค)
- การโป๊วโจม่าหรือโป๊วแดง/การขัดแห้งและขัดเปียกซ�้ำอีกหนึ่งครั้ง
- การพ่นพื้นอะคูลิกทับสีโป๊วโจม่าหรือโป๊วแดง
- การขัดพื้นอะคูลิค(กระดาษทรายเบอร์320และเบอร์1000)
2.6 ฝึกปฏิบัติการพ่นสีรถยนต์
- บอกคุณสมบัติของสี
- การผสมสี
- การพ่นสีรถยนต์
- การพ่นแล็คเกอร์
2.7 ฝึกปฏิบัติการขัดเงารถยนต์
- บอกคุณสมบัติของน�้ำยาที่ใช้ในการขัดได้
- วิธีการขัดมันสีรถยนต์
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพด้านการพัฒนาเข้าสู่อาชีพ
จำ�นวน   8 ชั่วโมง
3.1 การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์     
- การจัดการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การจัดการด้นการลดต้นทุนในการผลิต
- การจัดการบริหารพนักงานที่ให้บริการให้มีมีจริยธรรม คุณธรรมในอาชีพ
3.2 การจัดการด้านการตลาด
- การจัดทำ�ฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้า

429
- การติดต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย
- การวางแผนการตลาด
3.3 การจัดการด้านความเสี่ยง
- วเิ คราะห์ ข้อดี ข้อเสีย โอกาส และอุปสรรคในการประกอบอาชีพช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์
โดยนำ�ปัจจัยต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ฯลฯ มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์
- ดำ�เนินการ คิดวางแผนธุรกิจ โดยจำ�ลองสถานการณ์
4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  12 ชั่วโมง
		 4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
2. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
3. เรียนรู้ปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชุดปั๊มลม/หัวพ่นสีรถยนต์
สี 2k
กระดาษทรายละเอียด/หยาบ กระดาษกาว
แม่สี/แบบด้านและแบบเคลือบเงา
ทินเนอร์/แบบอะคูลิกและแบบ3A
สีพื้น/แบบอะคูลิกและแบบ 2k
เครื่องเป่าลม
ไม้ขัดสี/เครื่องขัดสีรถยนต์
เกรียงโป๊วสี 7 นิ้ว และ 4 นิ้ว
ผ้าจับฝุ่น
สีโป๊ว

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

1.4

1.3

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1
อาชีพ
1.2

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
บอกความสำ�คัญของการประกอบ 1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพ 1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร สื่ อ 1
อาชีพช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ได้
ช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ได้
อิเล็กทรอนิค สถานประกอบการ
บอกความเป็นไปได้และช่องทาง 1.2 ศึกษาความเป็นไปได้และช่องทาง
เพื่อนำ�ข้อมูลมาประกอบการเรียน 2
การพั ฒ นาอาชี พ ช่ า งปะผุ เคาะ
การพั ฒ นาอาชี พ ช่ า งปะผุ เคาะ
การสอน
พ่นสีรถยนต์
พ่นสีรถยนต์
1.2 ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ หรือ
- ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบาย
สถานประกอบการจริง
รัฐบาล ความต้องการของตลาด 1.3 เชิญวิทยากรมาร่วมบรรยาย โดยครู
แรงงาน กลุ่มลูกค้า ฯลฯ
และผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับ
- ปัจจัยภายใน เช่น ทำ�เล/ที่ตั้ง
ทิศทางของการประกอบอาชีพช่าง
วัสดุอุปกรณ์ ทุน ฯลฯ
ปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ในอนาคต
บ อ ก แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ห รื อ ส ถ า น 1.3 ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หรือสถาน
โดยคำ�นึงถึงศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 2
1
ประกอบการ
ประกอบการ
- ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
บอกทิศทางของการประกอบอาชีพ 1.4 ศึ ก ษาทิ ศ ทางของการประกอบ
พื้นที่
ช่ า งปะผุ เคาะ พ่ น สี ร ถยนต์ ใ น
อาชีพช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์
- ด้านลักษณะภูมิอากาศ
อนาคต
ในอนาคต
- ด้านภูมิประเทศและทำ�เลที่ตั้ง
- ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตแต่ละพื้นที่
- ด้านทรัพยากรมนุษย์แต่ละพืน้ ที่

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์
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จุดประสงค์การเรียนรู้

2.4

2.3

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 เข้าใจหลักการของ   
2.1
อาชีพ
- โ ครงสร้ า งรถยนต์ แ ละการ
ประมาณราคา
2.2 บอกเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เคาะ พ่นสีรถยนต์ได้
2.3 รู้ เข้าใจ ระบบของสีรถยนต์
2.4 รู้ เข้าใจวิธีการ การเชื่อม ตัดปะผุ
เคาะ
2.5 รู้ เข้าใจวิธีการโป๊วสี
2.2

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
อธิบายส่วนประกอบของโครงสร้าง 2.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก 3
รถยนต์และการประมาณราคา
ใบความรู้ โครงสร้างของรถยนต์
- ฝากระโปรง
ประมารการราคา เพือ่ สร้างแนวคิด
- ประตูรถยนต์
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
- กันชนรถยนต์
- จดั ทำ�แบบฝึกการประมาณราคา
- กระบะรถยนต์พร้อมฝาท้าย
โครงสร้างของรถยนต์ให้กบั ผูเ้ รียน
- ฝาข้างรถยนต์
   - ด�ำ เนินการวัดผลประเมินผลจาก
- เก๋ง/หลังคารถยนต์
การทำ�แบบทดสอบ
- คัทซีรถยนต์
อธิบายเครือ่ งมืออุปกรณ์ทใี่ ช้ในการ 2.2	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 2
เคาะ พ่นสีรถยนต์ได้
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการเคาะ
อธิบายระบบของสีรถยนต์
พ่ น สี ร ถยนต์ เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด ใน
- สีพื้นเกาะเหล็ก 2k
การดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
- สีพื้นอะคูลิค
- จัดทำ�แบบฝึกเครื่องมืออุปกรณ์
- สีพ่นรถยนต์
ที่ใช้ในการเคาะ พ่นสีรถยนต์ให้
- แล็คเกอร์
กับผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ
- พ าไปดู ง านที่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ห รื อ
- การเชื่อม ตัดปะผุ เคาะ
สถานที่จริง
- ขึ้นรูปตัวถังรถยนต์
- ด�ำ เนินการวัดผลประเมินผลจาก
- การยืดคัทซี
การทำ�แบบทดสอบ
เนื้อหา
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เรื่อง

2.7 รู้ เข้าใจวิธีการขัดเงารถยนต์

2.6 รู้ เข้าใจวิธีการพ่นสีรถยนต์

จุดประสงค์การเรียนรู้
- ข ดั พืน้ ตัวถังเพือ่ ทำ�พืน้ เกาะเหล็ก
โดยการพ่นสี
- การลอกสีโป๊วและทำ�ความสะอาด
2.5 ฝึกปฏิบัติการโป๊วสี
- หลักการของการโป๊วสีพลาสติก
และขั้นตอนการโป๊วสีพลาสติก
- หลักการของการขัดสีโป๊วแบบแห้ง
และขัน้ ตอนการขัดสีโป๊วแบบแห้ง
- หลักการของการขัดสีโป๊วแบบนำ�้
และขัน้ ตอนการขัดสีโป๊วแบบน�ำ้
- การพ่นพื้นสีโป๊ว(อะคูลิค)
- การโป๊วโจม่าหรือโป๊วแดง/การ
ขัดแห้งและขัดเปียกซำ�้ อีกหนึง่ ครัง้
- การพ่นพืน้ อะคูลกิ ทับสีโป๊วโจม่า
หรือโป๊วแดง
-	การขัดพื้นอะคูลิค (กระดาษทราย
เบอร์ 320 และเบอร์ 1000)
2.6 ฝึกปฏิบัติการพ่นสีรถยนต์
- บอกคุณสมบัติของสี
- การผสมสี
- การพ่นสีรถยนต์
- การพ่นแล็คเกอร์

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2.3	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 2
ระบบของสีรถยนต์เพื่อสร้างแนวคิด
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
- จดั ทำ�แบบฝึกระบบของสีรถยนต์
ให้กับผู้เรียน
- พ าไปดู ง านที่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ห รื อ
สถานที่จริง
- ด�ำ เนินการวัดผลประเมินผลจาก
การทำ�แบบทดสอบ
2.4 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก 4
50
ใบความรู้ การเชื่อม ตัดปะผุ เคาะ
ให้กับผู้เรียน
- น�ำ ผูเ้ รียนไปเรียนรูป้ ฏิบตั จิ ริงจาก
สถานประกอบการจริง
-ดำ�เนินการวัดผลประเมินผลจาก
การทำ�ผลงานที่ทำ�
2.5 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก 4
60
ใบความรู้ วิธกี ารโป๊วสี ให้กบั ผูเ้ รียน
- น�ำ ผูเ้ รียนไปเรียนรูป้ ฏิบตั จิ ริงจาก
สถานประกอบการจริง
- ด�ำ เนินการวัดผลประเมินผลจาก
การทำ�ผลงานที่ทำ�
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
2.7 ฝึกปฏิบัติการขัดเงารถยนต์
- บอกคุณสมบัติของน�้ำยาที่ใช้ใน
การขัดได้
- วิธีการขัดมันสีรถยนต์

เนื้อหา

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 เข้าใจวิธกี าร การบริหารจัดการด้าน 3.1 การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์
การประกอบอาชีพ
ผลิตภัณฑ์
- การจัดการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
- การจัดการด้นการลดต้นทุนใน
การผลิต
- การจัดการบริหารพนักงานที่ให้
บริการให้มมี จี ริยธรรม คุณธรรม
ในอาชีพ

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2.6 จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 2
30
วิธีการพ่นสีรถยนต์ให้กับผู้เรียน
- น�ำ ผูเ้ รียนไปเรียนรูป้ ฏิบตั จิ ริงจาก
สถานประกอบการจริง
-ดำ�เนินการวัดผลประเมินผลจาก
การทำ�ผลงานที่ทำ�
2.7	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้
วิธีการขัดเงารถยนต์ให้กับผู้เรียน
- น�ำ ผูเ้ รียนไปเรียนรูป้ ฏิบตั จิ ริงจาก
สถานประกอบการจริง
- ด�ำ เนินการวัดผลประเมินผลจาก
การทำ�ผลงานที่ทำ�
3.1 ศกึ ษาข้อมูลและวิเคราะห์การบริหาร 2
ทัง้ ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด
และด้านความเสีย่ งจากสือ่ ต่างๆ ทัง้
เอกสาร สื่อบุคคล สื่ออิเล็คทรอนิค
3.2 ฝึกปฏิบัติคิดคำ�นวณ ต้นทุน กำ�ไร
การกำ�หนดราคาและส่งเสริมการขาย
โดยฝึกจำ�ลองเหตุการณ์
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4.4

4.1
4.2
4.3

3.3 เข้ า ใจวิ ธี ก าร การจั ด การด้ า น 3.3
ความเสี่ยง

3.2 เข้ า ใจวิ ธี ก าร การจั ด การด้ า น 3.2
การตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การจัดการด้านการตลาด
3.3 เชิ ญ วิ ท ยากรด้ า นการตลาดมา 2
- ก ารจั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ของกลุ่ ม
บรรยายและให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ลูกค้า
ระดมความคิด และอภิปรายเกีย่ วกับ
- การติดต่อลูกค้าและบริการหลัง
การบริหารจัดการด้านต่างๆ
การขาย
- การวางแผนการตลาด
การจัดการด้านความเสี่ยง
2
2
- วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย โอกาส
และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
ช่างปะผุ เคาะ พ่นสีรถยนต์ โดย
นำ�ปัจจัยต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้า
คู่แข่ง ฯลฯ มาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์
- ด�ำ เนินการ คิดวางแผนธุรกิจ โดย
จำ�ลองสถานการณ์
ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 0.5
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
เรือ่ ง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 0.5
องค์ประกอบของโครงการประกอบ
ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ   1
อาชีพ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ  
การเขียนโครงการอาชีพ
แล้วจัดกิจกรรมการสนทนาแลกเปลีย่ น 1
6
เนื้อหา
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เรื่อง

เนื้อหา

4.6

4.5

4.4

4.3

4.4	อธิบายความหมายขององค์ประกอบ 4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
ของโครงการอาชีพได้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.2
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า ง 3
แนวคิดในการดำ�เนินกิจกรรมการ
เรียนรู้
จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพือ่
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง  
จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ             
กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชี พ และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ
ประกอบอาชีพต่อไป
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง
จำ�นวน 48 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

อาชีพช่างปูกระเบื้องเป็นอาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถน�ำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ เนื่องจาก
เป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ
และทักษะในการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันที่พักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ก่อสร้างจากวัสดุคอนกรีต
ซึ่งการตกแต่งภายในและภายนอกจะนิยมใช้กระเบื้องเป็นส่วนประกอบทั้งพื้นบ้าน ผนัง ห้องน�้ำ  และปัจจุบัน
ครอบครัวของสังคมไทยเป็นครอบครัวขยาย จึงมีการปลูกที่พักอาศัยมากขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบอาชีพด้าน
ช่างปูกระเบื้องขาดแคลน อาชีพช่างปูกระเบื้องเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ยังไม่มี
งานท�ำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้จริง

จุดหมาย

ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการปูกระเบื้อง และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 48 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความสำ�คัญและประโยชน์ของการปูกระเบื้อง
1.2 การประกอบอาชีพช่างปูกระเบื้อง
- คุณธรรม จริยธรรมสำ�หรับอาชีพช่างปูกระเบื้อง

จำ�นวน 2 ชั่วโมง
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1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปูกระเบื้อง
1.3.1 ชนิดของกระเบื้อง
1) กระเบื้องปูพื้น
2) กระเบื้องปูฝาผนัง
3) กระเบื้องดินเผา
1.3.2 ชนิดของวัสดุปูกระเบื้อง
1) กาวซีเมนต์สำ�หรับปูกระเบื้อง
2) ปูนปูกระเบื้อง (ปูนสำ�เร็จรูป)
3) ปูนทรายผสมเอง
1.4 ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ปูกระเบื้อง และวิธีใช้
1.5 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 24 ชั่วโมง
(ทฤษฎี 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง)
2.1 การเตรียมพื้นที่
2.2 การเตรียมกระเบื้อง และวัสดุอุปกรณ์
2.3 วิธีปูพื้น
2.4 วิธีปูฝาผนัง
2.5 วิธีปูกระเบื้องดินเผา
2.6 วิธีการเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
(ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 7 ชั่วโมง)
3.1 การคำ�นวณพื้นที่ และคำ�นวณราคาในการปูพื้น/ปูผนัง/ปูกระเบื้องดินเผาได้
3.2 การประชาสัมพันธ์ และการหาลูกค้า
3.3 การควบคุมมาตรฐานของการบริการ
3.4 การเจรจาต่อรองราคากับลูกค้า
4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการ
4.2 ประโยชน์ของโครงการ
4.3 องค์ประกอบของโครงการ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. จัดกิจกรรมสำ�รวจและวิเคราะห์ตนเอง ทรัพยากร อาชีพ และความต้องการของตลาด เพือ่ ให้ผเู้ รียน
ได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
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2. จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ SWOT รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อกำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาประกอบอาชีพ
3. ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
- เรียนรู้จากวิทยากร
- เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารการประเภทกระเบื้อง/การปูกระเบื้อง/การตรวจรับงานปูกระเบื้อง
2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
3. วัสดุจริง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.	ผู้เรียนบอกความสำ�คัญและประโยชน์ 1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
อาชีพ
ของการปูกระเบื้องทั้งในและนอก 1.1 ความสำ�คัญและประโยชน์ของ
การปูกระเบื้องทั้งในและนอก
อาคารได้
อาคาร
2. วิเคราะห์ตนเองในการประกอบอาชีพ
ช่างปูกระเบือ้ งสามารถบอกคุณธรรม 1.2 วเิ คราะห์ตนเองในการประกอบ
อาชี พ ช่ า งปู ก ระเบื้ อ ง และ
จริยธรรม สำ�หรับอาชีพช่างปูกระเบือ้ ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสำ � หรั บ
ได้
3. บอกชนิดกระเบื้อง วัสดุปูกระเบื้อง
อาชีพช่างปูกระเบือ้ ง
และประเภทของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ 2.	ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการปูกระเบือ้ ง
ปูกระเบื้องได้
2.1 ชนิดของกระเบื้อง
4. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัย
1) กระเบื้องปูพื้น
จากการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ได้
2) กระเบื้องปูผนัง
3) กระเบื้องดินเผา
2.2 ชนิดของวัสดุปูกระเบื้อง
1) กาวซีเมนต์ส�ำ หรับปูกระเบือ้ ง
2) ปูนสำ�เร็จรูป
3) ปูนทรายผสมเอง
2.3 ป ระเภทของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ปูกระเบื้อง และวิธีใช้
2.4 ความปลอดภัยในการใช้เครือ่ งมือ
อุปกรณ์

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตช่างปูกระเบื้อง

5.

4.

3.

2.

1.

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้เรียนศึกษาสื่อเอกสาร ใบความรู้ 2
สื่ออินเทอเน็ต เกี่ยวกับความสำ�คัญ
ประโยชน์ ความรู้เบื้องต้น คุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูกระเบื้อง
ผเู้ รียนสอบถาม สัมภาษณ์ พูดคุยกับ
ช่ า งปู ก ระเบื้ อ ง เกี่ ย วกั บ อาชี พ
ช่างปูกระเบื้อง
นำ�ข้อมูลจากการศึกษาสื่อ และจาก
การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ตนเอง
เพื่อตัดสินใจประกอบอาชีพ
น�ำ ผลการวิเคราะห์มาแลกเปลีย่ นกับ
ผู้รู้ เพื่อนในกลุ่มและวิทยากร
สรุปช่องทางการประกอบอาชีพและ
ตัดสินใจของตนเอง
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 1.	คำ�นวณพื้นที่และราคาค่าแรง ค่าวัสดุ
การประกอบอาชีพ
ปู พ้ื น ปู ฝ าผนั ง และปู ก ระเบื้ อ ง
ดินเผาได้
2. ห าลู ก ค้ า และประชาสั ม พั น ธ์ ง าน
ปูกระเบื้องได้
3. อ ธิ บ ายมาตรฐานของการบริ ก าร
ปูกระเบื้องได้

2. ท ักษะการประกอบ 1. เตรียมพื้นที่ กระเบื้อง วัสดุอุปกรณ์
อาชีพ
และเครื่องมือในการปูกระเบื้องได้
2. ปู พื้ น ปู ฝ าผนั ง และปู ก ระเบื้ อ ง
ดินเผาได้ถูกต้อง
3. เก็บรายละเอียดของงานได้เรียบร้อย
สวยงาม
4. สรุปขั้นตอนและเทคนิคการทำ�งาน
ได้ครบทุกขั้นตอน

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. การเตรียมพื้นที่
1.	ผเู้ รียนศึกษาใบความรูเ้ กีย่ วกับประเภท 4
20
2. การเตรียมกระเบื้อง
ของกระเบื้ อ ง วิ ธี ก ารปู ก ระเบื้ อ ง
3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ทุกวิธี
4. วิธีการปูพื้น
2. ผู้เรียนศึกษาดูงานและสัมภาษณ์/
5. วิธีการปูฝาผนัง
สนทนากับผู้ประกอบ
6. วิธีการปูกระเบื้องดินเผา
3. ผู้ เรี ย นชมการสาธิ ต ของวิ ท ยากร
7. วิธีการเก็บรายละเอียดของงาน
พร้อมสัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการ
ปูพื้นทุกวิธี
4. ผู้เรียนฝึกปูพื้นทุกวิธี และฝึกเก็บ
รายละเอี ย ดของงานตามใบงาน
จนชำ�นาญ
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน ร่ ว มกั น สรุ ป
ขั้ น ตอนและเทคนิ ค การทำ � งานได้
ครบทุกขั้นตอน
1.	การคำ�นวณพืน้ ทีแ่ ละการคำ�นวณราคา 1. ผเู้ รียนศึกษาใบความรูเ้ รือ่ งการคำ�นวณ 3
7
1) การคำ�นวณพื้นที่และการคำ�นวณ
พื้นที่และการคำ�นวณราคาค่าแรงและ
ราคาในการปูพื้น
วัสดุ การหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์
2) การคำ�นวณพื้นที่และการคำ�นวณ
มาตรฐานของการบริการ และการ
ราคาในการปูฝาผนัง
เจรจาต่อรองราคา
3) การคำ�นวณพื้นที่และการคำ�นวณ
ราคาในการปูกระเบื้องดินเผา
เนื้อหา
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

9

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

4. เจรจาต่อรองราคากับลูกค้าได้อย่าง 2. การประชาสัมพันธ์และการหาลูกค้า     2. ผู้เรียนฝึกคำ�นวณพื้นที่ ราคาค่าแรง
ราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 3. การควบคุมมาตรฐานของการบริการ
และวัสดุ การหาลูกค้า และวิธีการ
5. สรุปกระบวนการบริหารจัดการใน 4. การเจรจาต่อรองราคากับลูกค้า
ประชาสัมพันธ์
การประกอบอาชีพช่างปูกระเบื้องที่
3. ผู้ เรี ย นฝึ ก รั บ งาน และฝึ ก เจรจา
พึงประสงค์ของลูกค้าได้
ต่อรองราคากับลูกค้า โดยใช้บทบาท
สมมติ และสถานการณ์จริง
4. ผู้เรียน และผู้สอน สรุปกระบวนการ
บริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
ช่างปูกระเบื้องได้
4. โ ครงการประกอบ 1.	บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพได้ 1. ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
1.	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้ 3
อาชีพ
2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้ 2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
เรือ่ ง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
3. บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ 3. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ  
อาชีพได้
อาชีพ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ  แล้ว
4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ 4. การเขียนโครงการอาชีพ
จัดกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยน
ของโครงการอาชีพได้
5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
ข้อมูลความคิดเห็น เพือ่ สร้างแนวคิด
5. อธิบายลักษณะการเขียนทีด่ ขี ององค์
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบของโครงการอาชีพได้
2.	จั ด ให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาสาระข้ อ มู ล จาก
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
โครงการอาชีพทีด่ ี เหมาะสม และถูกต้อง
7. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
พร้ อ มจั ด การอภิ ป ราย เพื่ อ สรุ ป
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้
แนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ
อาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง  

เรื่อง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
3. จ ั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขียน
โครงการอาชีพ             
4.	กำ�หนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
5.	จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
6. กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชี พ และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
จำ�นวน 90 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีความสำ�คัญและความจำ�เป็นต่อชีวิตประจำ�วันของสังคมไทย
ทุกครัวเรือน ทัง้ ในสังคมเมืองและชนบท เพราะมีความคล่องตัว สะดวก และประหยัด แต่เมือ่ ใช้งานได้ระยะหนึง่
เครือ่ งยนต์กจ็ ะชำ�รุด ขัดข้อง และสึกหรอ ส่วนใหญ่ผใู้ ช้รถจักรยานยนต์กม็ กั จะส่งเข้าตามร้านซ่อม ซึง่ มีคา่ บริการ
ค่อนข้างสูงรายได้ของร้านซ่อมจึงมีมาก หากให้บริการได้วันละ 2 - 3 คัน ก็จะมีรายได้ 700 – 800 บาท หักค่า
วัสดุอะไหล่ ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายทั่วไปก็มีเพียงเล็กน้อย การเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มีต้นทุนไม่สูง
ขอเพียงมีการบริการทีด่ ี สะดวก รวดเร็ว ซือ่ สัตย์  และพยายามต่อยอดเพิม่ เติมความรูอ้ ยูเ่ สมอ ก็จะสามารถดึงดูด
ผู้ใช้บริการได้อย่างประทับใจ
		

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่กำ�ลังมองหาอาชีพเสริมหรือนำ�ไป
ประกอบอาชีพ
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ และการทำ�งานของรถจักรยานยนต์             
การซ่อมบำ�รุง และการบริการลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพ

จุดหมาย

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐานในการเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รักการทำ�งานและสามารถ
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ และระบบการทำ�งานของ
รถจักรยานยนต์ การบำ�รุงดูแลรักษา และการบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในสถาณการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 90 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
1.2.1 ความต้องการ
1.2.2 แรงงาน
1.2.3 เครื่องมือ
1.2.4 ทำ�เล / พื้นที่
1.2.5 ทุน
1.3 แหล่งเรียนรู้การซ่อมรถจักรยานยนต์
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 ขั้นฝึกทักษะการประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2.1.1 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์
2.1.2 โครงสร้างรถจักรยานยนต์
1) ล้อและยาง
2) โซ่และเสตอร์
3) ระบบเบรคและระบบกันสะเทือน
4) ระบบไฟ
5) ระบบเชื้อเพลิงและคาบูเรเตอร์
6) ระบบหัวฉีด
2.1.3 หลักการทำ�งานของเครื่องรถจักรยานยนต์
1) เครื่องยนต์  2 จังหวะ
                     
2) เครื่องยนต์  4 จังหวะ
2.1.4 ทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์
                     
1) การถอดประกอบเครื่องยนต์  2 จังหวะ    
                     
2) การถอดประกอบเครื่องยนต์  4 จังหวะ    
2.2 ขั้นดูแลรักษารถจักรยานยนต์
2.2.1 การบำ�รุงดูแลรักษารถจักรยานยนต์
           
2.2.2 การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 คุณสมบัติของช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ดี
3.2 เทคนิคผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

จำ�นวน  1 ชั่วโมง

จำ�นวน 75 ชั่วโมง
จำ�นวน  5 ชั่วโมง
จำ�นวน 42 ชั่วโมง

จำ�นวน  4 ชั่วโมง
จำ�นวน 20 ชั่วโมง
จำ�นวน  4 ชั่วโมง
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
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4. โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน 12 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ / สถานประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
การสาธิต
ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
สัมมนาอาชีพ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สิ่งพิมพ์ ชุดตำ�รา ใบงาน ใบความรู้
เครื่องมือ / อุปกรณ์ / อะไหล่ รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
วีซีดี
แหล่งการเรียนรู้ / สถานประกอบการ
ผู้ประกอบการ / ผู้รู้

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
มีผลงานที่มีคุณภาพ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงาน
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เอกสารหลักฐานการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐานการประเมินผล
ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา
ใบแสดงผลการเรียน
ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงาน

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 บอกความสำ�คัญของการประกอบ 1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
อาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
1.2 บอกความเป็นไปได้ในการประกอบ 1.2 ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
1.3 บ อกแหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารซ่ อ มรถ
1.2.1 ความต้องการ
จักรยานยนต์
1.2.2 การใช้แรงงาน
1.4 บอกทิศทางการประกอบอาชีพช่าง
1.2.3 การหาวัสดุ อุปกรณ์
ซ่อมรถจักรยานยนต์
1.2.4 เลือกทำ�เลทีต่ ั้ง
1.2.5 ทุน
1.3 แหล่งเรียนรู้
1.4 ทศิ ทางการประกอบอาชีพช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์

เรื่อง

1.4

1.3

1.2

1.1

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร สื่ อ 1
อิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ
สื่ อ ของจริ ง เพื่ อ นำ � ข้ อ มู ล มา
วิ เ คราะห์ แ ละใช้ ใ นการประกอบ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
วิเคราะห์อาชีพการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในชุมชน
จากข้อมูลต่างๆ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ครู ผูเ้ รียน และผูร้ ู้ ร่วมกันอภิปราย
เกีย่ วกับทิศทางการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง
เจ้าของกิจการ ร่วมทุน ฯลฯ โดย
คำ�นึงถึงศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่  
ศั ก ยภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
แต่ละพืน้ ที  ่ ศักยภาพของพืน้ ทีต่ าม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภูมปิ ระเทศและทำ�เลทีต่ งั้ ศักยภาพ
ของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
วิถชี วี ติ ของแต่ละพืน้ ที่ และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2.1.4 ทกั ษะการถอดประกอบเครือ่ งยนต์

2.1.3 อธิบายหลักการทำ�งานของ
เครื่องรถจักรยานยนต์ได้

2.1.2 อ ธิ บ ายโครงสร้ า งของรถ
จักรยานยนต์ได้
2.1.2 โครงสร้างของรถจักรยานยนต์
1) ล้อและยาง
2) โซ่และเสตอร์
3) ร ะบบเบรคและกันสะเทือน
4) ระบบไฟ
5) ร ะบบเชื้ อ เพลิ ง และ          
คาบูเรเตอร์
6) ระบบหัวฉีด
2.1.3 หลักการทำ�งานของเครื่อง
รถจักรยานยนต์
1) เครื่องยนต์  2 จังหวะ
2) เครื่องยนต์  4 จังหวะ
2.1.4 การถอดประกอบเครือ่ งยนต์
-

-

-

-

-

-

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 ฝึกทักษะการประกอบอาชีพช่าง 2.1 ขั้ น ฝึ ก ทั ก ษะการประกอบอาชี พ อาชีพ
ซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2.1.1 บ อกการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
2.1.1 การใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ซ่ อ ม ร ถ
การซ่อมรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ได้
-

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ 21 54
การซ่อมรถจักรยานยนต์จริง
ศึกษาข้อมูลเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์
สาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
การซ่อม
บ รรยายโครงสร้ า งต่ า งๆ ของ
รถจักรยานยนต์
ศึกษาตัวอย่างอุปกรณ์และอะไหล่
รถจักรยานยนต์ของจริง
ศึกษาข้อมูลเอกสาร สื่ออิเล็กทอรนิกส์
โครงสร้างของรถจักรยานยนต์
การกำ�หนดและควบคุมการปฏิบัติ
ฝึกทักษะ
สาธิตการทำ�งานของระบบต่างๆ ใน
โครงสร้างรถจักรยานยนต์
บรรยายหลักการทำ�งานของเครื่อง
รถจักรยานยนต์
ศึกษาข้อมูลเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

1) ก ารถอดประกอบเครือ่ งยนต์
2 จังหวะ  
2) ก ารถอดประกอบเครือ่ งยนต์
2.2 ดูแลรักษารถจักรยานยนต์             
4 จังหวะ    
2.2.1 ส ามารถบำ � รุ ง ดู แ ลรั ก ษา 2.2 การดูแลรักษารถจักรยานยนต์             
รถจักรยานยนต์ได้
2.2.1 วิ ธี ก ารบำ � รุ ง ดู แ ลรั ก ษา
2.2.2 สามารถขับขีร่ ถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
ได้อย่างปลอดภัย
2.2.2 ก ารขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้
- บ รรยายขั้นตอนการถอดประกอบ
เครื่องยนต์
- การกำ�หนดและควบคุมการปฏิบัติ
-	
ฝึกทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์
- บ รรยายขั้ น ตอนการดู แ ลรั ก ษา
รถจักรยานยนต์
- การกำ�หนดและควบคุมการปฏิบัติ
- ฝึ ก ทั ก ษะวิ ธี ก ารบำ � รุ ง ดู แ ลรั ก ษา
รถจักรยานยนต์
- สัมมนาอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 บ อ ก คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ช่ า ง ซ่ อ ม 3.1	คณุ สมบัตขิ องช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร สื่ อ
การประกอบอาชีพ
รถจักรยานยนต์ที่ดีได้
ที่ดี
อิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ
3.2 บอกเทคนิคผูป้ ระกอบการร้านซ่อม 3.2 เ ทคนิ ค ผู้ ป ระกอบการร้ า นซ่ อ ม
สือ่ ของจริง เพือ่ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
3.2 การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
จากของจริง
3.3 ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น และ
อภิปรายร่วมกัน
4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ 4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ใบความรู้ เรื่อง ความสำ�คัญของ
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้ 4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง
4.3	บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
อาชีพ
โครงการอาชีพ  องค์ประกอบของ

เรื่อง

-

9

2

3

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

450

เรื่อง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.4	อธิบายความหมายขององค์ประกอบ 4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรม
ของโครงการอาชีพได้
4.5 ก ารประเมินความเหมาะสมและ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดใน
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
การดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพือ่
สรุ ป แนวคิ ด เป็ น แนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม
และถูกต้อง  
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ             
4.4 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5	จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน 130 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพ เฉพาะทาง
ความเป็นมา

การคลอดบุตรเป็นเรื่องของธรรมชาติ มิใช่เรื่องของการเจ็บป่วย แต่เนื่องจากสตรีที่ตั้งครรภ์ จะมี
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์กระทั่งหลังคลอดจะมีการขยายตัว และ
การเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆ แม้กระทั่งผิวหนังก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง บางแห่งจะมีสีผิวที่คล�้ำกว่าปกติหรือ
เกิดฝ้าที่ใบหน้าและหลังจากการคลอดบุตรเป็นช่วงที่ร่างกายมีความอ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกันจ�ำเป็นต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ สตรีทกุ คนย่อมต้องการสุขภาพทีแ่ ข็งแรงเพือ่ จะได้ดแู ลบุตร นอกจากนีย้ งั เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของเรือนร่างที่งดงามสมส่วนการดูแลสตรีหลังคลอดด้วยการนวดประคบ มีความส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็น
ต่อสตรีหลังคลอดให้มีรูปร่างงดงามสมส่วน
อาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด จึงเป็นอาชีพทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการประกอบอาชีพเพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้
ให้กับตนเอง และเป็นการสร้างความสุขกายสุขใจให้แก่ผู้รับบริการอีกด้วย

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ� กำ�หนดหลักการดังนี้
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบริการเกี่ยวกับการดูแลสตรีหลังคลอด
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีการต่อยอดจากการนวดพื้นฐาน
3. เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีในการดูแลสตรีหลังคลอด
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำ�ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสตรีหลังคลอดไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง
อย่างมีคุณธรรมและมั่นคง รวมทั้งถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนไทย
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกการทำ�งานด้านบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมายคือ สตรี (ช่วงอายุ 20-45 ปี) ทีม่ คี วามพร้อมและมีใจรักในการประกอบอาชีพการให้บริการ
การดูแลสตรีหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ระยะเวลา

จำ�นวน 130 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี   29  ชั่วโมง
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- ภาคปฏิบัติ   101   ชั่วโมง
ฝึกประสบการณ์ตรง จำ�นวน  3  ราย

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการนวดประคบดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน 11 ชั่วโมง
1.1 ความสำ�คัญ  และความจำ�เป็นในการประกอบอาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด			
จำ�นวน  1 ชั่วโมง
1.2 ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน  5 ชั่วโมง
1.2.1 การลงทุน
1.2.2 การกำ�หนดราคา
1.2.3 การกำ�หนดทิศทางการตลาด
1.2.4 กระบวนการดำ�เนินการประกอบอาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด		
1.3 ทิศทางและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  5 ชั่วโมง
1.3.1 ความพร้อมของผู้ดำ�เนินการการดูแลสตรีหลังคลอด
1.3.2 จรรยาบรรณของนักการดูแลสตรีหลังคลอด
1.3.3 ความต้องการของตลาด
1.3.3 สถานที่ตั้งธุรกิจ
1.3.4 แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีหลังคลอด
1.3.5 เงินลงทุน
1.3.6 การวิเคราะห์คู่แข่ง
2. ทักษะการประกอบอาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด   
จำ�นวน 30 ชั่วโมง
     (ทฤษฎี 10 ชั่วโมง ปฏิบัติ 20 ชั่วโมง)
             2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสตรีหลังคลอด
                     2.1.1 สรีระของสตรีหลังคลอด
2.1.2 ประเภทของการดูแลสตรีหลังคลอด
1) นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
2) นวดเพื่อแก้อาการ
2.1.3 รูปแบบการให้บริการการดูแลสตรีหลังคลอด
1) การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2) การทับหม้อเกลือ
3) การนั่งอิฐ
4) การประคบสมุนไพร
5) การอบตัวด้วยสมุนไพร
6) การอาบน�้ำด้วยสมุนไพร
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7) การดื่มสมุนไพรปรับธาตุและบำ�รุง
8) การคาดชุดไฟหลวง
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน 77 ชั่วโมง
(ทฤษฎี 5 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 72 ชั่วโมง)
3.1 การควบคุมการให้บริการธุรกิจการดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน   9 ชั่วโมง
3.1.1 การควบคุมคุณภาพ
3.1.2 การดูแลธุรกิจสตรีหลังคลอด
1) การหาหมอนวดมืออาชีพ
2) การให้บริการระหว่างและหลังการนวด
3) การจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า/เครือข่ายโครงงานผู้ดูแลสตรีหลังคลอด
4) การนำ�ข้อมูลไปใช้
3.1.3 การต่อยอดธุรกิจการดูแลสตรีหลังคลอดพร้อมการทำ�ลูกประคบ/ยาดม/ยาหม่อง ฯลฯ
3.2 การตลาด
จำ�นวน  8 ชั่วโมง
3.2.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.2 การสำ�รวจตลาด/ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ
3.2.3 การส่งเสริมการขาย
3.3 ฝึกประสบการณ์เป็นนักการดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน  60  ชั่วโมง
(ประมาณ 3 ราย ๆ ละ 20 ชั่วโมง)
4. โครงการประกอบอาชีพธุรกิจการดูแลสตรีหลังคลอด
จำ�นวน  12 ชั่วโมง
               4.1 ความสำ�คัญธุรกิจโครงการอาชีพ
               4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
               4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
               4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
               4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.  การบรรยายจากวิทยากร
2.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ สื่อของจริง
3.  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
4.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบธุรกิจการดูแลสตรีหลังคลอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5.  ฝึกปฏิบัติจริง
6.  สัมมนาอาชีพก่อนจบ
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สื่อการเรียนรู้

-  เอกสารสิ่งพิมพ์
- VCD
- อินเทอร์เน็ต
- ผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลสตรีหลังคลอด
- สถานประกอบการธุรกิจการดูแลสตรีหลังคลอด
- ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่เป็นปราชญ์ชุมชน
- สื่อของจริง
- วัสดุอุปกรณ์สำ�หรับฝึกปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฏีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. ประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร
3. การประเมินจากการฝึกปฏิบัติในประสบการณ์จริง(ประเมินจากผู้รับบริการ)

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานการให้บริการธุรกิจการนวดประคบดูแลสตรีหลังคลอดที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ
อย่างน้อย 3 คน และผ่านการทำ�แผน
4. ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา
2. ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษา
3. ใบรับรองประกอบโรคศิลป์การดูแลสตรีหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

การเทียบโอน

ผูเ้ รียนหลักสูตรนีส้ ามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกของสถานศึกษาได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 อ ธิ บ ายความสำ � คั ญ และความ 1.1 ความสำ�คัญ  และความจำ�เป็นใน
อาชี พ ดู แ ลสตรี ห ลั ง
จำ�เป็นในการประกอบอาชีพธุรกิจ
การประกอบอาชีพ การดูแ ลสตรี
คลอด
การดูแลสตรีหลังคลอดได้
หลังคลอด
1.2 อธิบายความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ 1.2 ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพ
อาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด
การดูแลสตรีหลังคลอด
1.3 อธิบายถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสิน
1.2.1 การลงทุน
ใจเลื อ กอาชี พ การดู แ ลสตรี ห ลั ง
1.2.2 การกำ�หนดราคา
คลอดได้
1.2.3 การกำ�หนดทิศทางการตลาด
1.2.4 กระบวนการดำ�เนินงานดูแล
สตรีหลังคลอด
1.3 ทิศทางการประกอบอาชีพ
1.3.1 ความพร้อมของผู้ดำ�เนินการ
ดูแลสตรีหลังคลอด
1.3.2	
จรรยาบรรณของนักการดูแล
สตรีหลังคลอด
1.3.3 ความต้องการของตลาด
1.3.4 สถานที่ตั้งธุรกิจ
1.3.5 แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสตรีหลังคลอด

เรื่อง

1.4

1.3

1.2

1.1

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด
ชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
บรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับความ 11
สำ�คัญความจำ�เป็นในการประกอบ
อาชีพการดูแลสตรีหลังคลอดและ
ความเป็ น ไปได้ ข องลั ก ษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ศกึ ษาดูงานสถานประกอบการดูแล
สตรีหลังคลอดที่ได้มาตรฐาน
ผเู้ รียนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตน
ที่จะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
การดูแลสตรีหลังคลอดในเบื้องต้น
จากองค์ประกอบของความพร้อม
ด้ า นตลาด สถานที่ ตั้ ง แรงงาน
เงินลงทุน ความพร้อมของตนเอง
ครู ผูเ้ รียน และผูร้ ู้ ร่วมกันอภิปราย
เกีย่ วกับทิศทางการประกอบอาชีพ
การดูแลสตรีหลังคลอดในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง
เจ้าของกิจการ ร่วมทุน ฯลฯ โดย
คำ�นึงถึงศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่  
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1.3.6 เงินลงทุน
1.3.7 การวิเคราะห์คู่แข่ง

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 อธิบายรายละเอียดประเภทการ 2.1 ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
อาชี พ การดู แ ลสตรี
ดูแลสตรีหลังคลอดได้
สตรีหลังคลอด
หลังคลอด
2.2 จำ � แนกประเภทการดู แ ลสตรี 2.2 ประเภทการดู แ ลสตรี ห ลั ง คลอด
หลังคลอดได้
1) นวดเพื่อสุขภาพ
2.3 เข้ า ใจรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารดู แ ล
2) นวดเพื่อแก้อาการ
สตรีหลังคลอดแบบต่างๆได้
2.3 รูปแบบการให้บริการการดูแลสตรี
หลังคลอด
1) การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
2) การทับหม้อเกลือ
3) การนั่งอิฐ
4) การประคบสมุนไพร
5) การอบตัวด้วยสมุนไพร
6) การอาบน�้ำด้วยสมุนไพร
7) การดืม่ สมุนไพรปรับธาตุและบำ�รุง
8) การคาดชุดไฟหลวง

เรื่อง

2.4

2.3

2.2

2.1

ศ ั ก ยภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ น
แต่ละพืน้ ที  ่ ศักยภาพของพืน้ ทีต่ าม
ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของ
ภู มิ ป ระเทศ และทำ � เลที่ ตั้ ง ของ
แต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ  
วัฒนธรรมประเพณีและวิถชี วี ติ ของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ และศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่
บ รรยายความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความรู้
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสตรี
หลังคลอด
สาธิตการดูแลสตรีหลังคลอดแต่ละ
ประเภทและแต่ละรูปแบบ
ฝึกปฏิบัติการดูแลสตรีหลังคลอด
เป็นรายบุคคล
จบั คูฝ่ กึ ปฏิบตั กิ ารดูแลสตรีหลังคลอด

การจัดกระบวนการเรียนรู้

10

20

ชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 อ ธิ บ ายองค์ ป ระกอบและวิ ธี ก าร 3.1 การควบคุมการให้บริการธุรกิจการ
การประกอบอาชี พ
ควบคุ ม การให้ บ ริ ก ารดู แ ลสตรี
ดูแลสตรีหลังคลอด
การดูแลสตรีหลังคลอด
หลังคลอดได้
3.1.1 การควบคุมคุณภาพ
3.2 บอกปัจจัยในการบริหารการตลาดได้
3.1.2 การดูแลธุรกิจสตรีหลังคลอด
3.3 วางแผนการตลาดได้
1) การหาหมอนวดมืออาชีพ
3.4 มีประสบการณ์ในการเป็นนักการ
2) ก ารให้ บ ริ ก ารระหว่ า ง
ดูแลสตรีหลังคลอด
และหลังการนวด
3) ก ารจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า/
เครือข่ายโครงงานผูด้ แู ล
สตรีหลังคลอด
4) การนำ�ข้อมูลไปใช้
3.1.3 การต่อยอดธุรกิจการดูแล
สตรีหลังคลอดพร้อมการทำ�
ลูกประคบ/ยาดม/ยาหม่อง
ฯลฯ
3.2 การตลาด
                  
3.2.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.2 การสำ�รวจตลาด/ผู้รับบริการ/
ผู้ให้บริการ
3.2.3 การส่งเสริมการขาย
3.3 ฝึกประสบการณ์เป็นนักการดูแล
สตรีหลังคลอด

เรื่อง

ชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
3.1 บรรยายองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บการ 5
72
ควบคุมการดำ�เนินธุรกิจและการ
บริหารการตลาด
3.2 ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันจากความรู้
ที่ได้รับจากการบรรยาย การสาธิต
และการฝึกปฏิบัติ
3.3 ฝึกวางแผนการตลาดและนำ�เสนอ
ต่อกลุ่ม
3.4 ฝกึ ประสบการณ์เป็นนักการดูแลสตรี
หลังคลอดกับสถานประกอบการ
3.5	สมั มนาอาชีพการดูแลสตรีหลังคลอด
การจัดกระบวนการเรียนรู้

458

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชี พ การดู แ ลสตรี
อาชีพได้
หลังคลอด
4.2	บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง อ ง ค์
ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายการวางแผนการประกอบ
อาชีพ
4.6 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.7	เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.8 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.5

4.4

4.3

ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การวางแผนประกอบอาชีพ
การเขียนโครงการอาชีพ
การประเมินความเหมาะสมและ 4.2
สอดคล้องของโครงการ

เนื้อหา

ชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 3
9
เรือ่ ง ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
ประโยชน์ ข องโครงการอาชี พ
องค์ประกอบการเขียนโครงการอาชีพ
ที่ดีเหมาสมและถูกต้อง
จั ด กิ จ กรรมสนทนาแลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า ง
แนวคิดในการดำ�เนินการกิจกรรม
การเรียนรู้
อ ภิ ป ราย เพื่ อ สรุ ป แนวคิ ด เป็ น
แนวทางการเขียนโครงการอาชีพที่
ดี เหมาะสมถูกต้อง
ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ การเขียนโครงการ
อาชีพและปรับปรุงโครงการ
ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน ความ
เหมาะสมและสอดคล้ อ งของ
โครงการอาชี พ เพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงาน
อาชีพเพือ่ การประกอบอาชีพต่อไป
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรการซ่อมกระเป๋า–รองเท้า
จำ�นวน 70 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

ในสภาพสังคมปัจจุบัน กระเป๋าและรองเท้าถือว่าเป็นเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายที่มีความสำ�คัญ
ยิ่งกับการใช้ชีวิตในประจำ�วันของทุกๆ คน เมื่อใช้แล้วย่อมเกิดความชำ�รุดเสียหายรวดเร็วกว่าเครื่องประดับและ
เครื่องแต่งกายประเภทอื่นๆ ประกอบกับราคาของกระเป๋าและรองเท้านั้นมีราคาค่อนข้างสูง การซ่อมกระเป๋า
และรองเท้าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการเพื่อเป็นการลดค่าใช่จ่ายของตนเองและ
ครอบครัว อาชีพการซ่อมกระเป๋าและรองเท้านั้นเป็นอาชีพที่ใช้งบประมาณในการลงทุนไม่มากนัก แต่มี
ผลตอบแทนค่อนข้างสูงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบอาชีพที่น่าสนใจซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวในการยึดเป็นอาชีพหลักหรือประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

หลักการของหลักสูตร

1. มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
2. มุง่ เน้นให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ
3. มุง่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพ ซ่อมกระเป๋าและรองเท้า

จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะและเจตคติที่ดีในการเป็นช่างซ่อมกระเป๋าและรองเท้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำ�ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมกระเป๋าและรองเท้า ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว อย่างมีคุณธรรมและมั่นคง
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำ�งานด้านบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 70 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ (ทฤษฎี  3 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง)
1.1 การวิเคราะห์ตนเอง (ความสามารถ/ทุน/ความชอบ/โอกาส)
1.2 ต้นทุนและแหล่งทุน
1.3 การสำ�รวจสถานที่และทำ�เลที่ตั้ง
1.4 สถานที่และแหล่งจำ�หน่ายวัสดุและอุปกรณ์
1.5 คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ จำ�นวน 45 ชั่วโมง (ทฤษฎี 10 ชั่วโมง สาธิต 5 ชั่วโมง ปฏิบัติ
30 ชั่วโมง)
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมกระเป๋าและรองเท้า
2.1.1 ความปลอดภัยในการทำ�งาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง)
2.1.2 การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการซ่อมกระเป๋าและรองเท้า (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง)
2.1.3 การจัดเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง)
2.2 วิธีการซ่อมกระเป๋าและรองเท้า
2.2.1 การตรวจสภาพชิ้นงานก่อนซ่อม (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง)
2.2.2 วิธีการเย็บเข็มขอ(เย็บด้วยมือ) (สาธิต 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
2.2.3 วิธีการซ่อมเปลี่ยนซับในพื้นรองเท้าและการซ่อมหนังหน้ารองเท้า
(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สาธิต 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)
2.2.4 วิธีการซ่อมพื้นรองเท้า / การตอกตะปู / ติดกาว / เย็บมือด้วยเข็มขอ
(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สาธิต 1ชั่วโมง / ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง)       
2.2.5 วิธีการซ่อมส้นรองเท้า สตรี / บุรุษ การเจียส้นรองเท้า / ติดกาว / ตอกตะปู
(ทฤษฎี 1 ชั่วโมง /สาธิต 2ชั่วโมง/ ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง)
2.2.6 วิธีการซ่อมสีรองเท้า (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
2.2.7 วิธีการซ่อมกระเป๋า / เปลี่ยนซิป / การเย็บด้วยเข็มขอ (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ
4 ชั่วโมง)
2.2.8 วิธีการเก็บรายละเอียดและตกแต่งชิ้นงานระยะสุดท้าย (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ  
2 ชั่วโมง)
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ จำ�นวน 4 ชั่วโมง (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
3.1 การประมาณการราคา ซ่อมกระเป๋าและรองเท้า (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
3.1.1 การประมาณราคาซ่อมสี
3.1.2 การประมาณราคาซ่อมเปลี่ยนพื้น
3.1.3 การประมาณราคาซ่อมซับในพื้น
3.1.4 การประมาณราคาซ่อมการเย็บด้วยมือ
3.1.5 การประมาณราคาการเปลี่ยนส้นรองเท้าสตรี / บุรุษ
3.1.6 การประมาณราคาซ่อมเปลี่ยนซิปกระเป๋า
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3.2 การจัดทำ�บัญชี รายรับ – รายจ่าย (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
3.2.1 การลงบัญชี
3.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุน / กำ�ไร
4. โครงการประกอบอาชีพ (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง / ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)			
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนจากกระบวนการกลุ่ม/เพื่อน
เรียนรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้และชมการสาธิต จากวิทยากร ครูภูมิปัญญาและสถานประกอบการ
เรียนรู้ด้วยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์และศึกษาดูงาน
เรียนรู้ด้วยการลงมือฝึกปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารใบความรู้
2. ใบงาน / แบบฝึก
3. VCD

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ก ารวิเคราะห์ตนเอง (ความสามรถ/
ทุน/นิสัย/ความชอบ/และโอกาส)
1.2 ต้นทุนและแหล่งทุน
1.3 การสำ�รวจสถานที่และทำ�เลที่ตั้ง
1.4 สถานที่และแหล่งจำ�หน่ายวัสดุ –
อุปกรณ์
1.5 คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ประกอบอาชีพ

เนื้อหา

2. ท กั ษะการประกอบ 2.1 เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นอธิ บ ายถึ ง ความ 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อม
อาชีพ
ปลอดภัยในการทำ�งาน
กระเป๋าและรองเท้า
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนบอกเครื่องมือ วัสดุ
2.1.1 ความปลอดภัยในการทำ�งาน
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการซ่อมกระเป๋าและ
2.1.2 เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ์ทใี่ ช้
รองเท้าได้
ในการซ่อมกระเป๋าและรองเท้า

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์
อาชีพ
ตนเองได้
1.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์
ต้นทุนและหาแหล่งทุนที่เหมาะสม
กับตนเองได้
1..3 เพือ่ ให้ผเู้ รียนสำ�รวจหาสถานทีแ่ ละ
ทำ�เลที่ตั้งได้
1.4 เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อ กหา
สถานทีแ่ ละแหล่งจำ�หน่ายวัสดุและ
อุปกรณ์ได้
1.5 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายถึ ง
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ประกอบอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1 ศกึ ษาเนือ้ หาจากเอกสารใบความรู้ 3
12
1.2 ผู้ เรี ย นสำ � รวจการจั ด และบั น ทึ ก
ข้อมูลตนเอง ด้านความสามารถ  
ทุ น ความสนใจ ความชอบและ
โอกาส
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านของตนเอง
ตามใบงาน
1.4	ส�ำ รวจสถานทีแ่ ละทำ�เลทีต่ งั้ ร้านซ่อม
แหล่งจำ�หน่ายวัสดุ อุปกรณ์  สำ�หรับ
ซ่อมกระเป๋า รองเท้า  ตามใบงาน
1.5 วเิ คราะห์ตน้ ทุน/ค่าใช้จา่ ย  สำ�หรับ
การลงทุนตามใบงาน
1.6 สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร
และเพื่อนในกลุ่ม
2.1 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 15 30
2.2 ผเู้ รียนชมการสาธิตวิธกี ารใช้เครือ่ งมือ
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี ารจัดเก็บรักษา
2.3 ผู้เรียนฝึกใช้และจัดเก็บรักษาเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการซ่อมกระเป๋า – รองเท้า
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เรื่อง

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการจัดเก็บ
รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ซ่ อ ม
กระเป๋าและรองเท้าได้
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสภาพ
ชิ้นงานก่อนซ่อมได้
2.5 ผเู้ รียนสามารถบอกวิธกี ารเย็บเข็มขอ
ด้วยมือได้
2.6 ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการซ่อม/
เปลี่ยนซับในรองเท้าได้
2.7 ผเู้ รียนสามารถบอกวิธกี ารซ่อมพืน้
รองเท้า/การตอกตะปู/การติดกาวได้
2.8 ผู้ เรี ย นสามารถบอกวิ ธี ก ารซ่ อ ม
ส้นรองเท้าสตรี/บุรุษ และการเจีย
ส้นรองเท้าได้
2.9 ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการซ่อมสี
รองเท้าได้
2.10 ผู้ เ รี ย นสามรถบอกวิ ธี ก ารซ่ อ ม
กระเป๋าได้
2.11 ผเู้ รียนสามารถบอกวิธกี ารเก็บราย
ละเอียดและตกแต่งชิ้นงานได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  
  
  

2.2

2.1.3	การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์
วิธีการซ่อมกระเป๋าและรองเท้า
2.2.1 การตรวจสภาพชิน้ งานก่อน
ซ่อม
2.2.2 วิธีการเย็บเข็มขอ (เย็บด้วย
มือ) การตัดหนังบริเวณที่
ชำ�รุด
2.2.3 วิธีการซ่อมเปลี่ยนซับใน
2.2.4 วธิ กี ารซ่อมพืน้ รองเท้า/การ
ตอกตะปู/การติดกาว
2.2.5 วธิ กี ารซ่อมส้นรองเท้า สตรี/
บุรุษ การเจียส้นรองเท้า
2.2.6 วิธีการซ่อมสีรองเท้า
2.2.7 วิธีการซ่อมกระเป๋า
2.2.8 วธิ กี ารเก็บรายละเอียด และ
ตกแต่งชิน้ งานระยะสุดท้าย

เนื้อหา
2.4 ผ ู้ เรี ย นสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ
วิทยากรและเพื่อน
2.5 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้
2.6 ผู้เรียนชมการสาธิต วิธีการตรวจ
สภาพชิ้นงานก่อนซ่อม วิธีการซ่อม
เปลี่ยนซับใน วิธีการซ่อมพื้นรองเท้า  
การตอกตะปู การติดกาว วิธีการ
เย็บเข็มขอ วิธีการซ่อมส้นรองเท้า
วิ ธี ก ารซ่ อ มกระเป๋ า เปลี่ ย นซิ ป
การเย็ บ ด้ ว ยเข็ ม ขอวิ ธี ก ารเก็ บ
รายละเอียดและตกแต่งชิ้นงาน
2.7 ผเู้ รียนฝึกซ่อมกระเป๋า รองเท้า ตาม
ใบงาน
2.8 ผเู้ รียนและวิทยากรร่วมกันประเมิน
ชิ้นงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 ผู้เรียนสามารถประมาณการราคา 3.1 การประมาณการราคาซ่อมกระเป๋า
การประกอบอาชีพ
การซ่อมสีรองเท้า / เปลี่ยนพื้น /
และรองเท้า
ซ่อมซับใน / การเย็บด้วยมือ / การ
3.1.1 การประมาณราคาซ่อมสี
เปลี่ยนส้นรองเท้า สตรี/บุรุษ
3.1.2 ก ารประมาณราคาซ่ อ ม
3.2  ผู้เรียนทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่ายได้
เปลีย่ นพื้น
3.3 ผู้ เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น /
3.1.3 ก ารประมาณราคาซ่ อ ม
กำ�ไรได้
ซับในพืน้
3.1.4 ก ารประมาณราคาซ่ อ ม
การเย็บด้วยมื
3.1.5 การประมาณราคาซ่อมการ
เปลีย่ นส้นรองเท้าสตรี/บุรษุ
3.1.6 ก ารประมาณราคาซ่ อ ม
เปลี่ยนซิปกระเป๋า
3.2 การทำ�บัญชีรายรับ – รายจ่าย
3.2.1 การทำ�บัญชีประจำ�วัน
		 -	การวิเคราะห์ต้นทุน/กำ�ไร

เรื่อง

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 3
1
และวิทยากร
ผู้ เรี ย นฝึ ก ประมาณราคาค่ า ซ่ อ ม
ชิ้นงานแต่ละประเภท ตามใบงาน
ผเู้ รียนและวิทยากรร่วมกันประเมิน
ผลการประเมินราคาทุกประเภท
ของงาน
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้
และวิทยากร
ผู้เรียนฝึกทำ�บัญชีรายรับ รายจ่าย
ตามใบงาน
ผู้ เรี ย นฝึ ก วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น -กำ � ไร
ตามใบงาน
ผู้เรียนและวิทยากร สรุปผลการ
เรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.6 โครงการในแต่ละองค์ประกอบให้
เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

4.5

4.4

4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
4.3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 4.2
ประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ 4.3
สอดคล้องของโครงการอาชีพ

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 2
4
และจากวิทยากร
แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
วิทยากรและเพือ่ นในกลุม่ เกีย่ วกับ
แนวทางการเขียนโครงการ
ศึกษาข้อมูลและตัวอย่างโครงการ
จากตัวอย่างโครงการ รวมทั้งหา
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการเขียนโครงการ
ฝึ ก เขี ย นโครงการอย่ า งน้ อ ย 1
โครงการ และประเมินความเหมาะสม  
สอดคล้องของโครงการจากใบงาน
ผู้เรียนและวิทยากร ร่วมกันสรุป
แนวทางการเขียนโครงการที่ถูกต้อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรขายข้าวราดแกงเงินล้าน
จำ�นวน 46 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

ข้าวแกงหรือข้าวราดแกง เป็นอาหารจานเด็ดของคนไทยมานาน และยังเป็นอาหารจานด่วนที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่มีอยู่ในจานเดียวกันและที่สำ�คัญ ซื้อง่าย-ขายคล่อง
มาทุกยุคทุกสมัย
การประกอบอาชีพขายข้าวแกงจึงเป็นอาชีพทีส่ ามารถสร้างกำ�ไรให้แก่เจ้าของร้านจำ�นวนมากเพราะผูค้ น
ในปัจจุบัน เวลาในการใช้ชีวิตมีจำ�นวนจำ�กัด จึงต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการหุงหาอาหาร และอาหาร
จานด่วนแบบง่ายๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการกันมากและบ่อยครั้ง เพราะนอกจาก
จะเป็นการประหยัดเวลาแล้ว ยังมีรสชาติอร่อย มีความสะดวกและรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาทำ�กินเอง
สามารถเลือกกับข้าวได้หลายอย่างในจานเดียวซื้อใส่ถุงกลับไปทานที่บ้านก็ได้และมีอาหารมากมายให้เราเลือก
รับประทาน
การเปิดร้านขายข้าวแกงสามารถทำ�ได้หลายรูปแบบ เช่น แบบขายบนรถเข็นแล้วมีโต๊ะเก้าอี้มาวาง
เป็นร้านเล็กๆ ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร หรือเป็นแบบรถเข็นขายไปทุกที่และเปิดเป็นร้านขายข้าวแกง
อยู่กับที่โดยเฉพาะ ที่สามารถขายได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ก่อนที่จะขายข้าวแกงต้องมองดู ทำ�เล ให้ดี ว่ามีคนอาศัย
อยู่ในย่านนั้นหนาแน่นขนาดไหน ปากซอย กลางซอย ก้นซอย มีอะไร มีผู้คนเข้า-ออก หรืออยู่ติดกับหน่วยงาน
อะไร หรือมีโรงงานอะไรอยู่ในบริเวณแถวนั้นบ้างหรือไม่เป็นต้น และสิ่งสำ�คัญของการขายข้าวแกง จะต้องมี
ฝีมือในการปรุงอาหารรสชาติมีมาตรฐาน แกงอร่อยถูกปากถูกใจลูกค้าแล้ว ไม่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์
อะไรกันมากก็จะมีลูกค้าขาประจำ�และขาจรมาอุดหนุน พูดกันไปปากต่อปาก รู้กันโดยอัตโนมัติ แล้วต้องรู้จัก
ดัดแปลงอาหารให้น่ารับประทานอยู่เสมอด้วย
อาชีพขายข้าวแกงจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลัก รายได้เสริม                
ผู้ที่ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้จึงจำ�เป็นจะต้องศึกษา หรือทำ�ความเข้าใจพอสมควร และจำ�เป็นที่จะต้องได้ผู้ที่มี
ประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นจุดเริม่ ต้นทีเ่ รียกว่าเป็น “ครู” มาชีแ้ นะแนวทางให้ สำ�นักงาน กศน.
จึงได้จัดทำ�หลักสูตรร้ายขายข้าวแกงเงินล้านขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านขายข้าวแกง
และเทคนิคในการประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีรสชาติมาตรฐาน ที่สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการดังนี้

หลักการของหลักสูตร

1. เป็ น หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ รู้ ห รื อ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนนำ�ประสบการณ์จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน

469
3. เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่กำ�ลังมองหาอาชีพเสริมหรือ
อาชีพหลัก และเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหารเพื่อประกอบอาชีพขายข้าวแกง
4. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพขายข้าวแกง การบริหารจัดการร้านขาย
ข้าวแกง  เคล็ดลับการปรุงอาหารให้มีรสชาติมาตรฐาน การบริการลูกค้า ที่สามารถนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพ
ขายข้าวแกง

จุดหมาย

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทำ�งานมีนิสัยรักการทำ�งานและสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาชีพขายข้าวแกง ในปัจจุบัน การบริหารจัดการร้านขายข้าวแกง
เคล็ดลับการประกอบอาหาร การบริการลูกค้า ที่สามารถนำ�ไปใช้ประกอบอาชีพขายข้างแกงได้
3. สามารถ บริหารจัดการร้านขายข้าวแกง การเตรียมและหลักการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ การปรุง
อาหารให้มีรสชาติมาตรฐาน การบริการลูกค้า และความตระหนักถึงคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพ และต้องการพัฒนาอาชีพ หรือเปลี่ยนอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 46 ชั่วโมง
โครงสร้างเนื้อหา

หลักสูตรกลุ่มวิชาอาชีพ เรื่อง ขายข้าวราดแกงเงินล้าน มีแนวการจัดเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
เกิดทักษะและมีคุณลักษณะที่ดีในการทำ�งาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม
จึงกำ�หนดโครงสร้างของเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนตามลำ�ดับดังนี้
1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 สำ�รวจและวิเคราะห์ตนเองและชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความต้องการ
ของตลาด (ผู้บริโภค)
1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางประกอบอาชีพการขายข้าวแกง
1.3 ลักษณะทั่วไปของการประกอบอาชีพขายข้าวแกง
1.4 ประโยชน์ และความเป็นไปได้หรือโอกาสในการประกอบอาชีพขายข้าวแกง
1.5 คุณสมบัติของพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงที่ดี
สาระที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางประกอบอาชีพการขายข้าวแกง เป็นเนื้อหาที่จัดขึ้น  เพื่อ
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สำ�รวจและวิเคราะห์ตนเองและชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อาชีพ
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และความต้องการของตลาด (ผู้บริโภค) ลักษณะทั่วไปของการประกอบอาชีพขายข้าวแกง ประโยชน์ และ
ความเป็นไปได้หรือโอกาสในการประกอบอาชีพขายข้าวแกง ทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันเพือ่ การประกอบ
อาชีพขายข้าวแกง และคุณสมบัติของพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงที่ดี                           จำ�นวน 11 ชั่วโมง
2. ทักษะการประกอบอาชีพการขายข้าวแกง
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร  
2.2 การเตรียมและหลักการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ มาปรุงข้าวแกง
2.3 แหล่งจำ�หน่ายวัตถุดิบในการทำ�ข้าวแกง
2.4 การปรุงอาหารให้มีรสชาติมาตรฐาน และการรักษาคุณค่าของสารอาหารที่ปรุง
2.5 เมนูมาตรฐาน 10 อย่าง
2.6 เทคนิคการขายและวิธีการจูงใจลูกค้า
สาระที่ 2  ทักษะการประกอบอาชีพการขายข้าวแกง เป็นเนื้อหาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะ เพียงพอที่จะน�ำไปประกอบอาชีพขายข้าวแกง เช่น การปรุงอาหารให้มีรสชาติมาตรฐาน และ
การรักษาคุณค่าของสารอาหารที่ปรุง เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร วิธีการปรุงอาหาร อุปกรณ์และ
ถ้วยจานต่างๆ ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพ การเตรียมและหลักการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อการปรุงและ
การประกอบอาหารเพื่อขายข้าวแกง อาหารคาว และ หวาน (เมนูมาตรฐาน 10 อย่าง อาหารว่าง 1 อย่าง
ประกอบด้วย แกงเขียวหวานไก่ แกงส้มมะละกอปลาช่อน หรือกุ้ง พะแนงหมู ต้มจืดมะระยัดไส้ ต้มย�ำซี่โครงหมู
ผัดเผ็ดไก่/หมู แกงป่าไก่ ลาบหมู หมูทอดกระเทียมสูตรโบราณ ผัดผักรวมมิตรกุ้งสด แถมน�้ำพริกปลาทู
ชะอมทอด)
      จ�ำนวน 21 ชั่วโมง
3. การบริหารจัดการร้านขายข้าวแกง
3.1 การบริหารจัดการร้านขายข้าวแกง
3.2 การควบคุณคุณภาพร้านขายข้าวแกง
3.3 การวางแผน การลงทุนและคู่แข่งเกี่ยวกับการขายข้าวแกง
3.4 การต่อยอดและโอกาสขยายร้านข้าวแกง
สาระที่ 3  การบริหารจัดการร้านขายข้าวแกง เป็นเนื้อหาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ     
ในการบริหารจัดการ ร้านขายข้าวแกง การควบคุณคุณภาพร้านขายข้าวแกง การวางแผน การลงทุนและคู่แข่ง
เกี่ยวกับการขายข้าวแกง และการต่อยอดและโอกาสขยายร้านข้าวแกง
      จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4. โครงการประกอบอาชีพขายข้าวแกง
4.1 ความสำ�คัญและประโยชน์ของโครงการอาชีพ
4.2 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ
สาระที่ 4  โครงการประกอบอาชีพขายข้าวแกง เป็นเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
ในการตระหนักถึงความสำ�คัญของการเขียนโครงการประกอบอาชีพ ประโยชน์ องค์ประกอบของการเขียนโครงการ
ประกอบอาชีพ และการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของโครงการ
    จำ�นวน  12  ชั่วโมง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรกลุ่มอาชีพ เรื่อง ขายข้าวราดแกงเงินล้าน ประสบ
ความสำ�เร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำ�หนดไว้ข้างต้น จึงกำ�หนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ดังนี้
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ยืดหยุ่นตามสภาพและความเหมาะสมของท้องถิ่น
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ยึดผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและให้โอกาส
เท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถของผู้เรียน และเน้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันและนำ�หลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด
   
3. กิจกรรมสำ�รวจและวิเคราะห์ตนเองและชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อาชีพ และความต้องการ
ของตลาด (ผู้บริโภค) ด้วยกระบวนการคิดเป็นโดยใช้ข้อมูล 3 ด้านได้แก่ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูลด้านวิชาการ
และข้อมูลด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
4. ฝึกทักษะอาชีพขายข้าวราดแกงเงินล้าน
4.1 เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อต่างๆ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4.2 เรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
4.3 วิทยากร/ผู้สอน/สถานประกอบการร้านขายข้าวแกง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
4.4 การลงมือฝึกปฏิบัติ
5. ฝึกปฏิบัติการขายข้าวแกง ในศูนย์การเรียน
6. จัดทำ�โครงการประกอบอาชีพขายข้าวแกงเงินล้าน
          -  เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ
7. ดำ�เนินโครงการ/ประเมินโครงการ/ปรับปรุงและพัฒนา

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาชีพขายข้าวแกงเงินล้าน ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง
ศึกษาดูงานสถานประกอบการอาชีพขายข้าวแกง
ใบความรู้/ใบงาน/วารสารเกี่ยวกับการทำ�อาหารต่างๆ
อุปกรณ์ในการทำ�อาหารร้านข้าวแกง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ / การรับรู้ /การฝึกปฏิบัติ/ การมีส่วนร่วม
2. การทดสอบ
3. การสังเกตการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
4. ประเมินการทำ�โครงการประกอบอาชีพ
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การจบหลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำ�แผนธุรกิจ
(โครงการอาชีพ) จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนกับหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอ  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกของสถานศึกษาได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ส ำ�รวจและวิเคราะห์ตนเองและชุมชน
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อาชีพ และ
ความต้องการของตลาด (ผู้บริโภค)
2. ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ช่ อ งทาง
ประกอบอาชีพการขายข้าวแกง
3. ลกั ษณะทัว่ ไปของการประกอบอาชีพ
ขายข้าวแกง
4. ประโยชน์ และความเป็นไปได้หรือ
โอกาสในการประกอบอาชี พ ขาย
ข้าวแกง
5. คณ
ุ สมบัตขิ องพ่อค้าแม่คา้ ขายข้าวแกง
ที่ดี

เนื้อหา

5.

4.

3.

2.

1.

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. อ ธิ บ าย และยกตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ 1. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรุงอาหาร   1.
อาชีพ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการปรุงอาหารได้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.	ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการ
อาชีพ
สำ�รวจชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
อาชีพ และความต้องการของตลาด
(ผู้บริโภค)
2.	อธิบายความหมายและความรูเ้ บือ้ งต้น
เกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางประกอบอาชี พ
การขายข้าวแกงได้
3. อ ธิ บ ายลั ก ษณะทั่ ว ไปของการ
ประกอบอาชีพขายข้าวแกง
4. อธิบายประโยชน์ และความเป็นไปได้
หรือโอกาสในการประกอบอาชีพขาย
ข้าวแกงได้
5. อธิบายและยกตัวอย่างคุณสมบัตขิ อง
พ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงที่ดี

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรขายข้าวราดแกงเงินล้าน
จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ใช้กิจกรรม SWOT เพื่อสำ�รวจและ 1
2
วิเคราะห์ตนเองและชุมชน ทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม อาชีพ และความต้องการ
ของตลาด (ผู้บริโภค)
ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารและกิจกรรม 1
1
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม
1
1
ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารและกิจกรรม
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ด้ ว ย 1
1
กระบวนการกลุ่ม
ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารและกิจกรรม
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ด้ ว ย 1
1
กระบวนการกลุ่ม
ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารและกิจกรรม
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม
ฟงั การบรรยาย และศึกษาข้อมูลจาก 1
1
เอกสารและกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
การจัดกระบวนการเรียนรู้

473

จุดประสงค์การเรียนรู้

2. บ อกเกีย่ วกับการเตรียมและหลักการ
เลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาทำ�ข้าว
แกงได้
3. บอกแหล่งจำ�หน่ายวัตถุดบิ ในการทำ�
ข้าวแกงได้
4.	อธิบายวิธีการปรุงอาหารและสามารถ
ปรุงอาหารให้มรี สชาติมาตรฐาน และ
การรักษาคุณค่าของสารอาหารทีป่ รุง
ได้ (เมนูมาตรฐาน 10 อย่าง อาหาร
ว่าง 1 อย่าง ประกอบด้วย แกงเขียว
หวานไก่ แกงส้มมะละกอปลาช่อน
หรือกุง้ พะแนงหมู ต้มจืดมะระยัดไส้
ต้มย�ำซี่โครงหมู ผัดเผ็ดไก่/หมู แกง
ป่าไก่ ลาบหมู หมูทอดกระเทียมสูตร
โบราณ ผัดผักรวมมิตรกุง้ สด แถมนำ�้
พริกปลาทู ชะอมทอด)
5. บ อกเทคนิ ค การขายและอธิ บ าย
วิธีการจูงใจลูกค้าได้
3. การบริหารจัดการใน 1. บอกหรืออธิบายความสำ�คัญของการ
การประกอบอาชีพ
บริหารจัดการร้านขายข้าวแกงได้

เรื่อง

2
1

1
2

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
2. ฟังการบรรยาย และกิจกรรมการ 1
3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม
3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 1
กระบวนการกลุ่ม
4. ฟังการบรรยาย และกิจกรรมการฝึก 1
12
ทั ก ษะการปรุ ง อาหาร การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
การจัดกระบวนการเรียนรู้

5. เทคนิคการขายและวิธกี ารจูงใจลูกค้า 5. ฟ ังการบรรยาย กิจกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
1. การบริหารจัดการร้านขายข้าวแกง 1. ฟังการบรรยายจากวิทยากร ศึกษา
ใบความรู้ และทำ�กิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

3. แ หล่ ง จำ � หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ในการทำ �
ข้าวแกง
4. การปรุงอาหารให้มีรสชาติมาตรฐาน
และการรักษาคุณค่าของสารอาหาร
ที่ ป รุ ง (เมนู ม าตรฐาน 10 อย่ า ง
อาหารว่าง 1 อย่าง ประกอบด้วย
แกงเขียวหวานไก่ แกงส้มมะละกอ
ปลาช่อน หรือกุ้ง พะแนงหมู ต้มจืด
มะระยัดไส้ ต้มย�ำซี่โครงหมู ผัดเผ็ด
ไก่/หมู แกงป่าไก่ ลาบหมู หมูทอด
กระเทียมสูตรโบราณ ผัดผักรวมมิตร
กุง้ สด แถมนำ�้ พริกปลาทู ชะอมทอด)

2. ก ารเตรี ย มและหลั ก การเลื อ กซื้ อ
วัตถุดิบต่างๆ มาปรุงข้าวแกง

เนื้อหา
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เนื้อหา

1. ค วามสำ � คั ญ และประโยชน์ ข อง 1.
โครงการอาชีพ
2. องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพ
3. ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี
4. การเขียนโครงการอาชีพ
5. ก ารประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ

5.

2. อ ธิบายหรือบอกเกีย่ วกับการควบคุม 2. การควบคุณคุณภาพร้านขายข้าวแกง 2.
คุณภาพร้านขายข้าวแกงได้
3. อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การวางแผน การ 3. ก ารวางแผน การลงทุนและคู่แข่ง
ลงทุ น และคู่ แข่ ง เกี่ ย วกั บ การขาย เกีย่ วกับการขายข้าวแกง
3.
ข้าวแกงได้
4. อธิบายและบอกวิธีการต่อยอดและ 4. ก ารต่ อ ยอดและโอกาสขยายร้ า น
โอกาสขยายร้านข้าวแกงได้
ข้าวแกง
4.

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 1. บอกความสำ�คัญและประโยชน์ของ
อาชีพ
โครงการอาชีพได้
2. บ อกองค์ ป ระกอบของการเขี ย น
โครงการอาชีพได้
3. อธิบายลักษณะและเขียนโครงการ
อาชีพที่ดีได้
4. ส ามารถเขี ย นองค์ ป ระกอบของ
โครงการอาชีพได้ถูกต้องได้

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฟงั การบรรยาย ศึกษาใบความรู้ และ 1
1
ทำ � กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ฟงั การบรรยาย ศึกษาใบความรู้ และ 1
1
ทำ � กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ฟงั การบรรยาย ศึกษาใบความรู้ และ 1
1
ทำ � กิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมการสำ�รวจตลาดและการ
3
ขยายร้านข้าวแกง
จั ด ให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบ 0.5
ความรู้ เรื่ อ ง ความสำ � คั ญ ของ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง 0.5
โครงการอาชีพ องค์ประกอบของ
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรมการ 1
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิด
เห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการดำ�เนิน 1
6
กิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

5. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

6.

5.

4.

3.

2.

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก 3
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง  
จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ การเขี ย น
โครงการอาชีพ             
ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนเขียนโครงการอาชีพ
ของตนเอง เพื่อ เสนอขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงานอาชีพ
และใช้ ใ นการดำ � เนิ น การประกอบ
อาชีพต่อไป
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
จำ�นวน 56 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

การทำ�งานหรือการติดต่อสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันนั้น จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ต
เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ข้อมูลการบริการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลสารสนเทศประเภทต่างๆ ล้วนแล้วแต่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ทั้งสิ้น เนื่องจากทำ�ให้การสื่อสารไปถึง
เป้าหมายปลายทางเกิดความรวดเร็วและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศ ทุกวัยอย่างทั่วถึง การพัฒนาเว็บไซต์
ให้มีความโดดเด่นและสามารถนำ�เสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพนั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสาร
ช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การพัฒนา
เว็บไซต์ตอ้ งอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการออกแบบทางศิลปะ ต้องใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการพัฒนา
เว็บไซต์ นอกจากนี้สิ่งสำ�คัญยิ่งคือจะต้องมีความรู้ หรือทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย
จึงจะสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ ดังนั้นการพัฒนา เว็บไซต์ขึ้นใช้เอง จำ�เป็นต้องใช้เวลาในการสร้างนาน   
แต่ปัจจุบันได้มีซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูปจำ�นวนมากที่สามารถนำ�มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีผู้ผลิตซอฟท์แวร์สำ�เร็จรูปเพื่อพัฒนาเว็บไซต์มาใช้ในการเพิ่มช่องทางการแข่งขันการประกอบ
อาชีพ เช่น ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า การหาลูกค้า หาเครือข่ายและพันธมิตร
ร่วมทุน เพราะการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์จะช่วยลดต้นทุน  มีค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถสื่อสารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเวลา
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีความรู  ้ และมีทกั ษะ
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ การทำ�เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป การพัฒนา การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  
กฎหมาย ICT ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นช่องทางและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน
ในการประกอบอาชีพได้  

หลักการของหลักสูตร

1. มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงโดยให้ผู้เรียนออกแบบและสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้เรียน
2. มุ่งเน้นการนำ�ความรู้ ประสบการณ์และทักษะไปใช้ในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาอาชีพที่ทำ�อยู่เดิม
ให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดได้กว้างขวางขึ้น
3. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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จุดหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการของการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจและประกอบอาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพและต้องการมีอาชีพ
2. ผูท้ ี่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

ระยะเวลา จำ�นวน 56 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี 20 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 4 ½ ชั่วโมง  (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ½ ชั่วโมง )
1.1 การวิเคราะห์ช่องทางการตลาด ตามหลัก 4 P
- place
- product
- promotion
- price
1.2 วิเคราะห์ SWOT ทางการตลาด
- จุดอ่อน
- จุดแข็ง
- อุปสรรค
- โอกาส
1.3 การวิเคราะห์ตนเองในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
1.3.1 ความพร้อม
1.3.2 ความต้องการของตลาด
1.3.3 ความรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ
1.3.4 สถานที่
1.3.5 แรงงาน
1.4 แหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
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2. ทักษะการประกอบอาชีพ 32 ชั่วโมง (ทฤษฎี 11 ½ ชั่วโมง ปฏิบัติ 20 ½ ชั่วโมง)
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างและการสร้างเว็บเพจ
2.1.1 ความหมายของเว็บไซต์
2.1.2 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
2.1.3 หลักในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
2.1.4 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2.2 การทำ�เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปผ่าน www.igetweb.com
2.2.1 การเตรียมตัวก่อนทำ�เว็บไซต์
2.2.2 ขั้นตอนการทำ�เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปผ่าน www.igetweb.com
2.2.3 วิธีสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปผ่าน www.igetweb.com
1) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิก
2) การบริหารหน้าแรกเว็บไซต์
3) จัดรูปแบบการแสดงผล
4) ระบบบริหารเมนูของเว็บไซต์
5) ระบบจัดการเว็บ
6) เทคนิคการตกแต่งภาพเพิ่มเติม
2.2.4 การจัดการทรัพยากรบนเว็บ
2.2.4.1 การบริหารจัดการความจุของพื้นที่เว็บได้เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์
1) การทำ�ฐานข้อมูล และจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสม
2) การอัพโหลดและการแก้ไขไฟล์ในเว็บ
3) การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้
2.2.4.2 การนำ�เสนอเว็บไซต์และพัฒนาเว็บสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1) การนำ�ข่าวสารเข้าสูเ่ ว็บอย่างสร้างสรรค์ มีจติ สำ�นึกและมีความรับผิดชอบ
2) การอัพโหลดเว็บเพจสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับผู้ให้บริการแบบไม่เก็บ
ค่าบริการและแบบเก็บค่าบริการรายปี
3) การนำ�เสนอเว็บไซต์และพัฒนาเว็บสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ  3 ชั่วโมง (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
3.1 การจัดการความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
1) การละเมิดสิทธิ์ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
2) การแก้ปัญหาความเสี่ยง
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (กฎหมาย ICT)
3.2 การประมาณราคาในการให้บริการและการจัดทำ�บัญชี
4. โครงการประกอบอาชีพ 10 ชั่วโมง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 8 ชั่วโมง)
      
4.1 ความสำ�คัญและความหมายของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
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4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการประกอบอาชีพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. การบรรยาย
2. การฝึกปฏิบัตเิ ป็นรายบุคคล

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

คู่มือประกอบการอบรม การออกแบบและพัฒนา web site
ใบงาน / ใบความรู้
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
ซอฟท์แวร์ทางด้านมัลติมีเดียต่างๆ

การวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

การประเมินความรู้จากแบบทดสอบก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
ประเมินระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานของผู้เรียน
เกณฑ์การประเมินที่กำ�หนด

เกณฑ์การให้คะแนนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล (10 คะแนน) เว็บเพจแต่ละหน้า
ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของเว็บเพจ  (10 คะแนน)
แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา  (10 คะแนน)
มีระบบ web Gallery  (10 คะแนน)
ความคิดสร้างสรรค์/เทคนิคพิเศษ  (30 คะแนน)
ความสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ทันต่อเวลา  (10 คะแนน)
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลิงค์ต่างๆ ได้  (10 คะแนน)
สามารถแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมจากเรื่องที่ทำ�ได้  (10 คะแนน)

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำ�หนด
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. การวิเคราะห์ชอ่ งทาง 1. ผเู้ รียนสามารถตัดสินใจทีจ่ ะประกอบ 1.1 ก ารวิ เ คราะห์ ช่ อ งทางการตลาด   1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การ 3 1½
การประกอบอาชี พ อาชีพพัฒนาเว็บไซต์ได้เหมาะสมกับ
ตามหลัก 4 P
วิเคราะห์ชอ่ งทางการตลาด ตามหลัก
พัฒนาเว็บไซต์
ตนเอง
      - place
4 P, การวิเคราะห์  SWOT, รูปแบบ
      - product
ของการประกอบธุรกิจ
      - promotion
2. ผู้เรียนนำ�ข้อมูลและผลการวิเคราะห์
      - price
จากเรื่องที่ศึกษามาประกอบในการ
1.2 วิเคราะห์  SWOT  ทางการตลาด
วิเคราะห์ขอ้ มูลตนเองในการตัดสินใจ
      - จุดอ่อน
เลือกประกอบอาชีพออกแบบและ
      - จุดแข็ง
พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ต ามใบงาน โดยมี
      - อุปสรรค
วิทยากรดูแลให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ
      - โอกาส
1.3 การวิเคราะห์ตนเองในการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์
1.3.1 ความพร้อม
1.3.2 ความต้องการของตลาด
		 1.3.3 ความรูท้ กั ษะและเทคนิคต่างๆ
    1.3.4 สถานที่
    1.3.5 แรงงาน

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1.4. หลักการในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ของธุรกิจ
1.5 แหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เนื้อหา

2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. อ ธิ บ ายความหมาย ความสำ � คั ญ 2.1	ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการออกแบบ
อาชีพการพัฒนาเว็บไซต์ องค์ประกอบ ของการออกแบบสร้าง
โครงสร้างและการสร้างเว็บเพจ
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ เว็บไซต์ได้
2.1.1 ความหมายของเว็บไซต์
การออกแบบโครงสร้าง 2. อ ธิ บ ายหลั ก การ ในการออกแบบ
2.1.2 องค์ประกอบของการออกแบบ
และการสร้างเว็บเพจ เว็บไซต์ได้
เว็บไซต์
3. อธิบายขั้นตอนในการออกแบบและ
2.1.3	หลักในการออกแบบโครงสร้าง
พัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
เว็บไซต์
ผ่าน www.igetweb.com ได้
2.1.4 ขั้นตอนการออกแบบและ
4. สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
พัฒนาเว็บไซต์
สำ�เร็จรูปได้
2.2 การทำ�เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
5. อธิบายวิธีการบริหารจัดการความจุ
ผ่าน www.igetweb.com
ของพื้นที่เว็บได้เหมาะสมกับเนื้อหา 		2.2.1 การเตรียมตัวก่อนทำ�เว็บไซต์
ของเว็บไซต์
2.2.2 ขั้ น ตอนการทำ � เว็ บ ไซต์
6. จัดทำ�ฐานข้อมูล และจัดการข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปผ่าน
ที่มีคุณภาพได้
www.igetweb.com
7. การอัพ โหลดและการแก้ ไขไฟล์ ใ น
2.2.3 วิ ธี ส ร้ า งเว็ บ ไซต์ ด้ ว ย
เว็บไซต์และการสร้างแบบฟอร์มเพื่อ
โปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ผ่ า น
รองรับข้อมูลจากผู้ใช้
www.igetweb.com

เรื่อง

1. ผ เู้ รียนศึกษาคูม่ อื ใบงานความรู  ้ และ
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการ
สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
2. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรใน
การสร้างเว็บไซต์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการทำ�เว็บไซต์ด้วย
โปรแกรมสำ�เร็จรูป  
4. เรียนรู้ด้วยตนเอง (ฝึกปฏิบัติออกแบบ
เว็บไซต์ด้วยตนเอง 2 สัปดาห์)  

20½

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1.	จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ 11
เรื่อง ความหมายและหลักการ การ
ออกแบบเว็บไซต์ องค์ประกอบของ
การออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ
เว็บไซต์
2.	ผู้เรียนสนทนาร่วมกันและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
3. สรุปความรู้บันทึกผลตามใบงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้

483

เรื่อง

1. ผ ู้ เรี ย นศึ ก ษาใบความรู้ เรื่ อ งการ
จัดการฐานข้อมูล
2. ผู้เรียนฝึกจัดทำ�ฐานข้อมูล อัพโหลด
แก้ ไขไฟล์ ใ นเว็ บ และสร้ า งฟอร์ ม
รองรั บ ข้ อ มู ล จากผู้ ใช้ รวมทั้ ง การ
พัฒนาเว็บไซต์สู่อินเตอร์เน็ต
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินเว็บไซต์
ที่ตนเองทำ�ขึ้นตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
และปรับปรุงแก้ไข (รูปแบบ, ความ
เหมาะสมในแต่ละเนือ้ หาและการจัด
วางในเว็บไซต์ , ความสวยงาม ฯลฯ)
4.	วทิ ยากรและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปความรู้
และปฏิบัติ

2.2.4 การจัดการทรัพยากรบนเว็บ
2.2.4.1 การบริหารจัดการ
ค วามจุ ข องพื้ น ที่ เ ว็ บ ได้
เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาของ
เว็บไซต์
1) การทำ�ฐานข้อมูลและ
จัดการข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เหมาะสม
2) การอัพ โหลดและการ
แก้ไขไฟล์ในเว็บ
3) ก ารสร้ า งฟอร์ ม เพื่ อ
รองรับข้อมูลจากผู้ใช้

9. อ ธิบายหลักการการประมาณราคา
ในการให้บริการได้
10. สามารถจัดทำ�บัญชีเบื้องต้นได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
5. ว ทิ ยากรนัดหมายผูเ้ รียนให้น�ำ ผลงาน
มานำ�เสนอ

เนื้อหา

8. อ ธิบายกฎหมาย ICT ว่าด้วยการ 1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิก
กระทำ � ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ 2. การบริหารหน้าแรกเว็บไซต์
พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องได้
3. จัดรูปแบบการแสดงผล
4. ระบบบริหารเมนูของเว็บไซต์
5. ระบบจัดการเว็บ
6. เทคนิคการตกแต่งภาพเพิ่มเติม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

484

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

		2.2.4.2 การนำ�เสนอเว็บไซต์
และพัฒนาเว็บสู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
1) การอัพโหลดเว็บเพจสู่
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับ
ผู้ให้บริการแบบไม่เก็บ
ค่าบริการและแบบเก็บ
ค่าบริการรายปี
2) ก ารนำ � เสนอเว็ บ ไซต์
และพัฒนาเว็บสูเ่ ครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
3. การบริหารจัดการใน 1. ส ามารถจั ด การความเสี่ ย งในการ 3.1 ก ารจั ด การความเสี่ ย งในการ
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพได้
ประกอบอาชีพ
2. สามารถจัดทำ�บัญชีได้
1) ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ์ เช่ น การ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารโดยไม่ได้
รับอนุญาต
      2) การแก้ปัญหาความเสี่ยง
          - การนำ�ข่าวสารเข้าสู่เว็บไซต์
อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำ�นึก
และมีความรับผิดชอบ

เรื่อง

5½

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ช มการสาธิตของวิทยากรเกี่ยวกับ
รูปแบบการนำ�เสนอเว็บไซต์ สู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการในการนำ�เสนอ
เว็บไซต์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- ก ารแลกเปลี่ ย นลิ ง ค์ กั บ เว็ บ ไซต์
พันธมิตร
- การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์
- การจัดทำ�จดหมายข่าว
- การใส่ key word ลงใน Tag  โดย
มีวิทยากรคอยให้คำ�แนะนำ�
1. ผู้ เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจากใบความรู้ 3
เรื่ อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการ
กระทำ�ผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (กฎหมาย ICT) พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็น  
(ใบงาน)
2. ผู้เรียนปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ให้มีความเหมาะสม ความถูกต้อง
ความสวยงาม เพื่อเพิ่มความสนใจ
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี วิ ท ยากรคอยให้
คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

485

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 1. บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชีพ
ประกอบอาชีพได้
2. บอกประโยชน์ของโครงการประกอบ
อาชีพได้
3. บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
ประกอบอาชีพได้
4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการประกอบอาชีพได้
5. อ ธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง
องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.2 ป ระมาณราคาในการให้บริการและ 3. รั บ ฟั ง การบรรยายของวิ ท ยากร
การจัดทำ�บัญชี
เกีย่ วกับการกำ�หนดราคาในการบริการ
      1) หลักการการประมาณราคา ใน รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และ
การให้ บ ริ ก ารออกแบบและ รูปแบบของการทำ�บัญชีเบื้องต้น
พัฒนาเว็บไซต์
4. ผู้เรียนฝึกการคิดราคาเว็บไซต์ของ
2) การจัดทำ�บัญชี
ตนเองจากเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดให้ พร้อมทัง้
ฝึกทำ�บัญชีเบื้องต้น
5. วิ ท ยากรและผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
ประเด็นความรู้ที่ได้รับ
4.1 ความสำ�คัญและความหมายของ 4.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก
โครงการประกอบอาชีพ
ใบความรู้ เรื่อง ความสำ�คัญของ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบ
โครงการประกอบอาชีพ ประโยชน์
อาชีพ
ของโครงการประกอบอาชี พ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชีพ
อาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนา
4.4 การเขียนโครงการประกอบอาชีพ
แลกเปลีย่ นข้อมูลความคิดเห็น เพือ่
4.5 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
สร้างแนวคิดในการดำ�เนินกิจกรรม
โครงการประกอบอาชีพ
การเรียนรู้

เนื้อหา

3

9

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

486

เรื่อง

6. เขี ย นโครงการประกอบอาชี พ ใน
แต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมและ
ถูกต้องได้
7. ต รวจสอบความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการประกอบอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.2 จ ัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการประกอบอาชีพที่ดี เหมาะสม
และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย
เพื่ อ สรุ ป แนวคิ ด เป็ น แนวทางใน
การเขียนโครงการประกอบอาชีพ
ที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง  
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการประกอบอาชีพ             
4.4		กำ�หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการประกอบอาชีพ
4.5 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นปรั บ ปรุ ง โครงการ
ประกอบอาชีพ ให้มีความเหมาะสม
และถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

487

488

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน 160 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

“ผูส้ งู อายุ” เป็นบุคคลทีส่ งั คมให้ความเคารพนับถือ  และเป็นบุคคลทีท่ รงคุณค่าได้รบั การยกย่องว่าเป็น
ปูชนียบุคคล  สังคมไทยจึงให้ความสำ�คัญกับผู้สูงอายุเบื้องต้นตลอดมา เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจำ�เป็น
ต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น ลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน เพราะวัยผูส้ งู อายุเป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสังคม   
ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กอรปกับในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมอยู่ตลอดเวลา ลูกหลานของผู้สูงอายุต้องออกไปทำ�งานหรือประกอบอาชีพ
นอกบ้านทำ�ให้ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล ทำ�ให้เกิดความเหงา เป็นโรคซึมเศร้า และไม่มีคนดูแล ดังนั้นหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น   
หรือผูท้ ตี่ อ้ งการประกอบอาชีพด้านการดูแลผูส้ งู อายุเบือ้ งต้น ได้น�ำ ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์เพือ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้และการมีงานทำ�ต่อไปได้

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตบริการ มีความอดทนในการทำ�งานด้านการบริการ
3. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
4. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านเนื้อหาสาระ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล ด้านการจัดการและการบริการ
5. เป็นหลักสูตรที่สามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
6. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดหมาย

หลักสูตรนี้ให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารจัดการในอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแลผูส้ งู อายุเบือ้ งต้น มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ในหน้าทีก่ ารดูแลผูส้ งู อายุ
เบื้องต้น

489

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ผู้ที่มีใจรักในงานบริการและมีความอดทน

ระยะเวลา จำ�นวน 160 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี  จำ�นวน    42 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ  จำ�นวน  118 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   9 ชั่วโมง
1.1 ความสำ�คัญและความจำ�เป็นของการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   1 ชั่วโมง
1.2 ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   1 ชั่วโมง
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การใช้แรงงาน
1.3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
จำ�นวน   6 ชั่วโมง
1.4 ทิศทางและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น     
จำ�นวน   1 ชั่วโมง
1.4.1 ความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ
1.4.2 จรรยาบรรณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
1.4.3 ความต้องการของตลาด
1.4.4 การวิเคราะห์คู่แข่ง
2. ทักษะการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน  43 ชั่วโมง
2.1 บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
จำ�นวน    3 ชั่วโมง
2.1.1 คุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วินัยและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2.1.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2.1.4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
2.2 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
จำ�นวน   6 ชั่วโมง
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
2.2.2 แนวทางการปฏิบัติตนสำ�หรับผู้สูงอายุ
2.2.3 หลักการจูงใจผู้สูงอายุ
2.2.4 สุขภาพจิตและการส่งเสริม
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2.3 หลักการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   20 ชั่วโมง
2.3..1 การวางแผนกิจวัตรประจำ�วันสำ�หรับผู้สูงอายุ
2.3.2 การดูแลสุขภาพร่างกายทั่วไปของผู้สูงอายุ
2.3.3 การพักผ่อนและการนอน
2.3.4 การเปลี่ยนแปลงอริยบทต่างๆ
2.3.5 การดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และการจัดสิ่งแวดล้อมสำ�หรับผู้สูงอายุ
2.3.6 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
2.3.7 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น
2.3.8 อุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
2.4 กิจกรรมและนันทนาการสำ�หรับผู้สูงอายุ
จำ�นวน   4 ชั่วโมง
2.4.1 การประเมินความสามารถในการทำ�กิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุ
2.4.2 กิจกรรมของผู้สูงอายุ
2.4.3 นันทนาการของผู้สูงอายุ
2.4.4 ข้อควรคำ�นึงในการทำ�กิจกรรมและนันทนาการของผู้สูงอายุ
2.5 อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ
จำ�นวน  10 ชั่วโมง
2.5.1 ความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ
2.5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ
2.5.3 สาเหตุของการเบื่ออาหารและแนวทางการแก้ไข
2.5.4 การจัดเตรียมและการเตรียมอาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน  96 ชั่วโมง
3.1 การควบคุมการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน    1 ชั่วโมง
-  การควบคุมคุณภาพ
3.2 การบริหารการตลาด
จำ�นวน    3 ชั่วโมง
3.2.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.2 การสำ�รวจตลาด
3.3.3 การจัดทำ�บัญชี
3.3 การจัดการความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
1) ต้นทุนในการประกอบอาชีพ
2) การคิดค่าบริการและผลกำ�ไรที่ได้จากการดำ�เนินการ
3) คู่แข่ง
3.3.2 การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
3.4 การฝึกประสบการณ์เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน  90 ชั่วโมง
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4. โครงการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน  12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   ½ ชั่วโมง
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   ½ ชั่วโมง
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   1 ชั่วโมง
4.4 การเขียนโครงการการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   7 ชั่วโมง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
จำ�นวน   3 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. การบรรยายจากวิทยากร
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร,สื่ออิเล็กทรอนิกส์,สื่ออินเตอร์เน็ต
3. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
4. การอภิปราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการจนเกิดความชำ�นาญ โดยทำ�ความตกลงร่วมมือกันในการจัด
การศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
4.
5.

สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ เอกสาร ใบความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น VCD, สื่ออินเตอร์เน็ต
วิทยากร/ผู้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น/ผู้รู้
สถานประกอบการ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน และจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้และ
ผู้รับบริการพึงพอใจ

การจบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลงานการให้บริการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อย 5 คน
ผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการ
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1	อธิบายความสำ�คัญและความจำ�เป็น
อาชี พ การดู แ ลผู้ สู ง
ของการประกอบอาชี พ การดู แ ล
อายุเบื้องต้น
ผู้สงู อายุเบื้องต้นได้      
1.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
1.3 บอกแหล่งเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับการดูแล
ผู้สูงอายุและอธิบายประโยชน์จาก
การศึกษาดูงานสถานประกอบการได้    
1.4 วเิ คราะห์ทศิ ทางและความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชี พ การดู แ ล
ผู้สูงอายุเบื้องต้นได้

เรื่อง
1.1 ค วามสำ�คัญและความจำ�เป็นของ
การประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ
เบื้องต้น   
1.2 ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
1.2.1 ความต้องการของตลาด
1.2.2 การใช้แรงงาน
1.3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ      
1.4 ทิศทางและความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชี พ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ
เบื้องต้น
1.4.1 ความพร้อมของผู้ประกอบ
อาชี พ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ
เบื้องต้น
1.4.2 จ รรยาบรรณของผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ
1.4.3 ความต้องการของตลาด
1.4.4 การวิเคราะห์คู่แข่ง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1	ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาเรือ่ ง ความสำ�คัญ 3
6
ความจำ�เป็นในการประกอบอาชีพ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น จาก
เอกสาร, ใบความรู้ และผู้รู้
1.2 ผเู้ รียนร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการเข้าสู่อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ
เบื้องต้นตามใบงาน
1.3 ผู้เรียนศึกษาดูงานสถานประกอบ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นและสรุป
โดยการบั น ทึ ก ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ
จากการศึกษาดูงานตามใบงาน
1.4 ผเู้ รียนศึกษาข้อมูลจากผูร้ ู้ ผูป้ ระสบ
ความสำ�เร็จในการประกอบอาชีพ  
และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับทิศทาง
และความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
1.5 ผู้เรียนวิเคราะห์ทิศทางและความ
ก้ า วหน้ า ในการประกอบอาชี พ  
และบั น ทึ ก สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์
ตามใบงาน

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
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จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ท ั ก ษะการประกอบ 2.1 อธิบายบทบาทและจริยธรรมของ
อาชี พ การดู แ ลผู้ สู ง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้
อายุเบื้องต้น
2.2 อ ธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม,
แนวทางการปฏิบตั ติ นสำ�หรับผูส้ งู อายุ,
หลักการจูงใจผูส้ ูงอายุ, สุขภาพจิตและ
วิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุได้
2.3 สามารถวางแผนกิจวัตรประจำ�วัน
สำ�หรับผู้สูงอายุได้
2.4 อ ธิ บ ายการดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกาย
ทัว่ ไปของผูส้ งู อายุ การพักผ่อนและ
การนอนของผู้ สู ง อายุ และการ
เปลี่ยนแปลงอริยาบทต่างๆ ได้
2.5 ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยผู้ สู ง อายุ ใ น
อริยาบทต่างๆ ได้
2.6 บ อกวิธกี ารดูแลอุปกรณ์ เครือ่ งใช้ และ
การจัดสิ่งแวดล้อมสำ�หรับผู้สูงอายุ
โรคทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ, การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุเบื้องต้น และอุบัติเหตุและ
วิธกี ารป้องกันอุบตั เิ หตุในผูส้ งู อายุได้

เรื่อง
2.1 บ ทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ
2.1.1 คุณสมบัตขิ องผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ     
		2.1.2 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง วินยั และ
จริยธรรมของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
2.1.3 บทบาทและหน้าทีข่ องผูด้ แู ล
ผู้สูงอายุ
2.1.4 ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ
การดูแลผู้สูงอายุ
2.2 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
2.2.1 ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม
		 2.2.2	แนวทางการปฏิบตั ติ นสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ
2.2.3 หลักการจูงใจผู้สูงอายุ
     2.2.4 สุขภาพจิตและการส่งเสริม
2.3 หลักการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
		 2.3.1	การวางแผนกิจวัตรประจำ�วัน
สำ�หรับผู้สูงอายุ

เนื้อหา

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
ผู้ เรี ย นศึ ก ษาเรื่ อ ง บทบาทและ 32 11
จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุและ
จิ ต วิ ท ยาผู้ สู ง อายุ จากเอกสาร
ใบความรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเรื่ อ งการวางแผน
กิจวัตรประจำ�วันของผู้สูงอายุจาก
เอกสาร, ใบงาน และผู้รู้
ผู้เรียนปฏิบัติการวางแผนกิจวัตร
ประจำ � วั น สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ และ
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
รวมทั้งสรุปผลการอภิปราย
ผู้ เรี ย นฟั ง วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง
การดูแลสุขภาพร่างกายทั่วไปของ
ผู้สูงอายุ, การพักผ่อนและการนอน,
เปลี่ยนแปลงอริยาบทต่างๆ ของ
ผู้ สู ง อายุ และชมการสาธิ ต จาก
วิทยากร
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ
ในอริ ย าบทต่ า งๆ และสรุ ป ผล
การปฏิบัติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

2.7 สามารถช่

วยเหลือผูส้ งู อายุเบือ้ งต้นได้
2.8 อ ธิ บ ายความสามารถในการทำ �
กิ จ กรรมและนั น ทนาการของ
ผูส้ งู อายุ, กิจกรรมและนันทนาการ
สำ�หรับผู้สูงอายุได้
2.9 ส ามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
ความสามารถในการทำ�กิจกรรม
และนันทนาการของผู้สูงอายุได้
2.10 บอกข้อควรคำ�นึงในการทำ�กิจกรรม
และนันทนาการของผู้สูงอายุได้
2.11 บอกความต้องการสารอาหารของ
ผู้ สู ง อายุ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ต้องการสารอาหารของผูส้ งู อายุได้,
สาเหตุ ข องการเบื่ อ อาหารของ
ผู้สูงอายุและแนวทางการแก้ไขได้
2.12	สามารถจัดเตรียมและเตรียมอาหาร
สำ�หรับผู้สูงอายุได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.3.2 ก ารดู แ ลสุ ข ภาพร่ า งกาย 2.6 ผเู้ รียนฟังวิทยากรบรรยายเรือ่ งการ
ทั่วไปของผู้สูงอายุ
ดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และการจัด
2.3.3 การพักผ่อนและการนอน
สิ่งแวดล้อมสำ�หรับผู้สูงอายุ, โรคที่
		 2.3.4 การเปลีย่ นแปลงอริยาบทต่างๆ
พบบ่อยในผู้สูงอายุ เป็นต้น และ
     2.3.5 การดูแลอุปกรณ์ เครื่องใช้  
ชมการสาธิตจากวิทยากร
และการจัดสิ่งแวดล้อมสำ�หรับ 2.7 ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเบื้องต้น
   2.3.6 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ    2.8 ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง อุบัติเหตุ
		 2.3.7 การช่วยเหลือผูส้ งู อายุเบือ้ งต้น
และการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
    2.3.8 อุ บั ติ เ หตุ แ ละการป้ อ งกั น      
จากเอกสาร, หนังสือ และใบความรู้
อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
2.9 ผเู้ รียนศึกษาเรือ่ ง ความสามารถใน
2.4 กิจกรรมและนันทนาการสำ�หรับ
การทำ�กิจกรรมและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ
ของผูส้ งู อายุ, กิจกรรมของผูส้ งู อายุ  
2.4.1 การประเมินความสามารถ
และนันทนาการของผู้สูงอายุเบื้องต้น
ในการทำ � กิ จ กรรมและ
จากสื่อเอกสาร, ใบความรู้ และสื่อ
นันทนาการของผู้สูงอายุ
อิเล็กทรอนิกส์
2.4.2 กิจกรรมของผู้สูงอายุ
2.10 ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และประเมิน
2.4.3 นันทนาการของผู้สูงอายุ
ความสามารถในการทำ�กิจกรรม
		 2.4.4	ข้อควรคำ�นึงในการทำ�กิจกรรม
และนันทนาการของผู้สูงอายุ และ
และนันทนาการของผู้สูงอายุ
สรุปผลการวิเคราะห์

เนื้อหา

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.5 อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ
2.11 ผู้เรียนศึกษาเรื่อง ข้อควรคำ�นึงใน
2.5.1 ความต้องการสารอาหารของ
การทำ�กิจกรรมและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ
ของผู้สูงอายุจากเอกสาร ใบความรู้
		 2.5.2	ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
สารอาหารของผู้สูงอายุ
เรียนรู้
2.5.3 สาเหตุของการเบื่ออาหาร 2.12 ผู้เรียนศึกษาเรื่อง ความต้องการ
และแนวทางการแก้ไข
สารอาหารของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มี
2.5.4 ก ารจั ด เตรี ย มและเตรี ย ม
ผลต่อความต้องการสารอาหารของ
อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุจากเอกสาร และสาเหตุ
ของการเบื่ออาหารและแนวทาง
การแก้ไขจากเอกสาร ใบความรู้
หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และสรุปผลการอภิปราย
2.13 ผู้ เรี ย นฟั ง วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง
การจัดเตรียมและเตรียมอาหาร
สำ�หรับผู้สูงอายุ และชมการสาธิต
จากวิทยากร
2.14 ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด เตรี ย ม
อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ

เนื้อหา
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพการให้ 3.1 การควบคุมการให้บริการการดูแล
การประกอบอาชี พ
บริการการดูแลผูส้ งู อายุเบือ้ งต้นได้  
ผู้สูงอายุเบื้องต้น
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ 3.2 โฆษณาประชาสัมพันธ์และสำ�รวจ
- การควบคุมคุณภาพ
เบื้องต้น
ตลาดได้
3.2 การบริหารการตลาด
3.3 อภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3.2.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
3.2.2 การสำ�รวจตลาด
ในการประกอบอาชีพการดูแล
3.2.3 การจัดทำ�บัญชี
ผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
3.3 การจัดการความเสีย่ งในการประกอบ
3.4 สามารถดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
อย่างมืออาชีพ
3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพใน
การประกอบอาชีพการดูแล
ผู้สูงอายุเบื้องต้น
1) ต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ
2) การคิดค่าบริการและผลกำ�ไร
ที่ได้จากการดำ�เนินการ
3) คู่แข่ง
3.3.2 การแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ในการประกอบอาชีพการ
ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
3.4 ก ารฝึ ก ประสบการณ์ เ ป็ น ผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุเบื้องต้น

เรื่อง
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ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

3.1 ผ ู้ เรี ย นศึ ก ษาการควบคุ ม การให้ 4
บริการการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น  
จากใบความรู้ ผู้ รู้ และร่ ว มกั น
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 ผู้เรียนศึกษาการบริหารการตลาด
การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การ
สำ � รวจตลาด จากผู้ รู้ หนั ง สื อ
เอกสาร และสื่อต่างๆ  
3.3 ผเู้ รียนทำ�สือ่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์  
และปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และ
สำ�รวจการตลาดด้วยตนเอง
3.4 ผู้เรียนสรุปผลการประชาสัมพันธ์
และสำ�รวจตลาด
3.5 จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาการจัดการความเสีย่ ง
ในการประกอบอาชีพการดูแลผู้สูง
อายุเบื้องต้นจากผู้รู้, สื่อต่างๆ และ
ร่วมกันอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้
3.6 จัดให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์เป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นจากสถาน
ประกอบการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โครงการประกอบอาชีพ 4.1	บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
เบื้องต้น
4.2 บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
4.4	อ ธิ บ ายความหมายขององค์ ป ระกอบ
ของโครงการอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ
เบื้องต้นได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นได้

เรื่อง
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4.1 ค วามสำ�คัญของโครงการอาชีพการ 4.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก 3
ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
ใบความรู้ เรื่ อ งความสำ � คั ญ ของ
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
โครงการอาชี พการดู แ ลผู้ สู งอายุ
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
เบื้องต้น ประโยชน์ของโครงการ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
อาชี พ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น  
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพการดูแล
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น แล้วจัด
ผู้สูงอายุเบื้องต้น
กิ จ กรรมการสนทนาแลกเปลี่ ย น
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า ง
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
แนวคิ ด ในการดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
การเรียนรู้
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพือ่
สรุ ป แนวคิ ด เป็ น แนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม
และถูกต้อง  
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชี พการดู แ ลผู้ สู งอายุ
เบื้องต้น             

เนื้อหา
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.4 ก ำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพการ
ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
4.5 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นปรั บ ปรุ ง โครงการ
อาชี พ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชี พการดู แลผู้ สู งอายุ
เบื้องต้นต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 180 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำ�คัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจชุมชน โดยให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีงานทำ�อย่างยั่งยืน
อาชี พ การถ่ า ยภาพและตกแต่ ง ภาพด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น อาชี พ หนึ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ ห ลั ก
รายได้เสริม ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำ�มาประกอบอาชีพได้
การตกแต่งภาพที่ได้ให้มีความสวยงาม สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาทิศทางของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยสามารถสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการของการประกอบอาชีพ และผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์
ไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพของสำ�นักงาน กศน. มีหลักการดังนี้
1. เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ
3. เป็นหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ที่มีความยืดหยุ่นด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล
4. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ�และมีรายได้เสริม
5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

จุดหมาย

หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพของสำ�นักงาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพเกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้าง
รายได้ที่มั่นคง
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำ�ความรู้มาพัฒนาต่อยอดอาชีพให้มั่นคงยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน การดำ�เนินงาน และการบริหารจัดการอาชีพ
เกี่ยวกับการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือต้องการอาชีพเสริม
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพใช้ระยะเวลาเรียน 180 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี  72 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 108 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 15 ชั่วโมง
1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
  
1.2.1 การวางแผนและบริหารจัดการ
  
1.2.2 คุณสมบัติและทักษะที่จำ�เป็นของผู้ประกอบอาชีพ
  
1.2.3 แหล่งเงินทุนและการจัดหาเงินทุน
  
1.2.4 การเลือกทำ�เลที่ตั้ง
  
1.2.5 การจัดการด้านการตลาด
  
1.2.6 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.3 แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
  
1.3.1 สถานประกอบการบริการอินเตอร์เนต
  
1.3.2 ร้านขายอุปกรณ์การถ่ายภาพ
  
1.3.3 สถานประกอบการร้านถ่ายภาพ
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
  
1.4.1 ความต้องการของตลาด
  
1.4.2 ประสบการณ์และความชำ�นาญ
			 1.4.3 ตัวอย่างสถานประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 137 ชั่วโมง
2.1 ความรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ
2.1.1 ลักษณะทั่วไปของกล้องดิจิตอล DSLR
2.1.2 ความแตกต่างของกล้องดิจิตอลแต่ละชนิด
    
2.1.3 ประวัติความเป็นมาจากกล้องฟิล์มสู่กล้องดิจิตอล
2.1.4 การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล
2.1.5 คำ�ศัพท์การถ่ายภาพดิจิตอล
2.1.6 ข้อดีของกล้องDSLR
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2.1.7 วิธีทำ�ความสะอาดกล้องและเลนส์
2.1.8 รู้จักอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ
2.1.9 วิธีควบคุมกล้องดิจิตอลเบื้องต้น
2.1.10 การเลือกใช้โหมดถ่ายภาพแบบต่างๆให้เหมาะสม
2.1.11 ทำ�ความรู้จักกับรูรับแสง สปีดชัตเตอร์ และความไวแสง
2.1.12 การทำ�งานร่วมกันระหว่างรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์
2.2 มีความรู้เทคนิคการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ ได้
2.2.1 ระบบวัดแสงแบบต่างๆและการชดเชยแสง
2.2.2 การถ่ายภาพให้มีความคมชัด
2.2.3 การเลือกใช้ระบบโฟกัสให้เหมาะสม
2.2.4 การถ่ายภาพชัดลึก ชัดตื้น
2.2.5 การถ่ายภาพคร่อม
2.2.6 การตั้งค่า White Balance
2.2.7 แสงกับการถ่ายภาพ
2.2.8 การจัดองค์ประกอบของภาพ
2.2.9 การถ่ายภาพบุคคล
2.2.10 การถ่ายภาพอาหาร
2.2.11 การถ่ายภาพทิวทัศน์
2.2.12 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว/กีฬา
2.2.13 การถ่ายภาพเงาแบบสร้างสรรค์(ซิลูเอท)
2.3 การตกแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ ได้
2.3.1 โปรแกรมตกแต่งภาพPhotoshop และ Light room
2.3.2 อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ
2.3.3 การปรับแต่งไฟล์รูปภาพเบื้องต้น
2.3.4 การทำ�ภาพ HDR
2.3.5 การทำ� Action ใน Photoshop
2.3.6 การใช้ Layer Mask
2.3.7 การรีทัชภาพบุคคล
3. การบริหารจัดการอาชีพ
3.1 ประชาสัมพัมธ์
3.2 การจัดทำ�ข้อมูลลูกค้า
3.3 การวางแผนการตลาด
3.4 ปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข
3.5 วิเคราะห์ต้นทุน/ผลกำ�ไร
3.6 การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
3.7 ประเมินผลการประกอบอาชีพการถ่ายภาพ

จำ�นวน 16 ชั่วโมง
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4. โครงการประกอบอาชีพ
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการ
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน 12 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาข้อมูลเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร เว็บบอร์ด อินเทอร์เน็ต งานนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1	ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับความสำ�คัญ
อาชีพ
ของอาชี พ การถ่ า ยภาพและการ
ตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้
1.2 วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการ
ประกอบอาชีพการถ่ายภาพ และ
ตกแต่งภาพ
1.3 สรุปผลจากการศึกษาดูงานได้
1.4 อ ภิ ป รายและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
ทิศทางการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม
กับตนเองได้
1.5 บอกแหล่งเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการ
ประกอบอาชีพการถ่ายภาพได้
1.6 อธิบายเกี่ยวกับโอกาสและความ
เป็นไปได้มาประกอบอาชีพถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้
1.7 อ ธิ บ ายและบอกช่ อ งทางการ
ประกอบอาชีพของตนเองได้

เรื่อง
1.1 ค วามสำ�คัญในการประกอบอาชีพ
การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
      1.2.1 ก ารวางแผนและบริ ห าร
จัดการ
1.2.2	คุณสมบัตแิ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ของผู้ประกอบอาชีพ
      1.2.3 แหล่งเงินทุนและการจัดหา
เงินทุน
      1.2.4 การเลือกทำ�เลที่ตั้ง
      1.2.5 การจัดการด้านการตลาด
      1.2.6 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
1.3 ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 สถานประกอบการบริการ
อินเตอร์เนต
		1.3.2 ร้านขายอุปกรณ์การถ่ายภาพ

เนื้อหา

ชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1	รับคำ�แนะนำ�จากผู้สอนในการศึกษา 7
8
ข้อมูลจากเอกสาร สื่ออินเทอร์เน็ต
สถานประกอบการ สือ่ ของจริง เพือ่
นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ความสำ�คัญ
และเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
1.2 อ ธิ บ ายการประกอบอาชี พ ได้ ใ น
ชุ ม ชนและการวางแผนและการ
บริหารจัดการ
1.3 วิทยากรใช้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
และทักษะที่จำ�เป็นของผู้ประกอบ
อาชีพ
1.4 ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผู้รู้ ร่วมกัน
อภิ ป รายและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
ทิศทางการประกอบอาชีพการถ่ายภาพ
และตกแต่ ง ภาพ ในรู ป แบบที่
เหมาะสมกับตนเอง เช่น การเป็น
ลู ก จ้ า ง การเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
การร่วมทุน ฯลฯ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร การถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
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2. ท ั ก ษะการประกอบ 1. ก ารวิ เ คราะห์ ค วามรู้ พื้ น ฐานของ
อาชีพ
ผู้เรียน
2. อธิบายความรูช้ อ่ งทางการถ่ายภาพได้
3. อธิบายและปฏิบัติตามขั้นตอนได้
4. สืบค้นข้อมูลความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
5. อธิบายและใช้เทคนิคการถ่ายภาพใน
ลักษณะต่างๆและบันทึกผลจากการ
ศึ กษาดู ง านเกี่ ยวกั บ การใช้ เทคนิ ค
การถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ ได้
6. สามารถตกแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ ได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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1.3.3 ส ถานประกอบการร้ า น 1.5 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ถ่ายภาพ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
1.4 ทิศทางการประกอบอาชีพ
อาชีพในการถ่ายภาพ
      1.4.1 ความต้องการของตลาด 1.6 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาส
1.4.2 ประสบการณ์และความชำ�นาญ
และความเป็นไปได้ของการถ่ายภาพ
1.4.3 ตวั อย่างสถานประกอบการ
และตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ที่ประสบความสำ�เร็จ
1.7 วิ ท ยากรให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
บทเรียนและอธิบายเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชี พ ของผู้ เรี ย นตาม
ความคิด
2.1 ความรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพ 1. ท ดสอบก่ อ นเรี ย นวั ด ความรู้ ค วาม 50
2.1.1 ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกล้ อ ง เข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน
ดิจิตอล DSLR
2. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับความรู้
2.1.2 ค วามแตกต่ า งของกล้ อ ง พื้นฐานของการถ่ายภาพและรับฟัง
ดิจิตอลแต่ละชนิด
การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร
2.1.3 ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาจาก 3. ชมการสาธิตการใช้งานเป็นขั้นตอน
กล้องฟิล์มสู่กล้องดิจิตอล 4. ผู้เรียนปฏิบัติจริงตามวิทยากรเป็น
2.1.4 การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล
ขั้นตอนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.1.5 คำ�ศัพท์การถ่ายภาพดิจติ อล 5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน
2.1.6 ข้อดีของกล้อง DSLR
6. ค้นคว้าด้วยตนเองทางอินเตอร์เนต

เนื้อหา
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เนื้อหา
2.1.7 ว ิ ธี ทำ � ความสะอาดกล้ อ ง
และเลนส์
2.1.8 รู้ จั ก อุ ป กรณ์ เ สริ ม ในการ
ถ่ายภาพ
2.1.9 วิ ธี ค วบคุ ม กล้ อ งดิ จิ ต อล
เบื้องต้น
2.1.10 การเลือกใช้โหมดถ่ายภาพ
แบบต่างๆให้เหมาะสม
2.1.11 ทำ � ความรู้ จั ก กั บ รู รั บ แสง
สปีดชัตเตอร์ และความไวแสง
2.1.12 การทำ�งานร่วมกันระหว่าง
รูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์
2.2 มี ค วามรู้ เ ทคนิ ค การถ่ า ยภาพใน
ลักษณะต่างๆ ได้
2.2.1 ร ะบบวั ด แสงแบบต่ า งๆ
และการชดเชยแสง  
		2.2.2	การถ่ายภาพให้มคี วามคมชัด
2 ชิ้นงาน
2.2.3 การเลือกใช้ระบบโฟกัสให้
เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

7. อ ธิบายเกีย่ วกับโปรแกรมการตกแต่ง
ภาพ Photoshop และ Light Room
ได้
8. อ ธิ บ ายอุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ ใ ช้ ใ นการ
ตกแต่งภาพได้

1. ว ทิ ยากรบรรยายให้ความรูแ้ ละศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. วิทยากรสาธิตขั้นตอน
3. ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง นอกสถานที่ เ ป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
4. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
และบันทึกผลการศึกษาดูงาน

7. ทดสอบหลังเรียน

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง

506

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
5. ผ ู้เรียนเสนองานการศึกษาดูงานการ
ประกอบการ

2.2.4 ก ารถ่ายภาพชัดลึก ชัดตื้น
4 ชิ้นงาน
		2.2.5 การถ่ายภาพคร่อม 2 ชิน้ งาน
2.2.6 การตัง้ ค่า White Balance
2 ชิ้นงาน
		2.2.7 แสงกับการถ่ายภาพ 2 ชิน้ งาน
2.2.8 ก ารจัดองค์ประกอบของภาพ
2 ชิ้นงาน
		2.2.9	การถ่ายภาพบุคคล 3 ชิน้ งาน
2.2.10 ก ารถ่ายภาพอาหาร 3 ชิ้นงาน
		 2.2.11	การถ่ายภาพทิวทัศน์ 3 ชิน้ งาน
2.2.12 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว/
กีฬา 3 ชิ้นงาน
		 2.2.13	การถ่ายภาพเงาแบบสร้างสรรค์
(ซิลูเอท) 2 ชิ้นงาน
2.3 ส ามารถตกแต่ ง ภาพในรู ป แบบ
ต่างๆ ได้
2.3.1 รู้ จั ก กั บ โปรแกรมตกแต่ ง
ภาพ Photoshop และ
Light room
1. ว ิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู้ และให้
ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.	วทิ ยากรสาธิตเป็นขัน้ ตอนการตกแต่งภาพ
3. ผู้ เ รี ย นค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

การจัดกระบวนการเรียนรู้

เนื้อหา
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3. ก ารบริหารจัดการใน 1. ส ามารถวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการ
การประกอบอาชีพ
บริหารจัดการได้
2. สามารถประชาสัมพันธ์ และจัดทำ�
ข้อมูลลูกค้าได้
3. ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ก า ร ต ล า ด ที่
เหมาะสมได้
4. สามารถวางแผนแก้ปัญหาอุปสรรค
และวิธีแก้ไขได้
5. วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
6. สามารถวิเคราะห์ต้นทุน/ผลกำ�ไร คู่
แข่งทางการตลาด และประเมินผล
การประกอบอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

การบริหารจัดการอาชีพการถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
3.1 ประชาสัมพัมธ์
3.2 การจัดทำ�ข้อมูลลูกค้า
3.3 การวางแผนการตลาด
3.4 ปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข
3.5 วิเคราะห์ต้นทุน/ผลกำ�ไร
3.6 วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
3.7 ประเมินผลการประกอบอาชีพ
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การบริหารจัดการ จัดให้ผู้เรียน
12
1.	ศกึ ษาจากเอกสาร ใบความรู้ อินเตอร์เนต
และฟังวิทยากรบรรยาย
2. วิทยากรฝึกประชาสัมพันธ์หาลูกค้า
จัดทำ�ข้อมูลลูกค้า วางแผนการตลาด
หาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค
ระหว่างการฝึก
3. บั น ทึ ก สรุ ป ผลการฝึ ก ปฏิ บั ติ และ
ร่วมกันระดมความคิด หาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข
4. หา/รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการตลาด
ได้แก่ ต้นทุน ผลกำ�ไร ปริมาณคูแ่ ข่ง/
ลู ก ค้ า โดยการสั ม ภาษณ์ จ าก
ผู้ประกอบการ

2.3.2 ร จู้ กั กับอุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้ใน 4. ป ฏิ บั ติ จ ริ ง และสรุ ป บั น ทึ ก ผลการ
การตกแต่งภาพ
ปฏิบัติจริง
2.3.3 ก ารปรั บ แต่ ง ไฟล์ รู ป ภาพ 5. ผเู้ รียนและวิทยากรร่วมกันประเมินผล
เบื้องต้น 2 ชิ้นงาน
การทดลองฝึกประกอบอาชีพ และ
2.3.4 การทำ�ภาพ HDR 2 ชิน้ งาน หาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
		2.3.5 การทำ� Action ใน Photoshop 6. นำ�ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง
2.3.6 การใช้ Layer Mask 2 ชิ้นงาน มาสรุปผล
		2.3.7 การรีทชั ภาพบุคคล 2 ชิน้ งาน

เนื้อหา
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4. โ ครงการประกอบ 1.	บอกความสำ�คัญของโครงการอาชีพได้
อาชีพ
2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
3. บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
5. อ ธิ บ ายลั ก ษณะการเขี ย นที่ ดี ข อง
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
7. ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

4.4
4.5

4.1
4.2
4.3

การจัดกระบวนการเรียนรู้

5. ว ิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของตลาด
ต้นทุน ผลกำ�ไร คู่แข่งทางการตลาด
โดยมีวิทยากรให้คำ�แนะนำ� อธิบาย
6. ทดลองจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
ทำ �  portfolio ออนไลน์ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และฝึก
ประกอบอาชีพ
ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก
ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ใบความรู้ เรื่อง ความสำ�คัญของ
องค์ประกอบของโครงการประกอบ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง
อาชีพ
โครงการอาชีพ  องค์ประกอบของ
การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรม
การประเมินความเหมาะสมและ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดใน
การดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพือ่
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง  

เนื้อหา
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.3 จ ัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ             
4.4 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5	จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง  เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง

510
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หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน 160 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำ�คัญมาก เพราะว่าเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพเป็นปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่จะพัฒนา
5 ศักยภาพของพืน้ ทีใ่ น 5 กลุม่ อาชีพใหม่  โดยยกระดับการศึกษาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและมีความสามารถให้ประชากร
ได้มอี าชีพ  มีรายได้ทมี่ นั่ คง  และมีงานทำ�อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในรูปแบบใหม่ทสี่ ร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
สภาพสังคมปัจจุบนั ประเทศไทยเรามีประชากรทำ�การเกษตรเป็นจำ�นวนมากและอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ เกษตรกร ส่วนใหญ่ มีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กไว้เป็นเครื่องทุ่นแรงแต่ไม่ค่อย ให้ความสนใจซ่อมแซม
ดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เท่าที่ควรเนื่องจาก มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก  
ประกอบกับสภาพการปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ให้ บริการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กในชุมชนไม่มากนัก  
ส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านจำ�หน่าย แลกเปลี่ยน ตั้งประจำ�อยู่ตามตัวจังหวัด และบางอำ�เภอที่มีความเจริญ ที่ให้
บริการต่างๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง ทำ�ให้เกษตรกรไทยขาดสภาพคล่องในการผลิต มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น
ดังนั้นตามหมู่บ้านชุมชนเมืองและ ในเขตชนบท ควรมีสถานซ่อมบริการเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กขึ้น เพื่อให้
เกิดสภาพคล่องในการใช้บริการอย่างเพียงพอ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก จึงเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ อีกหนึ่งอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น สำ�นักงาน กศน.จึงได้จัดทำ�หลักสูตรช่างซ่อม
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรในประเทศที่ใช้ เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดเล็ก  

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้หลัก และนำ�ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
2. เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบ
อาชีพเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก การบริหารจัดการและการเขียนโครงการ
3. มุ่งให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ประสบการณ์ทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน หรือประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ
4. มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการทำ�งานบริการและการให้บริการลูกค้า
5. เป็นหลักสูตรทีส่ ามารถนำ�ไปใช้เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์เข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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จุดมุ่งหมาย

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความชำ�นาญด้านการตรวจซ่อมและบำ�รุงรักษาเครือ่ งยนต์
ดีเซลขนาดเล็ก  สามารถนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
3. เพื่อลดอัตราการว่างงาน เป็นทางเลือกหนึ่งสำ�หรับการประกอบอาชีพในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา จำ�นวน 160 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี จำ�นวน 70 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ จำ�นวน  90 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1 ช่องทางการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
1.1 ความสำ�คัญของการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
1.2 ความเป็นไปได้ของการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

จำ�นวน 8 ชั่วโมง
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
จำ�นวน 2 ชั่วโมง

1.2.1 ทุน
1.2.2 ทำ�เลที่ตั้ง
1.2.3 วัสดุ/อุปกรณ์
1.2.4 ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
1.3 แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 4 ชั่วโมง
2. ทักษะการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน 135 ชั่วโมง
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน 16 ชั่วโมง
2.1.1 ประเภทของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.1.2 ชนิดของเชื้อเพลิง
2.1.3 ชนิดของอุปกรณ์
2.1.4 ชนิดของน�้ำมันหล่อลื่น
2.1.5 ชนิดและรูปร่างลักษณะเครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
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1) เครื่องมือทั่วไป
2) เครื่องมือพิเศษ
3) เครื่องมือวัดไฟฟ้า
4) เครื่องมือวัดแรงดัน
5) เครื่องมือวัดละเอียด
2.1.6 ศัพท์เฉพาะทางช่าง
2.1.7 ความปลอดภัยในการทำ�งานและใช้เครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.1.8 การใช้และจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.1.9 จรรณยาบรรณช่าง
2.2 ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จ�ำนวน  27 ชั่วโมง
2.2.1 ระบบจุดระเบิด
2.2.2 ระบบย้อนกลับ
2.2.3 ระบบปั้มน�้ำมันเชื้อเพลง
2.2.4 ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง
2.3 ระบบหล่อลืน่ ระบบการหมุนเวียนอากาศระบบระบายความร้อนและระบบไฟฟ้าของเครือ่ งยนต์
ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน  30 ชั่วโมง
2.4 การซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน  54 ชั่วโมง
2.4.1 ขั้นตอนการถอดประกอบ
2.4.2 ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.4.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.4.4 วิเคราะห์ชิ้นส่วนชำ�รุดเพื่อเปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนทดแทน
2.4.5 ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 3 เดือน
2.5 การตรวจสอบ สมรรถนะเครื่องดีเซลขนาดเล็กก่อนซ่อม/หลังซ่อม
จำ�นวน  8 ชั่วโมง
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
3.1 การบริหารจัดการการประกอบอาชีพซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
3.1.1 การควบคุมคุณภาพการซ่อมบำ�รุง
3.1.2 การประมาณการราคาในการซ่อมบำ�รุงและการคิดราคา
3.1.3 การจัดทำ�บัญชี
3.2 การจัดการการตลาดในการประกอบอาชีพช่าง
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
         3.2.1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง
        3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.3 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพช่าง
จำ�นวน 1 ชั่วโมง
3.3.1 การวิเคราะห์ตนเองในการประกอบช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
1) ประเภทของงาน
2) การใช้จ่ายในการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
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3) ผลกำ�ไรที่ได้รับจาการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
4) ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
5) คู่แข่งในการประกอบอาชีพ
3.3.2 การแก้ปัญหาระหว่างการประกอบอาชีพ
4. โครงการประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  30 นาที
4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  30 นาที
4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน  1 ชั่วโมง
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
จำ�นวน  1 ชั่วโมง
4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
จำ�นวน  6 ชั่วโมง
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมและถูกต้องได้
จำ�นวน  3 ชั่วโมง
4.7 ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพได้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

การบรรยาย/ สาธิต
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร /ผู้รู้/ช่างมืออาชีพ/วิทยากร
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ VCD
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติจริง

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ประกอบด้วย
1. เอกสาร ได้แก่ ตำ�รา/หนังสือ/วารสาร/ใบความรู้/ใบงาน
2. สื่ออีเล็กทรอนิกได้แก่ อินเทอร์เน็ต
3. สถานประกอบการ/ เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก/สื่อของจริง
4. สื่อบุคคล ได้แก่ วิทยากร/ช่างมืออาชีพ/ผู้รู้

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติระหว่างเรียนหลังเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร
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การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. ชอ่ งทางการประกอบ 1.1 อ ธิ บ ายความสำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ การ 1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพ 1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำ�รา สื่อ 8
อ า ชี พ ช่ า ง ซ่ อ ม
ประกอบอาชีพช่างซ่อมเครือ่ งยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
สถานประกอบการ เพือ่ นำ�ข้อมูลมา
เครื่องยนต์เซล
ดีเซลเล็กได้
วิเคราะห์และใช้ในการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
1.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ 1.2 ความเป็นไปได้ของการประกอบ 1.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการ
ประกอบอาชีพช่างซ่อมเครือ่ งยนต์
อาชี พ ช่ า งซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ ดี เซล
ประกอบอาชี พ ช่ า งซ่ อ มเครื่ อ ง
ดีเซลขนาดเล็กได้
ขนาดเล็ก
ดีเซลยนต์ขนาดเล็กในชุมชนจาก
1.2.1 ทุน
ข้อมูลต่างๆ
1.2.2 ทำ�เลที่ตั้ง
1.2.3 วัสดุ/อุปกรณ์
1.2.4 ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
1.3 บ อกและอภิปรายแหล่งเรียนรู้ใน 1.3 แหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
การประกอบอาชีพและอภิปราย
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน  วิทยากร  ครู
ทิศทางของการประกอบอาชีพช่าง
ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปราย
ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กได้
เกีย่ วกับทิศทางการประกอบอาชีพ
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ในรูปแบบ
ที่ เหมาะสม โดยใช้ กระบวนการ
“คิดเป็น”

เรื่อง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
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จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
2. ทั ก ษะการประกอบ 1.1 อธิบายความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อม 1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร ใบความรู้ สื่อ 54 81
อ า ชี พ ช่ า ง ซ่ อ ม
การซ่อมเครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดเล็กได้
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
อิเล็กทรอนิกส์ และเกี่ยวกับความรู้
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ดี เซ ล
2.1.2 ชนิดของเชื้อเพลิง
เบื้องต้นในการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
2.1.3 ชนิดของอุปกรณ์
ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องยนต์ดีเซล
2.1.4 ชนิดของน�้ำมันหล่อลื้น
ขนาดเล็ก
2.1.5 ช นิ ด และรู ป ร่ า งลั ก ษณะ - ชนิดของเชื้อเพลิง
เครือ่ งมือในการซ่อมเครือ่ งยนต์ - ชนิดของอุปกรณ์
ดีเซลขนาดเล็ก
- ชนิดของน�้ำมันหล่อลื่น
1) เครื่องมือทั่วไป
ศัพท์เฉพาะทางช่าง ความปลอดภัยใน
2) เครื่องมือพิเศษ
การใช้เครื่องมือ ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
3) เครื่องมือวัดไฟฟ้า
ขนาดเล็ก
4) เครื่องมือวัดแรงดัน
5) เครื่องมือวัดละเอียด
2.1.6 ศัพท์เฉพาะทางช่าง
2.1.7 ความปลอดภัยในการทำ�งาน
และใช้เครื่องมือในการซ่อม
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.1.8 ก า ร ใช้ แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก็ บ 1. วิธีการใช้และการจัดเก็บเครื่องมือ
เครื่องมืออุปกรณ์ในงานซ่อม จากและจรรยาบรรณช่าง
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก   2. สรุปผลการศึกษาโดยทำ�บันทึกและ
2.1.9 จรรยาบรรณช่าง
รายงาน

เรื่อง
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2.2 อ ธิ บ ายระบบน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง 2.2	ระบบน�้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 1.	ศึกษาใบความรู้ ฟังการบรรยายและ
และระบบหล่อลื่นของ เครื่องยนต์
ดีเซลขนาดเล็ก
ปฏิบตั จิ ากวิทยากรเกีย่ วกับชนิดของ
ดีเซลขนาดเล็กได้
2.2.1 ระบบจุระเบิด
น�้ ำ เชื้ อ เพลิ ง ของเครื่ อ งยนต์ ดี เซล
2.2.2 ระบบย้อนกลับ
ขนาดเล็กได้แก่
2.2.3 ระบบปั้มน�้ำมันเชื้อเพลง
1) ระบบจุระเบิดของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
2.2.4 ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง
2) ระบบย้อนกลับน�้ำมันเชื้อเพลิง
3) ระบบปั้มน�้ำมันเชื้อเพลงน�้ำมัน
เชื้อเพลิง
4) ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงส่วน
ประกอบของระบบหล่อลืน่ ชนิด
และคุณสมบัตขิ องน�ำ้ มันหล่อลืน่
2. ศึกษาจากของจริง
3. บันทึกสาระสำ�คัญลงในใบงาน
2.3 อธิบายเกีย่ วกับระบบการหมุนเวียน 2.3 ระบบการหมุนเวียนอากาศระบบ 1. ศึกษาใบความรู้ ดู VCD ดูของจริง
ของอากาศได้
ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ และฟั ง คำ � บรรยายจากวิ ท ยากร
- ระบบระบายความร้อน
ดี เ ซลขนาดเล็ ก ระบบไฟฟ้ า ใน เกี่ยวกับการหมุนเวียนอากาศของ
- ระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก  
ขนาดเล็ก
- ระบบการหมุนเวียนของอากาศไอดี   
-	ร ะบบหมุ น เวี ย นอากาศของไอเสี ย
ส่วนประกอบของระบบอากาศแรงดัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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ร ะบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล
ขนาดเล็ ก ระบบระบายความร้ อ น
ส่วนประกอบอุปกรณ์ระบายความร้อน
หน้าที่ระบบไฟฟ้า ชื่อส่วนประกอบของ
ระบบระบายความร้อนชนิดต่างๆ ตรวจ
ซ่อมปรับแต่งชิ้นส่วนได้
2.4 ปฏิบัติ และซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ 2.4 ก ารซ่ อ มบำ � รุ ง เครื่ อ งยนต์ ดี เซล - ศึ ก ษาเอกสาร ใบความรู้    สื่ อ
ดีเซลขนาดเล็กได้
ขนาดเล็ก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช มการสาธิ ต จาก
2.4.1 ขั้นตอนการถอดประกอบ
วิทยากร ลงมือปฏิบตั จิ ริงและสรุปผล
2.4.2 ต ร ว จ ส อ บ ชิ้ น ส่ ว น ข อ ง การปฏิบัติ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.4.3 ป รั บ แ ต่ ง ชิ้ น ส่ ว น ข อ ง
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
2.4.4 วิเคราะห์ชิ้นส่วนชำ�รุดเพื่อ
เปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนทดแทน
2.5 วิเคราะห์การตรวจสอบสมรรถนะ 2.5 การวิเคราะห์เครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาด - ศึกษาจากวิทยากร ลงมือปฏิบัติจริง
ของเครื่องยนต์ดีเซลก่อนซ่อมหลัง
เล็กก่อนซ่อม/หลังซ่อม
สรุปผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ซ่อมได้
- ก ารสั ง เกตและการตรวจสอบ อาการเสียของเครื่องยนต์
มวลรวมสภาพภายนอกของ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
- ฟังจากเสียงของเครื่องยนต์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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3.2 จ ั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า และผู้ ใ ห้ 3.2 ก ารจั ด การการตลาดในการ
บริการในพื้นที่ใกล้เคียง และโฆษณา
ประกอบอาชีพช่าง
ประชาสัมพันธ์ได้
3.2.1 การจัดทำ�ฐานข้อมูลลูกค้า
ผู้ ใช้ บ ริ ก าร/ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
ละแวกพื้นที่ใกล้เคียง
3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์

3. ก ารบริหารจัดการใน 3.1 อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ 3.1	การบริหารจัดการการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชี พ
การซ่อมบำ�รุงประมาณการราคา
ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
การซ่ อ มบำ � รุ ง รวมทั้ ง ทำ � บั ญ ชี
3.1.1 การควบคุมคุณภาพการซ่อม
ดีเซลขนาดเล็ก
เบื้องต้นได้
บำ�รุง
3.1.2 ก ารประมาณการราคาใน
การซ่อมบำ�รุง
3.1.3 การจัดทำ�บัญชี

เรื่อง

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
1. ศึกษาข้อมูลการตลาดและวิเคราะห์ 5
ความต้องการของตลาดในชุมชนจาก
ข้อมูลที่ได้จากสื่อต่างๆ ทั้งเอกสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
2. วิเคราะห์ควบคุมระดมความคิดใน
ด้ า นปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ
การซ่อมบำ�รุงเพื่อให้ได้คุณภาพใน
การซ่อมบำ�รุง
3. ก�ำ หนดและประเมินความยากง่ายใน
การซ่อมบำ�รุงออกมาเป็นอัตราตาม
ใบความรู้และใบงาน
4. ศึ ก ษาข้ อ มู ล การทำ � บั ญ ชี เ บื้ อ งต้ น
รวมทั้งฝึกการทำ�บัญชีเบื้องต้น
1. ศึกษาใบความรู้และใบงาน
2. สำ�รวจข้อมูลลูกค้าและผู้ให้บริการ
และจัดทำ�ฐานข้อมูล
3.	ดำ�เนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ลูกค้าตามฐานข้อมูล
4. สรุปผลการปฏิบัติทั้งด้านบวกและ
ด้านลบรวมทั้งหาแนวทางแก้ไข

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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3.3 ว เิ คราะห์ตนเองเกีย่ วกับการประกอบ 3.3 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 1. ศกึ ษาข้อมูลความเสีย่ งด้านต่างๆของ
อาชี พ ช่ า งซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ ดี เซล
ประกอบอาชีพช่าง
การประกอบอาชีพช่างซ่อมเครือ่ งยนต์
ขนาดเล็กได้และหาแนวทางแก้ปญั หา
3.3.1 การวิเคราะห์ตนเองในการ ดี เซลขนาดเล็ ก และความรู้ ค วาม
ระหว่างการประกอบอาชีพ
ประกอบช่างซ่อมเครือ่ งยนต์ ปลอดภัยในการเตรียมปฏิบัติ
ดีเซลขนาดเล็ก / คู่แข่งใน 2. วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ท างการ
การประกอบอาชีพ
ตลาดและหาแนวทางแก้ปัญหารวม
3.3.2 ก ารแก้ ปั ญ หาระหว่ า งการ ทั้งการประกอบอาชีพตามใบงาน
ประกอบอาชีพ
3. บันทึกผลการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้และการจัดการความเสี่ยง
4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ 4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1 จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก
อาชีพ
อาชีพได้
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ใบความรู้ เรื่อง ความสำ�คัญของ
4.2	บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้ 4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบ
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพ
โครงการอาชีพ  องค์ประกอบของ
อาชีพได้
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรม
4.4 อธิบายความหมายขององค์ประกอบ 4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ของโครงการอาชีพได้
ความถูกต้อง
ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งแนวคิ ด
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ 4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
ให้เหมาะสมและถูกต้อง
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ 4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
ใบความรู้ เรื่องตัวอย่างการเขียน
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ

เรื่อง

3

9

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
ถ ูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อ
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง
4.3 จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ
4.4 ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั กิ ารประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงการอาชีพ
4.5	จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนินการ
ประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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หลักสูตรธุรกิจการทำ�ผ้าบาติก
จำ�นวน 150 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

การทำ�ผ้าบาติกเป็นอาชีพที่มีมานาน โดยเป็นการทำ�แบบการใช้แท่นพิมพ์ลาย จุ่มเทียนร้อนนำ�มากด
ลงบนผืนผ้า  แล้วนำ�มาย้อมสี โดยวิธกี ารนีเ้ รียกว่า การทำ�ผ้าปาเต๊ะ ซึง่ วิธกี ารเหล่านีม้ ที มี่ าจากประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และได้แผ่ขยายมาทางชายแดนในภาคใต้ของประเทศไทย ทำ�ให้รจู้ กั การทำ�ผ้าบาติกกันอย่างแพร่หลาย
และทำ�เป็นอาชีพ โดยนำ�มาดัดแปลงวิธีการทำ�ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำ�ปากกาเขียนเทียนมาเขียนบนผืนผ้า
และระบายสีด้วยวิธีการระบายหรือย้อม เพื่อให้มีสีสันสวยงาม แล้วนำ�มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อ
กางเกง โสร่ง กระเป๋า ฯลฯ
เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว จังหวัดภูเก็ตได้คิดค้นรูปแบบลวดลาย วิธีทำ�  โดยมีการพัฒนาสร้างเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด ในปัจจุบันได้มีการผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด และ
เป็นอาชีพที่มีรายได้ดี

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ�
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพการทำ�ผ้าบาติก
4. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

คุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง
ผู้เรียนได้นำ�ความรู้มาพัฒนาและช่วยเสริมอาชีพเดิมให้มีความก้าวหน้า มั่นคงยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการทำ�งานศิลปะการทำ�ผ้าบาติก
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดำ�เนินงาน และบริการจัดการอาชีพได้อย่างมี

6. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
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ระยะเวลา จำ�นวน 150 ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี  35 ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ 115 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
1.1 ความเป็นมาของการทำ�ผ้าบาติก
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการทำ�ผ้าบาติก
1.2.1 บุคลิกภาพของผู้ที่จะประกอบอาชีพ
1.2.2 การลงทุน/แหล่งเงินทุน
1.2.3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
1.2.4 การจัดการด้านการตลาด
1.3 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
1.3.1 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ
1.3.2 ความต้องการของตลาด
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
2.1 ความรู้ด้านศิลปะ
2.1.1 องค์ประกอบการจัดภาพ
2.1.2 ทฤษฎีสี
2.1.3 หลักการออกแบบลวดลาย
2.2 ลักษณะการออกแบบลวดลาย
2.2.1 การออกแบบลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ
2.2.2 การออกแบบลวดลายประดิษฐ์
2.3 การบริหารจัดการด้านอาชีพ
2.3.1 การบริหารงานบุคคล
2.3.2 การบริหารการเงิน และบัญชี
2.3.3 การบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
3.1 การจัดการด้านการตลาด
3.1.1 ทำ�เลที่ตั้ง
3.1.2 การตกแต่งร้าน
3.1.3 การประชาสัมพันธ์
3.1.4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3.1.5 การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

จำ�นวน  10 ชั่วโมง

จำ�นวน 100 ชั่วโมง

จำ�นวน  28 ชั่วโมง
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3.2 การจัดการความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ
3.2.1 ค่าใช้จ่าย ผลกำ�ไร และคู่แข่งทางการค้า
3.2.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยง
4. โครงการประกอบอาชีพ
      4.1 ความสำ�คัญของโครงการประกอบอาชีพ
      4.2 ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ
      4.3 องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ
      4.4 การเขียนโครงการ
      4.5 การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

จำ�นวน  12 ชั่วโมง

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาข้อมูลเอกสาร
วิทยากรบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
3. ลงมือปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจาการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และ
จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ
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เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.	อธิบายความเป็นมาของการทำ�ผ้าบาติก 1.1 ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาของการทำ �
อาชีพ
2.	อธิบายความเป็นไปได้ในการประกอบ
ผ้าบาติกแบบระบาย
อาชีพการทำ�ผ้าบาติก
1.2 ก ารบริ ห ารจั ด การร้ า นค้ า และ
3. อ ธิ บ ายเหตุ ผ ลในการเลื อ กอาชี พ
สถานที่ผลิต
การทำ�ผ้าบาติกได้
1.3	ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
การทำ�ผ้าบาติก
		 1.3.1	บคุ ลิกภาพของผูท้ จี่ ะประกอบ
อาชีพ
1.3.2 การลงทุน, แหล่งเงินทุน
1.3.3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
1.3.4 การจัดการด้านการตลาด
1.4 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
      1.4.1 ความพร้อม
      1.4.2 ความต้องการของตลาด
2. ทั ก ษะการประกอบ 1. มีความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ 2.1 มีความรู้ด้านศิลปะ
อาชีพ
ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบศิลป์และ       2.1.1 องค์ประกอบการจัดภาพ
ทฤษฎีสี
      2.1.2 ทฤษฎีสี
2. สามารถออกแบบลวดลายบนชิน้ งาน       2.1.3 หลักการออกแบบลวดลาย
ได้
2.2 ลักษณะการออกแบบลวดลาย

เรื่อง

2.

1.

4.

3.

2.

1.

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรธุรกิจการทำ�ผ้าบาติก
ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิทยากรให้คำ�แนะนำ�  บรรยายใน 6
4
การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากสื่ อ เอกสาร
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ อ นำ � ไปวิ เ คราะห์ แ ละใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพที่มีความเป็นไปได้
วิเคราะห์ว่า สามารถจะเลือกไปเป็น
อาชีพหลักอาชีพรอง
ศกึ ษาดูงานจากผูป้ ระกอบอาชีพและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อการตัดสินใจ
การตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยประเมิน
จากศั ก ยภาพของตนเองในด้ า น
เงินทุน การตลาด และทำ�เลที่จะ
เปิดกิจการ
วิทยากรให้ความรู้เรื่องศิลปะการจัด 12 88
องค์ประกอบภาพ ทฤษฎีการใช้สี
ในงานบาติก การออกแบบลวดลาย
บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จัดทำ�แผนการฝึกทักษะตามลำ�ดับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เนื้อหา

3. ม คี วามสามารถในการบริหารจัดการ
2.2.1 การออกแบบลวดลายเลียน
อาชีพในด้าน บุคคล เงิน วัสดุ และ
แบบธรรมชาติ
การจัดการด้านการตลาด
		 2.2.2 การออกแบบลวดลายประดิษฐ์
4. การคิดต้นทุนกำ�ไร
2.3 การบริหารจัดการด้านอาชีพ
2.3.1 การบริหารงานบุคคล
		2.3.2 การบริหารการเงิน และบัญชี
      2.3.3 การบริหารด้านวัสดุอปุ กรณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

14

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

- การออกแบบ
- การเขีบยเทียน
- การระบายสี
- การเคลือบน�้ำยา
- การซัก
- การต้ม
- การตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและฝึกทักษะตาม
ลำ�ดับ
4. เก็บผลงานและนำ�มาพัฒนาปรับปรุง
5. ศึ ก ษาดู ง านในแหล่ ง เรี ย นรู้ หรื อ
สถานประกอบการ
3. การบริหารจัดการใน 1.	สามารถบริหารจัดการในการประกอบ 3.1 การจัดการด้านการตลาด
1. อธิบายให้ความรู้ในการบริหารจัดการ 14
การประกอบอาชีพ
อาชีพธุรกิจการทำ�ผ้าบาติกได้
3.1.1 ทำ�าเลที่ตั้ง
ด้านอาชีพ
2. ส ามารถควบคุ ม และจั ด การความ
3.1.2 การตกแต่งร้าน
- บุ ค ลากรในเรื่ อ งการประกั น ตน
เสี่ยงในอาชีพการทำ�ผ้าบาติก
3.1.3 การประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี สวัสดิการ
3.1.4 ก ารออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ /     - การเงิน เงินเดือน ค่าจ้าง การทำ�
ถุง/ นามบัตร/บัตรลดราคา/
บัญชี เกี่ยวกับวัสดุ
บัตรสะสมคะแนน
- การเก็บรักษาแหล่งผลิตวัตถุดิบ
		 3.1.5	ก า ร ข อ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น 2. การจัดการด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์

เรื่อง

528

จุดประสงค์การเรียนรู้

4. โ ครงการประกอบ 4.1 บ อกความสำ � คั ญ ของโครงการ
อาชีพ
อาชีพได้
4.2	บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้
4.3 บ อกองค์ ป ระกอบของโครงการ
อาชีพได้
4.4 อธิบายความหมายขององค์ประกอบ
ของโครงการอาชีพได้
4.5 อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีของ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้
4.6 เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เหมาะสมและถูกต้องได้
4.7 ต รวจสอบความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพได้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3.2	การจัดการความเสีย่ งในการประกอบ - การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
อาชีพธุรกิจการทำ�ผ้าบาติก
เช่ น ทางอิ น เตอร์ เ นต โบรชั ว ร์
3.2.1 คา่ ใช้จา่ ย ผลกำ�ไร และคูแ่ ข่ง
แผ่นพับ บัตรลดราคา บัตรสะสม
ทางการค้า
คะแนน โปรโมชั่นตามเทศกาล
3.2.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยง 3. หลักการคิดต้นทุน/กำ�ไร
4.1 ความสำ�คัญของโครงการอาชีพ 4.1 จ ั ด ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาจาก
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ
ใบความรู้ เรื่อง ความสำ�คัญของ
4.3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
โครงการอาชี พ ประโยชน์ ข อง
ประกอบอาชีพ
โครงการอาชีพ  องค์ประกอบของ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
โครงการอาชีพ  แล้วจัดกิจกรรม
4.5 การประเมินความเหมาะสมและ
การสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
ความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดใน
การดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจาก
ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพือ่
สรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียน
โครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และ
ถูกต้อง  

เนื้อหา

3

9

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
4.3 จ ัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน
โครงการอาชีพ        
4.4 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประเมิ น ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของโครงการอาชีพ
4.5	จดั ให้ผเู้ รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ
ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณดำ�เนิน
งานอาชีพ และใช้ในการดำ�เนิน
การประกอบอาชีพต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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หลักสูตรร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน 120 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
ความเป็นมา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำ �คัญในชีวิตประจำ�วันเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้าน
การติดต่อสื่อสาร และเป็นเครื่องมือช่วยในการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้ถูกพัฒนาให้มีความ
สามารถพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานในลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาด
เล็ก หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ อำ�นวยความสะดวกได้ในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการศึกษา สืบค้นข้อมูลหาความรู้ เชือ่ มต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ ในยุคปัจจุบนั ด้วยจำ�นวนการใช้งานทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก และมีความต้องการใช้งานสูงจึงทำ�ให้เกิด
การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชยกรรมได้
ในสภาพปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์มากขึ้น ในการ
ติดต่อสือ่ สารกันทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีง่ า่ ยและสะดวกมากขึน้ ซึง่ ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือทีห่ ลากหลาย
บริษัทก็แข่งขันที่จะผลิตสินค้าให้มีการพัฒนาระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพให้สูงขึ้นและหากโทรศัพท์มือถือ
ที่เกิดเสียหาย ช�ำรุดหรือขัดข้อง จากการใช้งานไม่ได้ ก็ต้องเรียกหาช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ เช่น โทรศัพท์มือถือ
ตกน�้ำหรือตก ท�ำให้เครื่องไม่สามารถท�ำงานได้  เราจึงจ�ำเป็นต้องมีช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
โดยหลักสูตรการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ มีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ความสามรถในการประกอบอาชีพและช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนทั้งในงานขาย การซ่อมบำ�รุง เละงานบริการ
โดยแยกเนื้อหาหลักสูตรในองค์ประกอบออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ เป็นการศึกษาเนื้อหาของโทรศัพท์
มือถือ และซอฟต์แวร์เป็นการศึกษาเนื้อหาของโทรศัพท์มือถือในส่วนของโปรแกรม จนสามารถนำ�ไปประกอบ
อาชีพได้ต่อไป

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ ของสำ�นักงาน กศน. มีหลักการดังนี้
1. เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพืน้ ฐานหลักการทำ�งานและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ
2. เป็ น หลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสามารถนำ�ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เป็ น หลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นนำ � ความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ด้ า นซ่ อ มโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไป
ประกอบอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริม เพื่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคง
4. สามารถนำ�ผลการเรียนรู้และประสบการณ์ไปเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้
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จุดหมาย

หลักสูตรร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ ของสำ�นักงาน กศน. มีจุดมุ่งหมายดังนี้
1. มองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ
2. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการซ่อมโทรศัพท์มือถือและประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคง
3. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการบริหารจัดการในอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4. มีโครงการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
5. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

มี 2 กลุ่มเป้าหมาย  คือ
1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนา

ระยะเวลา

หลักสูตรร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ ใช้ระยะเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี  70  ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ  50  ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ จำ�นวน  4 ชั่วโมง
1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
1.2 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
1) การลงทุน
2) การสำ�รวจตลาด (ผู้ประกอบการและลูกค้า)
3) ทำ�เลที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
4) ทุนและอุปกรณ์                                                        
1.3 แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
1.4 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ  
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านโทรศัพท์มือถือ     
2.1.1 ส่วนประกอบของโทรศัพท์
2.1.2 ความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ
2.1.3 หลักการทำ�งาน/วิธีการใช้โทรศัพท์มือถือ
                      2.1.4 วงจรไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ
2.1.5 หลักการให้บริการและการขายอย่างมืออาชีพ

จำ�นวน  1 ชั่วโมง                                                        
จำ�นวน  1 ชั่วโมง                                                    

จำ�นวน  1 ชั่วโมง
จำ�นวน  1 ชั่วโมง
จำ�นวน 98 ชั่วโมง
จำ�นวน  5 ชั่วโมง       
จำ�นวน  5 ชั่วโมง
จำ�นวน  8 ชั่วโมง
จำ�นวน  8 ชั่วโมง
จำ�นวน  6 ชั่วโมง
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2.2 ฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือ
2.2.1 ทฤษฏีฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน 15 ชั่วโมง
1) การใช้เครื่องมือวัด
2) การถอดประกอบเครื่องแต่ละประเภท
3) เทคนิคและการวิเคราะห์อาการเสีย / วิธีการแก้ไข
4) เรียนรู้  Function ลับของเครื่องโทรศัพท์มือถือทุกระบบ
5) การเปลี่ยนอะไหล่
6) วธิ กี ารตรวจสอบเครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือใหม่และเก่า และใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่ ปิดร้านมือถือ
            
2.2.2 ปฏิบัติฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน 25 ชั่วโมง
1) การใช้เครื่องมือวัด
2) การถอดประกอบเครื่องแต่ละประเภท
3) เทคนิคและการวิเคราะห์อาการเสีย / วิธีการแก้ไข
4) เรียนรู้  Function ลับของเครื่องโทศัพท์มือถือทุกระบบ
         5) การเปลี่ยนอะไหล่
2.3 ซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ
2.3.1 ทฤษฏีซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน 10 ชั่วโมง
1) แก้ไขโปรแกรมระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ
-  เทคนิคการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
-  ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์
-  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
-  อุปกรณ์เสริมต่างๆ
              
2) แก้ไขโปรแกรมประยุกต์โทรศัพท์มือถือ
-  เทคนิคการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
-  ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์
-  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
-  อุปกรณ์เสริมต่างๆ  
2.3.2 ปฏิบัติซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน 16 ชั่วโมง                                 
1) แก้ไขโปรแกรมระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ
-  เทคนิคการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
-  ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์
-  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
-  อุปกรณ์เสริมต่างๆ
2) แก้ไขโปรแกรมประยุกต์โทรศัพท์มือถือ
-  เทคนิคการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
-  ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์
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-  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
-  อุปกรณ์เสริมต่างๆ
3. การบริหารจัดการร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน  6 ชั่วโมง                
3.1. การบริหารจัดการร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
3.1.1 การควบคุมคุณภาพ   
1) การซ่อมบำ�รุงและการดูแลรักษาเครื่องโทรศัพท์มือถือ
2) การบริการ
3.1.2 การลดต้นทุน
1) คนหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถใช้ทักษะการทำ�งานของแต่ละคนออกมา
ให้มากที่สุด ภายใต้กรรมวิธีการจัดสรรรายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน
2) วิธีการจัดการการใช้วัตถุดิบให้สูญเสีย หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด
3) ความสูญเปล่าจากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ
4) การจัดการ และการจัดหาวัสดุและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการ  
ปฏิบัติงานการจัดการอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการทำ�งานที่เพิ่มผลผลิต
3.1.3 การประมาณราคาค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือ
3.1.4 การจัดทำ�บัญชี
3.2 การจัดการตลาด
จำ�นวน  2 ชั่วโมง                                                          
3.2.1 การทำ�ฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ
3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.2.3 การส่งเสริมการขายและบริการ
3.2.4 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการ
3.2.5 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
3.2.6 การให้บริการหลังการขาย
3.3 การจัดการความเสี่ยง
จำ�นวน  2 ชั่วโมง
3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                                                  
1) การลงทุน
2) ผลกำ�ไร
3) การคู่แข่งทางธุรกิจ
3.3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยงในการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                                                 
4. โครงการประกอบอาชีพ
จำ�นวน 12 ชั่วโมง
4.1 ความหมายของการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ          
4.2 องค์ประกอบการทำ�โครงการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4.3 การเขียนองค์ประกอบของโครงการการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                                                        
4.4 เขียนโครงการประกอบอาชีพซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4.5 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของการประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                                 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

วิทยากรบรรยาย
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการด้านโทรศัพท์มือถือ

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
3. ใบงาน

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
สามารถสร้างรายได้

การจบหลักสูตร

1. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำ�ให้เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานในการจัดการศึกษาประกอบอาชีพด้านกลุ่ม
อาชีพเฉพาะทาง ดังนี้
1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรที่สถานศึกษาออกให้

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำ�ไปเทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดทำ�ขึ้น

จุดประสงค์

เนื้อหา

1. ช อ่ งทางการประกอบ 1.1 อธิบายความสำ�คัญในการประกอบ 1.1 ความสำ�คัญในการประกอบอาชีพ
อ า ชี พ ร้ า น ซ่ อ ม
อาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                        
โทรศัพท์มือถือ
1.2	ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ 1.2	ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือได้                            
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                             
1.3 ส ามารถจั ด หาแหล่ ง เรี ย นรู้ ก าร
1) การลงทุน
ประกอบอาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มอื
2) การตลาด
ถือและไปศึกษาดูงานได้                          
3) ทำ�เลทีต่ ั้งและสภาพแวดล้อม
1.4 บอกทิศทางการการประกอบอาชีพ
4) ทุนและอุปกรณ์       
และตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 1.3 แ หล่ ง เรี ย นรู้ ก ารประกอบอาชี พ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือได้
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                            
1.4 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ                         

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1.1	ศกึ ษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 4
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ
สื่ อ ของจริ ง สื่ อ บุ ค คลในชุ ม ชน
เกีย่ วกับช่องทางการประกอบอาชีพ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
1.2 น�ำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการประกอบอาชีพในชุมชนตาม
ใบงานวิ เ คราะห์ อ าชี พ ที่ ส ามารถ
เลื อ กประกอบอาชี พ ได้ ใ นชุ ม ชน
จากข้อมูลต่างๆ
1.3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
การซ่อมโทรศัพท์มือถือในชุมชน
1.4 ครู ผู้เรียน และผู้รู้ ร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับทิศทางการประกอบอาชีพ
การซ่อมโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น ลูกจ้าง
เจ้าของกิจการ ร่วมทุน ฯลฯ
1.5 ผู้ เรี ย นนำ � ผลการอภิ ป รายมาใช้
ประกอบการตัดสินใจของตนเอง

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
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จุดประสงค์

2. ท ักษะการประกอบ 2.1 อ ธิ บ ายหลั ก การทำ � งานพื้ น ฐาน
อ า ชี พ ร้ า น ซ่ อ ม
ส่ ว นประกอบ ต่ า งๆ คุ ณ สมบั ติ
โทรศัพท์มือถือ
การทำ�งานและวิธีใช้งาน วงจรไฟฟ้า
ของโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นได้
2.2	สามารถอธิบายและบอกส่วนประกอบ
ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ข อง
โทรศัพท์มือถือ วิธีการใช้เครื่องมือ
วั ด วิ ธี ก ารถอดประกอบเครื่ อ ง
แต่ ล ะประเภท เทคนิ ค และการ
วิเคราะห์อาการเสีย / วิธีการแก้ไข  
Function ลับของเครื่องโทรศัพท์
มือถือทุกระบบ การเปลี่ยนอะไหล่    
วิธกี ารตรวจสอบเครือ่ งโทรศัพท์มอื
ถื อ ใหม่ แ ละเก่ า และใบอนุ ญ าต
ต่างๆ ที่เปิดร้านมือถือได้
2.3 ถอดประกอบเครือ่ งแต่ละประเภทได้
2.4 วเิ คราะห์และตรวจสอบอาการเสีย
ของเครื่ อ งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แต่ ล ะ
ประเภทได้
2.5	ใช้เทคนิคในการซ่อมเครื่องโทรศัพท์
มือถือแต่ละประเภทได้

เรื่อง
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านโทรศัพท์มือถือ     
2.1.1 ส่วนประกอบของโทรศัพท์                                                                
		2.1.2	ความรูค้ วามเข้าใจในคุณสมบัติ
ของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ
2.1.3 หลักการทำ�งานและวิธีการ
ใช้โทรศัพท์มือถือ
2.1.4 วงจรไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ
2.1.5 หลักการให้บริการและการ
ขายอย่างมืออาชีพ
2.2 ฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือ
		2.2.1 ทฤษฏีฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มอื ถือ
1) การใช้เครื่องมือวัด
2) การถอดประกอบเครือ่ ง
แต่ละประเภท
3) เทคนิคและการวิเคราะห์
อาการเสีย/วิธีการแก้ไข
4) เรียนรู้ Function ลับ
ของเครือ่ งโทศัพท์มอื ถือ
ทุกระบบ
5) การเปลี่ยนอะไหล่

เนื้อหา

2.3
2.4

2.2

2.1

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึ ก ษาจากเอกสารใบความรู้ ที่ 57 41
เกี่ยวข้องศึกษาจากเอกสารและ
CD/VCD และค้ น คว้ า ด้ ว ยจาก
อินเทอร์เน็ต รับฟังวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ชมสาธิตเป็นขั้นตอน
ฝึกปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่มตามใบงาน
ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
สรุปผลการปฏิบัติ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

เนื้อหา

2.6 การแก้ไขโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
6) วิธีการตรวจสอบเครื่อง
โปรแกรมประยุกต์ได้
โทรศัพท์มือถือใหม่และ
2.7 เทคนิคการติดตัง้ โปรแกรมต่างๆ ได้
เก่า และใบอนุญาตต่างๆ
2.8 ท ดสอบการใช้ ง านของอุ ป กรณ์
ที่เปิดร้านมือถือ
การสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย 		 2.2.2 ปฏิบตั ฮิ าร์ดแวร์โทรศัพท์มอื ถือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้
1) การใช้เครื่องมือวัด
2) การถอดประกอบเครือ่ ง
แต่ละประเภท
3) เ ทคนิ ค และและการ
วิเคราะห์อาการเสีย /วิธี
การแก้ไข
4) เรียนรู้ Function ลับ
ของเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือทุกระบบ
5) การเปลี่ยนอะไหล่
2.3 ซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือ   
2.3.1 ทฤษฏีซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ  
1) แ ก้ ไขโปรแกรมระบบ
ปฏิบตั กิ ารโทรศัพท์มอื ถือ

จุดประสงค์

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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- เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมต่างๆ
- ทดสอบการใช้งานของ
อุปกรณ์    
- การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ
2) แก้ไขโปรแกรมประยุกต์
โทรศัพท์มือถือ
- เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมต่างๆ
- ทดสอบการใช้งานของ
อุปกรณ์
- การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ
2.3.2 ปฏิบัติซอฟต์แวร์โทรศัพท์
มือถือ                                                        
1) แ ก้ ไขโปรแกรมระบบ
ปฏิบตั กิ ารโทรศัพท์มอื ถือ
- เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมต่างๆ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
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3. ก ารบริ ห ารจั ด การ 3.1. ส ามารถบริ ห ารจั ด การร้ า นซ่ อ ม
อ า ชี พ ร้ า น ซ่ อ ม
โทรศัพท์มือถือ การควบคุมคุณภาพ
โทรศัพท์มือถือ
การลดต้นทุน ทัง้ บุคลากร วัตถุดบิ ได้
3.2 ส ามารถวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ และการจั ด ทำ �
ข้อมูลลูกค้า การวางแผนการตลาด
และบริการหลังการขาย การใช้

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

                   - ทดสอบการใช้งานของ
อุปกรณ์
- การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ
2) แก้ไขโปรแกรมประยุกต์
โทรศัพท์มือถือ
- เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมต่างๆ
- ทดสอบการใช้งานของ
อุปกรณ์
- การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
- อุปกรณ์เสริมต่างๆ
3.1. ก ารบริ ห ารจั ด การร้ า นซ่ อ ม 3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร
โทรศัพท์มือถือ
จัดการ
3.1.1 การควบคุมคุณภาพ
3.2 การกำ�หนดและควบคุมคุณภาพ
1) การซ่อมบำ�รุงและการ
การซ่อมโทรศัพท์มือถือและการ
ดูแลรักษาโทรศัพท์มอื ถือ
บริการตามที่ต้องการ
2) การบริการ
3.3 ศึ ก ษาการลดต้ น ทุ น การผลิ ต แต่
3.1.2 การลดต้นทุน
คุณภาพ คงเดิม

เนื้อหา

6

-

จำ�นวนชั่วโมง
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น วัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้
บริการ มีคุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ  การแก้ปัญหาอุปสรรคและ
วิธีแก้ไขได้
3.3 ส ามารถจั ด การความเสี่ ย งของ
อาชีพ วิเคราะห์ต้นทุน/ผลกำ�ไร  
ราคาสินค้าและบริการ คู่แข่งทาง
ธุรกิจ และการแก้ปญ
ั หาความเสีย่ ง
ในการประกอบอาชี พ ร้ า นซ่ อ ม
โทรศัพท์มือถือได้

จุดประสงค์

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1) ค นหรือบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิ 3.4 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่
งานสามารถใช้ทกั ษะการ
คาดว่าจะเกิดขึ้นและมีแนวทางใน
ทำ�งานของแต่ละคนออก
การจัดการความเสี่ยง
มาให้มากที่สุด ภายใต้ 3.5 ศึกษาข้อมูลการจัดการตลาดและ
กรรม วิ ธี ก ารจั ด สรร
วิเคราะห์ความต้องการของตลาด
รายได้ ที่ เ หมาะสมและ
ในชุมชน
สอดคล้องกับต้นทุน
3.6 ด�ำ เนินการตามกระบวนการจัดการ
2) วิ ธี ก ารจั ด การการใช้
ตลาด เช่น การคิดต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบให้สูญเสีย หรือ
กำ�หนดราคา การส่งเสริมการขาย
กลายเป็ น วั ส ดุ เ หลื อ ใช้
และหลั ง การขาย การกระจาย
น้อยที่สุด
สินค้า
3) ความสูญเปล่าจากขัน้ ตอน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ข าด
ประสิทธิภาพ  
4) การจัดการ และการจัดห
าวัสดุและเครือ่ งมือต่างๆ
ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบใน
การปฏิบัติงานการจัดการ
อ า ค า ร แ ล ะ ส ถ า น ที่
ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการ
ทำ�งานที่เพิ่มผลผลิต

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
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3.1.3 ก ารประมาณราคาในการ
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
3.1.4 การจัดทำ�บัญชี
3.2 การจัดการตลาด
3.2.1 การทำ�ฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้
บริการ
3.2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
		 3.2.3	การส่งเสริมการขายและบริการ
3.2.4 ก า ร ใช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีในการให้บริการ
		 3.2.5	คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
3.2.6 การให้บริการหลังการขา
3.3 การจัดการความเสี่ยง  
3.3.1 ก ารวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพใน
การประกอบอาชีพร้านซ่อม
โทรศัพท์มือถือ
   
1) การลงทุน
2) ผลกำ�ไร
3) การคู่แข่งทางธุรกิจ
3.3.2 การแก้ปัญหาความเสี่ยงใน
การประกอบอาชีพร้านซ่อม
โทรศัพท์มือถือ                                      

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4. โ ครงการอาชีพร้าน 4.1 บอกความหมายของการประกอบ
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
อาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือได้
4.2 บอกองค์ประกอบของอาชีพร้าน
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4.3 ส ามารถเขี ย นโครงการประกอบ
อาชีพร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือได้
4.4 บอกความเป็นไปได้ของโครงการ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4.5 อธิบายการตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของการประกอบอาชีพร้านซ่อม
โทรศัพท์มือถือได้                                                                                  

เรื่อง
4.1 ค วามหมายของการประกอบอาชีพ
ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4.2 อ งค์ ป ระกอบการทำ � โครงการ
ประกอบอาชีพร้านซ่อม
4.3 ก า ร เขี ย น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
โครงการการประกอบอาชีพร้าน
ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
4.4 เขียนโครงการประกอบอาชีพซ่อม
โทรศัพท์มือถือ
                                   
4.5 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
การประกอบอาชี พ ร้ า นซ่ อ ม
โทรศัพท์มือถือ                                                                                  

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
4.1	จดั ให้ผเู้ รียนศึกษาเนือ้ หาความสำ�คัญ 3
9
ของโครงการอาชีพ ประโยชน์ องค์ประกอบ
แล้วจัดกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น เพือ่ สร้างแนวคิดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.2	จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูล ความรู้
การเขียนโครงการทีด่ พี ร้อมจัดอภิปรายผล
4.3 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
โครงการอาชีพ
4.4 ก�ำ หนดให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ ประเมิน
ความเหมาะสมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการอาชีพ
4.5 จั ด ให้ ผู้ เรี ย นปรั บ ปรุ ง โครงการ
อาชีพให้มีความเหมาะสม
4.6 กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นโครงการ
อาชีพของตนเอง เพื่อเสนอขอรับ
ทุ น สนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ประกอบอาชีพต่อไป
การจัดกระบวนการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า
จ�ำนวน 40 ชั่วโมง
กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ
ความเป็นมา

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาทีใ่ ช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมเจ้าของภาษาอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นพลเมือง
อาเซียนทีส่ ามารถแข่งขันและอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นบ้านอย่างสันติสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทางภาษาในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนใน
สามปีข้างหน้า ส�ำนักงาน กศน. ได้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพัฒนาศักยภาพประชาชนทัว่ ไป ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
และทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และประกอบอาชีพในเวทีสากล
ต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรส�ำหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
3. การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ�ำลองและ/หรือสถานการณ์จริง
4. สามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

1.  เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ  ส�ำนวน ประโยคง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ          
พนักงานขายสินค้า
2.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารในการประกอบอาชีพพนักงานขายสินค้าได้ถูกต้อง
3.  สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในสถานการณ์จำ� ลอง
และ/หรือ สถานการณ์จริง
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กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. ผู้ประกอบอาชีพพนักงานขายสินค้า
3. ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพพนักงานขายสินค้า

ระยะเวลา

จ�ำนวน  50 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

1. ศัพท์ ส�ำนวน และประโยคส�ำหรับการทักทายต้อนรับลูกค้า ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
1.1 ส�ำนวน ประโยคเกี่ยวกับการกล่าวทักทายต้อนรับลูกค้า
1.2 ส�ำนวน ประโยคเกี่ยวกับการกล่าวแนะน�ำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าตามที่พอใจ
1.3 ส�ำนวน ประโยคเกี่ยวกับการกล่าวขอโทษลูกค้า
1.4 ส�ำนวน ประโยคเกี่ยวกับการกล่าวเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการอีก
1.5 ส�ำนวน ประโยคเกี่ยวกับการพูดถึงคุณสมบัติของสินค้า
1.6 ส�ำนวน ประโยคเกี่ยวกับการกล่าวขอบคุณ ตอบรับค�ำขอบคุณ และกล่าวลา
2. ศัพท์ ส�ำนวน และประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
1.1 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับ สี ขนาด
1.2 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด
  
1.3 ประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าถามความต้องการของลูกค้า
3. ศัพท์ ส�ำนวน และประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
และเครื่องหนัง
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
3.1 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
3.2 สกุลเงินต่าง ๆ และค�ำศัพท์ ส�ำนวนเกี่ยวกับการช�ำระเงิน
3.3 บทสนทนาการซื้อขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
4. ศัพท์ ส�ำนวน และประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์       
              และของที่ระลึก
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
4.1 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และของที่ระลึก
4.2 รูปแบบประโยคเกี่ยวกับการสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และของที่ระลึก
4.3 บทสนทนาการซื้อขายสินค้าประเภทเกี่ยวกับการสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
และของที่ระลึก
5. ศัพท์ ส�ำนวน และประโยคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
5.1 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
   
5.2 บทสนทนาการซื้อขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ฝึกการออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวนภาษา และประโยคพื้นฐานทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2. ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ�ำลองและหรือ
สถานการณ์จริง
3. จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4. จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม

สื่อการเรียนรู้

1.  บัตรค�ำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน
2.  VCD/ DVD/ CD
3.  สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์
ฯลฯ

การวัดและประเมินผล

1. ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. สังเกตการใช้ภาษาขณะประกอบอาชีพ

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. สามารถสื่อสารในสถานการณ์จ�ำลองได้อย่างคล่องแคล่ว

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษาออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

เรื่องที่ 1
การทักทาย
การต้อนรับและ
การขอบคุณ

เรื่อง

เนื้อหา

1. บ อก อธิ บ าย ออกเสี ย งคำ�ศั พ ท์    1.1 การกล่าวทักทายต้อนรับลูกค้า
สำ�นวน และประโยคกล่าวทักทาย Good morning สวัสดีตอนเช้า
ต้อนรับลูกค้าได้ถูกต้อง
(1 a.m. – noon)
2. กล่าวทักทายต้อนรับลูกค้าได้อย่าง Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย
เหมาะสม
(1 p.m. – 5 p.m.)
3. กล่าวแนะนำ�ให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก Good evening สวัสดีตอนเย็น
สินค้าตามที่พอใจได้
			
(6 p.m. – midnight)
4. กล่าวขอโทษลูกค้าได้อย่างสุภาพ Hello สวัสดี (ทักทายแบบเป็นกันเอง
5. กล่าวชมในสถานการณ์ต่างๆ ได้
ใช้ได้ตลอดเวลา)
6. กล่าวขอบคุณ และกล่าวลาได้อย่าง Hi  สวัสดี (ทักทายอย่างเพือ่ นสนิท)
สุภาพ
คำ�ทักทายต้อนรับลูกค้า
Can I help you? หรือ What can I do
for you?  
มีอะไรให้ดิฉัน/ผม ช่วยบ้างครับ/ค่ะ
คำ�กล่าวต้อนรับอื่นๆ
⎞ มีใคร
Are you being served?
⎟ บริการ
Is anybody looking after you?    
⎬
Are you being attended to?       
⎟ คุณ
Are you being seen too? ⎠ หรือยัง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  ครูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดยใช้ กิจกรรม
สันทนาการ เช่น เพลง เกม
2. ครูอธิบายคำ� กลุ่มคำ� ประโยคเกี่ยว
กับการทักทาย การต้อนรับ การขอบคุณ
และการกล่าวลา โดยใช้บัตรคำ�  แผ่น
ภาพ หนังสือเรียน
3. ครูสาธิตการทักทาย การต้อนรับ การ
ขอบคุณและการกล่าวลา โดยให้ผู้เรียน
ดูจาก ซีดี
4. ครูให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
5. ครูให้ผเู้ รียนฝึกสนทนาในสถานการณ์
จำ�ลอง ตามบทสนทนาในเนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รายละเอียดโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขายสินค้า

5

3

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.2	การกล่าวแนะนำ�ให้ลกู ค้าตัดสินใจ
เลือกสินค้าตามที่พอใจ
คำ�กล่าวแนะนำ�ขายสินค้า
This dress suits you very well.
เสื้อชุดนี้เหมาะกับคุณมาก
It is wrinkle free and shrink resistant.
เป็นผ้าที่ไม่ยับและไม่หด
The colours do not wash away.
สีไม่ตก
We give you 10 percent discount
for cash.
เราให้ส่วนลด 10% ถ้าคุณจ่ายเงินสด
It’s made from a very good material.
มันทำ�มาจากวัสดุอย่างดีมาก
Would you try on this shirt?
คุณลองเสื้อเชิ้ตตัวนี้ซิครับ/ค่ะ
It seems to fit nicely.
ดูเหมือนว่า สวมได้พอดี

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

549

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.3 การกล่าวขอโทษลูกค้า
หากลูกค้าเกิดความไม่พอใจในตัว
สิ น ค้ า หรื อ ได้ สิ น ค้ า ไม่ ต รงกั บ ความ
ต้องการ พนักงานขายจึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
เรียนรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์ รู้จักกล่าวคำ�
ขอโทษ และแนะนำ�สินค้าที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้
Conversation 1
A : May I help you?
ให้ผม/ฉันช่วยอะไรไหมครับ/คะ
B :	Yes, I’m looking for a pair of
shoes.
ได้ซิ ฉันกำ�ลังมองหารองเท้าสักคู่
A : What size do you take?
คุณใส่ขนาดอะไร
B : Number 6.
ขนาด 6
A : OK. Do you like this style?
โอเค คุณชอบแบบนี้ไหม
B : No, I don’t. Can I look around?
ไม่ ฉันไม่ชอบ ขอให้ฉนั ดูไปรอบๆร้านดีกว่า

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
A :	Certainly, madam. Our shop has
many styles for  you to choose.
ได้ครับ/ค่ะ ร้านเรามีรองเท้าหลายแบบ
ให้เลือก
B : I like this one.
ฉันชอบคู่นี้
Conversation 2
A : May I help you?
ให้ผม/ฉันช่วยอะไรไหมครับ/คะ
B : Yes, I’m looking for a wallet.  
May I look around?
ฉันกำ�ลังมองหากระเป๋าใส่เงินสักใบ แต่
ขอให้ฉันดูไปรอบๆ ร้านดีกว่า
A : Certainly, sir.  May I show you
the one in fashion?
ได้ครับ/ค่ะ ผมอยากให้ชมแบบที่กำ�ลัง
อยู่ในแฟชั่น
B : I don’t care it much. I’d like
the genuine leather.
ฉันไม่คำ�นึงถึงแฟชั่นหรอก แต่อยากได้
ที่เป็นหนังแท้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
A : Is this one OK for you?
แบบนี้ คุณชอบไหมล่ะ
B : I don’t like this design. Can
you show me others?
ไม่ชอบ เอาใบใหม่มาให้ดูได้ไหม
A : Sure.  How about this one?
ได้ครับ/ค่ะ แบบนี้เป็นอย่างไร
B : It’s alright. I like it. How much
is it?
ได้เลย ฉันชอบ ราคาเท่าไร
A : It’s four hundred, sir.
ราคา 400 บาท ค่ะ/ครับ
Conversation 3
Clerk : May I help you?
ให้ผม/ฉันช่วยอะไรไหมครับ/คะ
Customer : Yes.  I would like a  
toothpaste, please.
ฉันอยากได้ยาสีฟันสักหลอด
Clerk : What brand would you like?
ต้องการประเภทไหน

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Customer : I want the one that
with fluoride.
ฉันอยากได้ที่ผสมฟลูออไรด์
Clerk : Why don’t you try this
brand. Most   of our customers are
very satisfied with.
ทำ�ไมไม่ลองยี่ห้อนี้ล่ะ ลูกค้าส่วนใหญ่
ชอบมัน
Customer : Fine, I’ll take it.
ได้ ตกลงเอายี่ห้อนี้
1.4	การกล่าวเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้
บริการอีก
คำ�กล่าวเชิญชวนลูกค้า
I wish I could serve you again next
time.
ฉั น /ผม หวั ง ว่ า จะได้ รั บ ใช้ คุ ณ อี ก ใน
โอกาสหน้า
See you soon. ⎞
⎟ แล้วพบกันอีก
See you again.        
⎬
See you later. ⎟
See you then. ⎠

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.5 การพูดถึงคุณสมบัติของสินค้า
It is not expensive มันไม่แพงเลย
It is inexpensive
It is a reasonable price.  ราคายุติธรรม
It is worth to buy  ควรค่าแก่การซื้อหา
It’s very delicious. มันอร่อยมาก
It’s fresh from farm สดจากไร่
1.6	ก ารกล่ า วขอบคุ ณ ตอบรั บ คำ�
ขอบคุณ และกล่าวลา
คำ�กล่าวขอบคุณ
Thank you.
ขอบคุณ
Many thanks.
ขอบคุณมาก
Thank you very much. ขอบคุณมาก
Thanks a lot.
ขอบคุณมาก
Thank you so much. ขอบคุณมาก
คำ�ตอบรับคำ�ขอบคุณ
It’s pleasure
ด้วยความยินดี
Not at all.
ไม่เป็นไร
That’s OK.
ไม่เป็นไร
That’s quite alright.    ไม่เป็นไร
You’re welcome. ไม่เป็นไร

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่องที่ 2
คำ�ศั พ ท์ ข้ อ ความและ 1. บ อก อธิ บ าย ออกเสี ย งคำ�ศั พ ท์
ประโยคการซื้อขายสินค้า เกี่ยวกับลักษณะของสินค้า สี ขนาด
ได้ถูกต้อง
2. สามารถสนทนา โต้ตอบกับลูกค้าโดย
ใช้คำ�ศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับลักษณะ
ของสินค้า สี ขนาด ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์

เรื่อง
คำ�กล่าวลา
Good bye
ลาก่อน
Bye – bye
ลาก่อน
So long
ลาก่อน
See you
แล้วพบกันใหม่
See you later
แล้วพบกันใหม่
Have a nice day
Please come back again  โปรดกลับ
มาใหม่
2.1 คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ สี ขนาด
red
แดง
yellow
เหลือง
pink
ชมพู
green
เขียว
orange
ส้ม  
blue
ฟ้า
purple
ม่วง
brown
น้ำ�ตาล
black
ดำ�
white
ขาว
grey
เทา
silver
เงิน

เนื้อหา

1. ค รูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนการ
ทักทาย การต้อนรับ การขอบคุณ
และการกล่าวลา
2. ค รู อ ธิ บ ายคำ�  กลุ่ ม คำ�  ประโยค
เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า โดยใช้
บัตรคำ� แผ่นภาพ หนังสือเรียน
3. ครูสาธิตการทักทาย โต้ตอบกับลูกค้า
โดยใช้ คำ�ศั พ ท์ ประโยคเกี่ ย วกั บ
ลักษณะ และขนาดของสินค้า ให้
ผู้เรียนฝึกออกเสียง
4. ครูให้ผเู้ รียนฝึกสนทนาในสถานการณ์
จำ�ลอง ตามบทสนทนาในเนื้ อ หา
เกี่ยวกับการขายสินค้า

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
คำ�ศัพท์เกี่ยวกับขนาด
small
ขนาดเล็ก     
medium  
ขนาดกลาง    
large  
ขนาดใหญ่
extra large
ขนาดใหญ่พเิ ศษ
2.2 มาตราชั่ง ตวง วัด
a package
หีบ, ห่อ
a carton      
ลัง, หีบห่อกระดาษ
a piece     
ชิ้น, อัน, แท่ง
a meter
1 เมตร
a yard
1 หลา      
a pair of         1 คู่
a tube of            1 หลอด
a dozen           1 โหล
2.3 ประโยคทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายสินค้า
ถามความต้องการของลูกค้า
What would you like, Sir?
คุณต้องการ (ซื้อ) อะไรครับ/คะ
What would you like to have?
คุณต้องการ (ซื้อ) อะไรครับ/คะ
Which one do you need?
คุณต้องการอันไหนครับ/คะ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

556

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
What is your size?
คุณใส่ขนาดอะไรครับ/คะ
What size do you wear, Sir?
คุณชอบสีอะไรครับ/คะ
What colour do you prefer?
กรุณาสั่งสินค้าได้เลยครับ/คะ
May I take your order?
คุณต้องการชนิด/ยี่ห้อไหนคะ
What kind do you want?
What style do you prefer?
คุณชอบรูปทรงแบบไหนคะ
What brand do you have in mind?
คุณอยากได้ยี่ห้ออะไรครับ/คะ
สอบถามลูกค้าว่าต้องการสิ่งใดเพิ่มอีก
หรือไม่
Can I get you anything else?
จะรับอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะ
Do you want anything else?
คุณต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมครับ/คะ
Anything else?
ต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
Is there anything else you need?
ต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมครับ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกค้าบอกความประสงค์ของตนในการ
เลือกซื้อสินค้า
I would like to buy a shirt.
ผม/ดิฉันต้องการซื้อเสื้อเชิ้ตสักตัว
I am looking for a pair of socks.
ดิฉันกำ�ลังหาถุงเท้าสักคู่อยู่ค่ะ
I’m interested in buying a belt.
ผมสนใจจะซื้อเข็มขัดสักเส้นอยู่ครับ
I think I will take raisin bread.
ผมคิดว่าจะเอาขนมปังลูกเกดครับ
Let me have a green basket, please.
ดิฉันขอตะกร้าสีเขียวค่ะ
A gallon of milk, please.
นมสด 1 แกลลอนค่ะ
I want some onions, please.
ฉันอยากได้หัวหอมใหญ่ค่ะ
I would like to have two kilos of
oranges.
ผมอยากได้ส้ม 2 กิโลกรัมครับ
May I have a bar of soap?
ผมอยากได้สบู่สักก้อนครับ
Can I have a kilo of orange?
ดิฉันอยากได้ส้ม 1 กิโลกรัมค่ะ

เนื้อหา
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกค้าต้องการแค่เลือกชมสินค้า
I just want to look around.
ดิฉันขอเดินดูรอบๆ ก่อนนะคะ
We just want to have a look.
พวกเราแค่ชม ขอบคุณค่ะ
กล่าวคำ�เชิญชวนให้ลูกค้ามาอุดหนุนอีก
Please come again.
กรุณาแวะมาอีกนะคะ
Hope to see you again.
หวังว่าได้พบคุณอีกนะคะ
Hope to have a chance to serve
you again.
หวังว่าคงมีโอกาสได้บริการคุณอีกนะคะ
การแนะนำ�หรือบอกคุณภาพสินค้า
This is our best quality.
เป็นของที่มีคุณภาพดีที่สุดของเราครับ/ค่ะ
It’s the latest fashion.
เป็นแฟชั่นล่าสุดครับ/ค่ะ
The material is very good quality.
เป็นวัสดุที่ดีมาก ๆ ครับ/ค่ะ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
This is the newest pattern.
นี่เป็นแบบ (ลาย) ใหม่ล่าสุด
It’s made of a very fine material.
มันทำ�มาจากวัสดุที่มีคุณภาพดี
This is handmade product, it’s
cheap too.
นี่เป็นสินค้าทำ�ด้วยมือ ราคาก็ถูกด้วยครับ
การสอบถามราคาสินค้าของลูกค้า
How much?
ราคาเท่าไรครับ/คะ
How much is it? ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ
How much does it cost?
(สินค้า) ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ
What is the price? ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ
How much is it altogether?
ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับ/คะ
How much are they?
ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ (กรณีพูดถึงสินค้า
หลายชิ้น)
How much do I need to pay?
ผม/ดิฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ/คะ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
การต่อรองราคาของลูกค้า
Can you give me a discount?
ลดราคาให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Could you lower the price?
คุณช่วยลดราคาได้ไหมคะ
Can I bargain on the price?
ขอลดราคาได้ไหมครับ
Could I bargain for a lower price?
ผมขอต่อราคาได้ไหมครับ
Could I get it at a discount?
ผมจะได้รับส่วนลดไหมครับ
Can you possibly give me any discount?
คุณจะลดราคาได้บ้างไหมครับ
โต้ตอบเมื่อถูกลูกค้าต่อรองราคาหรือ
บอกว่าสินค้ามีราคาแพงเกินไป
It’s fixed price/Prices here are fixed.
ราคาตายตัวค่ะ/ราคาที่นี่ตายตัวครับ
It’s already a discount price.
มันเป็นราคาที่ลดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
It’s already at a special discount price.
มันเป็นราคาที่ลดพิเศษแล้วครับ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
The price is quite reasonable.
ราคานี้สมเหตุสมผลแล้วค่ะ
The price is cheap for the quality.
ราคานี้ถูกแล้วค่ะเมื่อเทียบกับคุณภาพ
It’s not expensive at all.
ราคาไม่แพงเลยครับ
You could not get it cheaper anywhere
in this town.
คุณคงซือ้ ในราคาถูกกว่านีไ้ ม่ได้อกี แล้วใน
เมืองนี้ค่ะ ไม่สามารถลดราคาให้ลูกค้าได้
I’m sorry. We cannot give you
a discount.
ขอโทษนะคะ เราไม่สามารถลดราคาให้
คุณได้ค่ะ
I am afraid. I cannot give you a
discount.
ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถลดราคาให้คณุ ได้คะ่
การบอกถึงความหลากหลายของสินค้า
They come in different (หรือ many)
colours.
มีหลากหลายสีให้เลือก

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Our products come in many shapes.
สินค้าของเรามีหลายรูปแบบ
They come in different sizes.
สินค้าของเรามีหลายขนาด
They come in many styles.
สินค้าของเรามีหลายสไตล์
There are four types/kinds of this
product.
สินค้านี่มี 4 แบบด้วยกันค่ะ
การบอกเกี่ยวกับส่วนประกอบของสินค้า
It consists of….      (มันประกอบไปด้วย...)
It’s made (up) of ….
(มันทำ�มาจาก....)
It’s composed/made of plastic
and metal.
(มันทำ�จากพลาสติกและโลหะ)
บอกถึงการใช้สินค้า
It’s used for…. (มันใช้สำ�หรับ....)
It’s used as…. (มันใช้เป็น....)
It’s suitable for….
(มันเหมาะสำ�หรับใช้กับ....)

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่องที่ 3
การซื้อขายเสื้อผ้า
เครื่องแต่งตัว
เครื่องหนัง

เรื่อง

1. พ ูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนังได้
2. สนทนาโต้ตอบการซื้อขาย เสื้อผ้า
และเครื่องหนังได้อย่างเหมาะสมกับ  
สถานการณ์
3. เรียนรู้ค่าเงินสกุลต่างๆ พร้อมทั้ง
สัญลักษณ์ได้
4. บ อกวิ ธี ชำ�ระเงิ น ด้ ว ยเงิ น สดและ
บัตรเครดิตได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ค ำ�ศัพท์เกีย่ วกับเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย
เครื่องหนัง
		 3.1.1	คำ�ศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ เสื้ อ ผ้ า
เครื่องแต่งกาย (Clothes)
shirt
เสื้อเชิ้ต
skirt
กระโปรง
coat
เสื้อโค้ท, เสื้อคลุม
shorts
กางเกงขาสั้น
socks
ถุงเท้า
panties
กางเกงในผู้หญิง
dress
ชุดผู้หญิง
sandles
รองเท้าแตะ
night dress/pajamas ชุดนอน
necktie
เนคไท
handkerchief ผ้าเช็ดหน้า
T – shirt
เสื้อยืด
vest
เสื้อกล้าม
blouse
เสื้อผู้หญิง
trousers
กางเกงขายาว

เนื้อหา
1. ค รูนำ�เข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนบท
สนทนาเกี่ยวกับการซื้อขาย
2. ครูอธิบายคำ� กลุม่ คำ� ประโยคการซือ้
ขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว เครื่องหนัง
โดยให้ผู้เรียนฝึกออกเสียง
3. ครูสาธิตการซื้อขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว
เครื่องหนัง โดยให้ผู้เรียนดูจาก ซีดี
4. ค รูให้ผู้เรียนฝึกสนทนาในสถานการณ์
จำ�ลอง ตามบทสนทนาในเนื้อหา โดย
จับคู่หรือบทบาทสมมติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
stocking
ถุงน่อง
underwear/underclothes  ชุดชั้นใน
shoes
รองเท้าหุ้มส้น
sport shoes
รองเท้ากีฬา
scarf
ผ้าพันคอ
towel
ผ้าเช็ดตัว
		3.1.2	คำ�ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องหนัง
(Leather)
Wallet
กระเป๋าใส่ธนบัตร
(ผู้ชาย)
purse
กระเป๋าสตางค์
(ผู้หญิง)
handbag
กระเป๋าถือ
belt
เข็มขัด
shoes
รองเท้า
suitcase
กระเป๋าเดินทาง
made of leather ทำ�ด้วยเครื่องหนัง
crocodile skin หนังจระเข้
snake skin
หนังงู
brand name
มียี่ห้อ, มีชื่อ
what kind of material?
ทำ�จากวัสดุชนิดไหน

เนื้อหา
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
3.2 สัญลักษณ์สกุลเงินต่างๆ
		$ = Us dollar (เงินดอลล่าร์สหรัฐ)
¥ = Yen  (เงินเยนญี่ปุ่น)
£ = Pound  (เงินปอนด์อังกฤษ)
€ = Euro  (เงินยูโร)
Aus $ = Australia dollar
				 (เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย)
S$ = Singapore dollar
(เงินดอลลาร์สิงคโปร์)
3.3	การชำ�ระเงินด้วยเงินสดและบัตร
เครดิตจ่ายด้วยเงินสด
Customer : How much are they?
ทั้งหมดราคาเท่าไร
Seller : That’s 550 baht.
ทั้งหมดราคา 550 บาท
Customer : Here is 600 baht.
นี่คะ 600 บาท
Seller : Here is your change
50 baht.
				 เงินทอน 50 บาท ครับ/ค่ะ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

566

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
จ่ายด้วยบัตรเครดิต
Customer : How much is it?
ราคาเท่าไร
Seller : It is 700 baht
700 บาท
Customer : Can I pay by credit card?
				 จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม
Seller : OK. Thank you very
much.
ได้ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ
การปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต
Customer : How much do I owe
you?
ผม/ฉันต้องจ่ายเงินให้คณ
ุ
เท่าไร
Seller : It is 500 ฿
500 บาท ครับ/ค่ะ
Customer : Can I pay by credit card?
				 จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม
Seller : I’m sorry. Please, pay
in cash.
ขอโทษครับ/ค่ะ เรารับ
เฉพาะเงินสด

เนื้อหา
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่องที่ 4
การซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1. พูด อ่าน และเขียนคำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
และของที่ระลึก
เครื่องใช้ไฟฟ้า และของที่ระลึกได้
2. ส นทนาโต้ตอบโดยนำ�คำ�ศัพท์  ประโยค
เกี่ยวกับการซื้อขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า
และของที่ระลึกได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์

เรื่อง
4.1 คำ�ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
electric fan
พัดลมไฟฟ้า
electric pot
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
electric pan
กระทะไฟฟ้า
electric lamp ตะเกียงไฟฟ้า/
โคมไฟฟ้า
DVD player
เครื่องเล่นดีวีดี
mobile phone โทรศัพท์มือถือ
toaster
เครื่องปิ้งขนมปัง
mixer/blender เครือ่ งผสมอาหาร/
เครื่องปั่นน�้ำผลไม้
4.2 คำ�ศัพท์เกี่ยวกับของที่ระลึก
souvenir
ของที่ระลึก
basket
ตะกร้า
ngob
งอบ (a hat made
of bamboo and
palm leaves)
cloth carpet
พรมทอด้วยเศษผ้า
Reed mat
เสื่อกก
Chantaboon mat เสื่อจันทบูรณ์

เนื้อหา
1. ค รู นำ�เข้ า สู่ บ ทเรี ย นโดยทบทวน
การสนทนา การซื้ อ ขายเสื้ อ ผ้ า
เครื่องแต่งตัว เครื่องหนัง
2. ค รูอธิบายคำ� กลุม่ คำ� ประโยคเกีย่ วกับ
การซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และของ
ที่ ร ะลึ ก โดยใช้ บั ต รคำ�  แผ่ น ภาพ
หนังสือเรียน
3. ครูให้ผู้เรียนดู ซีดี เกี่ยวกับการซื้อ
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และของที่ระลึก
4. ค รู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตามบท
สนทนา
5. ครูให้ผเู้ รียนฝึกสนทนาในสถานการณ์
จำ�ลอง ตามบทสนทนาในเนือ้ หา โดย
การจับคู่ หรือบทบาทสมมติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
4

4

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
bamboo furniture เครื่ อ งเรื อ นทำ�จาก
ไม้ไผ่
picture frame made of shells
กรอบรูปทำ�จากเปลือกหอย
ceramic doll
ตุ๊กตาเซรามิค
earrings
ต่างหู
necklace
สร้อยคอ
ring
แหวน
brooch
เข็มกลัด
gems
อัญมณี
pearl
ไข่มุก
jade
หยก
ruby
ทับทิม
sapphire
พลอย, อัญมณี
real
(ของ) แท้, จริงหนังแท้
genuine leather
4.2 รปู แบบประโยคทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขาย
เครื่องไฟฟ้า และของที่ระลึก
Which brand do you prefer?
คุณต้องการยี่ห้ออะไร

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
There are many sizes. Which size
do you want?
เรามีหลายขนาด คุณต้องการขนาดใด
Are you being served?
มีใครให้บริการกับคุณหรือไม่
Please pay at the counter.
กรุณาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์
There are many styles for you to
choose.
มีหลากหลายแบบให้คุณเลือก
It can serve you well.
มันใช้ได้ดีทีเดียว
I am looking for a new electric
kettle.
ผม/ดิฉนั ก�ำลังมองหากาต้มน�ำ้ ไฟฟ้าใหม่
สักอัน
4.3	บทสนทนาที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า และของที่ระลึก
บทสนทนาที่ 1
Seller : What can I do for you?
ให้ช่วยอะไรไหม

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Customer : I would like to find a
new electric kettle.
ฉันอยากได้กาต้มน�ำ้ ไฟฟ้า
ซักชิ้นหนึ่ง
Seller : Which brand do you
prefer : Toshiba, Mitsubishi,
National or Samsung?
คุ ณ อยากได้ ยี่ ห้ อ อะไร
โตชิบ้า มิตซูบิชิ เนชั่นแนล หรือซัมซุง
Customer : I prefer National.
Please show me one.
ฉั น ต้ อ งการเนชั่ น แนล
หยิบมาให้ดูสักอัน
Seller : There are many sizes.
Which size do you want?
มีหลายขนาด คุณต้องการ
ขนาดไหน
Customer : My family is small. I
want the small one.
ครอบครั ว ฉั น มี ไ ม่ กี่ ค น
ขอขนาดเล็ก

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

571

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Seller : (Show the goods) Is
this OK. for you?
แสดงสินค้าให้ดู และถาม
ว่า ชอบไหม
Customer : Yes, I like it. How many
colors are they?
ฉันชอบ มีกี่สี
Seller : They are pink, blue
and green.
มีสีชมพู ฟ้า และเขียว
Customer : I love pink. How much
is it?
ฉันขอสีชมพู ราคาเท่าไร
Seller : 950฿, Sir.
เก้าร้อยห้าสิบบาท
Customer : Can it be 900฿?
เก้าร้อยบาทได้ไหม
Seller : OK. 900฿.
Customer : Here’s the money 1,000฿
โอเค นี่เงิน 1000 บาท            
Seller : This is your change
100฿ and thank you  very much.
เงินทอนของคุณ 100 บาท
ขอบคุณมาก

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
บทสนทนาที่ 2
Seller : What can I do for you?
                  ให้ผม/ดิฉันช่วยอะไรไหม
ครับ/คะ
Customer : I would like to buy a
pearl necklace.
ฉั น อยากซื้ อ สร้ อ ยไข่ มุ ก
สักเส้นหนึ่ง
Seller : Come this way, please.
We have many  styles and colours
for you to choose.   
กรุ ณ ามาทางนี้ เรามี ใ ห้
เลือกหลายแบบ หลายสี                 
Customer : How much is it for this
one?
เส้นนี้ราคาเท่าไร
Seller : 4,000฿
สี่พันบาท
Customer : All right. Here is the
money.
ตกลง นี่เงินสี่พันบาท

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Seller : Please pay it at the
counter.
ก รุ ณ า นำ� ไ ป จ่ า ย ที่
เคาน์เตอร์ได้เลย
Customer : OK.
ตกลง
บทสนทนาที่ 3
Seller : Can I help you?
มีอะไรให้ชว่ ยไหมครับ/คะ
Customer : Yes, I would like to
buy a souvenir  for my friend.
ได้สิ ฉันอยากจะซื้อของ
ที่ระลึกให้เพื่อน
Seller : We have many kinds
of souvenirs    
		 : silverware, lacquerware
and woodenware.  
เรามี ข องที่ ร ะลึ ก หลาย
ประเภท เครือ่ งเงิน เครือ่ งถม และของใช้
ที่ทำ�จากไม้
Customer : I prefer silverware.
ฉันอยากได้เครื่องเงิน

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Seller : We have bracelet, earrings,
hair-pin, brooch, ring, and locket.
เรามีสร้อยข้อมือ ต่างหู
กิ๊บหนีบผม เข็มกลัด แหวน และจี้
Customer : Please show me some
earrings.
ฉันอยากดูต่างหู
Seller : Here you are.
นี่ครับ/ค่ะ ต่างหู
Customer : They are very nice.
I prefer this one.
สวยงามมาก ฉันเอาคู่นี้
Seller : Anything else?
ต้องการสิ่งอื่นอีกไหม
Customer : No, that’s all. How
much are they?
			
ไม่ เท่านัน้ ล่ะ เป็นเงินเท่าไร
Seller : They are 300฿.
สามร้อยบาท
Customer : Can it be 200฿.
สองร้อยได้ไหม

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Seller : I’m sorry. That is a
justice price.
			
ขอโทษด้วย ราคายุตธิ รรมแล้ว
Customer : All right. Here is the
money.
ตกลง นี่เงิน
Seller : Thank you and here is
your change.
			
ขอบคุณ และนีเ่ งินทอนของคุณ
บทสนทนาที่ 4
Seller : Can I help you?
ให้ฉันช่วยอะไรไหม
Customer : How much is a bag of
sweet – fried  banana?
			
กล้วยทอดราคาถุงละเท่าไร
Seller : 20฿ a bag
ยี่สิบบาท
Customer : How much is a bag of
sweet – fried  potato?
			
แล้วมันทอดล่ะ ถุงละเท่าไร
Seller : It’s the same price as
banana.
			 ราคาเดียวกันกับกล้วยทอด

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่องที่ 5
การซื้ อขายอาหารและ 1. พูด อ่าน และเขียน คำ�ศัพท์เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มในร้านอาหาร
อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ประเภท
ต่างๆ ได้
2. ส นทนาโต้ตอบกับลูกค้า โดยนำ�คำ�ศัพท์
ประโยคเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
ผลไม้ ประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์

เรื่อง
คำ�ศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลไม้
Thai food
อาหารไทย
Rice
ข้าว
Steamed rice ข้าวสวย
Fried Rice
ข้าวผัด
Chicken fried rice ข้าวผัดไก่
Boiled Rice
ข้าวต้ม
Boiled Rice with seafood   ข้าวต้มทะเล
Noodles
ก๋วยเตี๋ยว
Soup noodles ก๋วยเตี๋ยวน้ำ�
Beef soup noodles ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
with meat ball    ใส่ลูกชิ้น
PadThai
ผัดไทย
Soup
แกงจืด
Curry
แกงเผ็ด
Green curry
แกงเขียวหวาน
Tom Yum Kung ต้มยำ�กุ้ง
Spring rolls
ปอเปี๊ยะ
Wanton
เกี๊ยว
Wanton soup เกี๊ยวน้ำ�
Sweet and sour เปรี้ยวหวาน

เนื้อหา
1. ค รู นำ�เข้ า สู่ บ ทเรี ย นโดยทบทวน
บทสนทนาการซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องกีฬา และของที่ระลึก
2. ค รูอธิบายคำ� กลุม่ คำ� ประโยคเกีย่ วกับ
การซื้อขายอาหารและเครื่องดื่มใน
ร้านอาหาร โดยใช้บัตรคำ� แผ่นภาพ
หนังสือเรียน พร้อมทั้งฝึกออกเสียง
3. ครูให้ผเู้ รียนดู ซีดี เกีย่ วกับบทสนทนา
การซื้อขายอาหารและเครื่องดื่มใน
ร้านอาหาร
4. ค รูให้ผู้เรียนฝึกสนทนาในสถานการณ์
จำ�ลอง ตามบทสนทนาในเนื้อหา โดย
วิธีจับคู่ หรือบทบาทสมมติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
4
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Papaya salad
Omelette
Vegetarian
Beverage
Juice
Orange juice
Lemonade
Herb Juice
Coffee
Hot coffee
Iced coffee
Tea
Hot tea
Iced tea
Bottled water
Beer
Wine
Desserts
Thai desserts
Ice cream
Fruit
Banana

ส้มตำ�
ไข่เจียว
มังสวิรัติ
เครื่องดื่ม
น้ำ�ผลไม้
น้ำ�ส้ม
น้ำ�มะนาว
น้ำ�สมุนไพร
กาแฟ
กาแฟร้อน
กาแฟ เย็น
ชา
ชาร้อน
ชาเย็น
น้ำ�เปล่าใส่ขวด
เบียร์
เหล้าองุ่น
ของหวาน
ขนมหวานไทย
ไอศกรีม
ผลไม้
กล้วย

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
มะม่วง
มะพร้าว
ส้ม
ส้มโอ
ทุเรียน
มังคุด
มะละกอ
สับปะรด
แตงโม
ฝรั่ง
ขนุน
เงาะ
ชมพู่
ลำ�ไย
ลูกตาล    
ลิ้นจี่
สละ

คำ�ศัพท์เกี่ยวกับรสชาติอาหาร
sour
เปรี้ยว
sweet
หวาน

Mango
Coconut
Orange
Pomelo
Durian
Mangosteen
Papaya
Pineapple
Watermelon
Guava
Jackfruit
Rambutan
Roseapple
Longan
Palm nut
Lychee
Sala

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

เนื้อหา

salty
เค็ม
bitter
ขม
spicy
เผ็ด
hot
ร้อน
mild
รสอ่อน
strong
รสเข้ม
crispy
กรอบ
oily
มันเลี่ยน
What does it taste like?
รสชาติอย่างไร
2. ฝึ ก ตั ว อย่ า งประโยคที่ ใช้ ใ นอาชี พ ประโยคที่ถามความต้องการของลูกค้า
พนักงานขายอาหารได้
Would you like to see the menu?
คุณจะดูรายการอาหารมั้ยคะ
Would you like to order now?
คุณจะสั่งอาหารเลยมั้ยคะ
Ready to order.
พร้อมที่จะสั่งอาหาร
What would you like to order,
madam, sir?
คุณจะสั่งอะไรคะ/ครับ
What would you like to drink?
สั่งให้กับลูกค้า)

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
Recommend something?
มีอะไรจะแนะนำ�มั้ยคะ
I can recommend Pad Thai. It is
very delicious.
ผมขอแนะนำ�ผัดไท มันอร่อยมากครับ
What  does it like?
รายการนี้คืออะไร
Is it spicy?
เผ็ดมั้ย
Will that be all?
เท่านั้นใช่มั้ยคะ
Enjoy you meal.
ทานอาหารให้อร่อยนะคะ
Did you enjoy your meal?
อาหารอร่อยมั้ยคะ
บทสนทนา
บทสนทนาที่ 1
ถามความต้องการของลูกค้า
คนขาย : Good morning. What
would you like to have, sir?
สวัสดีค่ะ คุณจะสั่งอะไรคะ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
คนซื้อ : I’d like to have chicken
noodles soup.
ขอก๋วยเตี๋ยวน้ำ�ไก่
คนขาย : Would you like any thing
to drink?
จะสั่งเครื่องดื่มอะไรดีคะ
คนซื้อ : Iced coffee, please.
โอเลี้ยงครับ
บทสนทนาที่ 2
ลูกค้ากำ�ลังคุยกัน แล้วไปขัดจังหวะเพื่อ
เสริฟอาหาร ให้ใช้คำ�ศัพท์ sorry, excuse me
คนขาย : Excuse me, Here is your
order.
ขอโทษค่ะ อาหารที่สั่งมาแล้วค่ะ
คนซื้อ : Good.
ดี
คนขาย : Sorry for being late.
ขอโทษที่ช้าไปนิด
คนซื้อ : It’s all right.
ไม่เป็นไร

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
บทสนทนาที่ 3 ขอให้เก็บเงินค่าอาหาร
ลูกค้า : Check, please?.
เก็บเงินด้วย
พนักงาน : One moment, sir.
สักครู่ค่ะ
พนักงาน : It’s 180 baht, sir.
ราคา หนึง่ ร้อยแปดสิบบาทค่ะ
ลูกค้า : Here’s 200 baht.
นี่ 200 บาท
พนักงาน : Thank you.
ขอบคุณค่ะ
บทสนทนาที่ 4  เงินทอน
พนักงาน : Here’s your change, sir.
เงินทอนค่ะ
ลูกค้า : You can keep it.
เก็บเงินทอนไว้ (เป็นค่าทิป)
พนักงาน : Thank you very much.  
Please come back  again.
ขอบคุณมากค่ะ วันหลังมา
ทานใหม่นะคะ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
บทสนทนาที่ 5  รับบัตรเครดิตหรือไม่
ลูกค้า : Do you take credit cards?
รับบัตรเครดิตไหม
พนักงาน : Yes, sir. We accept all
major credit cards.
ได้คะ่ เรารับบัตรเครดิตทุกใบค่ะ
ลูกค้า : Here’s my card.
นี่บัตรเครดิตของฉัน
พนักงาน : Thank you sir.
ขอบคุณค่ะ
บทสนทนาที่ 6 ปฏิเสธการรับบัตรเครดิต
ลูกค้า : Here’s my card.
นี่บัตรเครดิตของฉัน
พนักงาน : I’m sorry, we don’t take
credit cards.
ขอโทษค่ะ เราไม่รบั บัตรเครดิต
ลูกค้า : Oh really?
งั้นเหรอ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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หลักสูตรพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง
กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ
ความเป็นมา

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ           
ในการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นประชาชน
อาเซียนทีส่ ามารถแข่งขันและอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นบ้านอย่างสันติสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทางภาษาในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น  ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในสามปีข้างหน้า ส�ำนักงาน กศน. ได้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเป้าหมายของส�ำนักงาน กศน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน กศน. และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพในเวทีสากลต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรส�ำหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
3. การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการฝึกทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำ� ลอง และ/หรือ
สถานการณ์จริง
4. สามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จุดหมาย
รับจ้าง

1. เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ ส�ำนวน ประโยคง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพพนักงานขับรถ

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ เพือ่ สือ่ สารในการประกอบอาชีพพนักงานบริการทีพ่ กั /แม่บา้ น
ได้ถูกต้อง
3. สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในสถานการณ์จำ� ลอง
และ/หรือ สถานการณ์จริง
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กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. ผู้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
3. ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน

ระยะเวลา

จ�ำนวน  80 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

ศัพท์  ส�ำนวน  ประโยค ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน ได้แก่
เรื่องที่ 1 การทักทายและการตอบรับการทักทาย (Greeting)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 2 1. การแนะน�ำตนเองกับผู้อื่น
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
2. การแนะน�ำผู้อื่นให้รู้จักกัน (Introducing)  
เรื่องที่ 3 1. การขอบคุณและการตอบรับ
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
   2. การขอโทษและการตอบรับ การขอโทษทั่วไป (Thanking and Apologizing)
เรื่องที่ 4 1. การขอร้องและการตอบรับ  การขอร้อง
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
   2. การขอโทษและการตอบรับ  การขอโทษ  ในกรณีปฏิเสธค�ำขอร้องหรือปฏิเสธค�ำถาม   
    
(Request and Apology)
เรื่องที่ 5 การอวยพรและการตอบรับการอวยพร (Wishing)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 6 การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา (Leave taking) ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 7 1. การรับจองห้องพักและการรับแจ้ง
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
   2. ยกเลิกห้องพักทางโทรศัพท์ (Reservation)
เรื่องที่ 8 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน (Vocabularies)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 9 การติดต่อเข้าพัก(Check in)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 10 การเตือนเรื่องความปลอดภัย (Safety)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 11 วัน เดือน ปี จ�ำนวนนับ ล�ำดับที่ (Date and Counting) ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 12 การออกจากที่พัก(Check out)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 13 ค�ำศัพท์สถานที่ส�ำคัญที่ควรทราบ(Important Places)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 14 การพูดคุยเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เข้าพัก(General Conversation)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 15 การแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และศูนย์การค้า/แหล่งการค้า
(Suggesting and Giving Information)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
เรื่องที่ 16 อาหาร และผลไม้ไทย (Thai food and fruits)
ทฤษฎี  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3  ชั่วโมง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ฝึกการออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน  และประโยคพืน้ ฐานทัว่ ไปและทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพพนักงานบริการ
ที่พัก/แม่บ้าน
2. ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในการประกอบอาชีพพนักงานบริการทีพ่ กั /แม่บา้ น โดยใช้บทบาท
สมมติ สถานการณ์จ�ำลอง และหรือ สถานการณ์จริง
3. จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4. จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม

สื่อการเรียนรู้

1. บัตรค�ำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน
2. VCD, DVD, CD
3. สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์

การวัดและประเมินผล

1. ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. ผู้เรียนฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมติ
3. การซักถาม  การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ผ่านการฝึกทักษะการสื่อสารเพื่ออาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้านที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์          
ที่ก�ำหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้านสามารถน�ำไปเทียบโอนผล  
การเรียนรูเ้ ข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกสาระ
ความรู้พื้นฐาน  วิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

เรื่องที่ 1
การทักทายและการตอบ
รับการทักทาย
(Greeting)

เรื่อง

เนื้อหา

    ทักทายและตอบรับการทักทายตาม 1. การทักทายเวลาเช้า  Good morning.
ความเหมาะสมของบุคคลและเวลา เพือ่
ก ารทั ก ทายเวลากลางวั น Good
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ afternoon.
น่าชื่นชมต่อชาวต่างชาติที่เข้าพัก
การทั ก ทายเวลาเย็ น /ค่ำ�  Good
evening.
2. ช่วงเวลาที่ใช้คำ�ทักทายต่างกัน
G ood morning. ทั ก ทายหลั ง
24.00 น. จนถึงก่อน 12.00 น.
G ood afternoon. ทั ก ทายหลั ง
12.00 น. จนถึงก่อน 17.00 น.
G ood evening. ทั ก ทายหลั ง
17.00 น. จนถึงก่อน 24.00 น.
3. การตอบรับการทักทาย
ต อบรั บ ด้ ว ยข้ อ ความเดี ย วกั น ตาม
ช่วงเวลานั้น
4. การพูดเสริมหลังจากมีการตอบรับ
การทักทายเพือ่ ความเป็นกันเองและ
สร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น ในกรณี
มีผู้กำ�ลังจะเข้าพัก ได้แก่ My name
is Pimporn. Please ask me if you
need anything.

จุดประสงค์การเรียนรู้

4.

3.

2.

1.

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
ส ร้ า งความคุ้ น เคยกั บ ผู้ เรี ย นและ 2
3
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
ค รู อ ธิ บ าย ออกเสี ย งข้ อ ความ
บอกความหมายคำ�ศัพท์พร้อมแปล
ความหมายข้อความ
จบั คูผ่ เู้ รียนให้ฝกึ ทักทายและตอบรับ
การทักทายแต่ละช่วงเวลา ทั้งตอนเช้า
ตอนกลางวัน และตอนเย็น/ตอนค�่ำ
รวมทั้งฝึกพูดเพิ่มเติมในกรณีมีผู้ก�ำลัง
จะเข้าพัก กรณีพบกันวันรุ่งขึ้นและ
กรณีอื่นตามความเหมาะสม
ให้อาสาสมัครทำ�หน้าที่เป็นครู และ
เลื อ กผู้ เรี ย น 4 คน (2 คู่ ) มาฝึ ก
สนทนาเรือ่ งการทักทาย การตอบรับ
การทักทายและการพูดคุยเพิ่มเติม
เพือ่ สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
ครูบันทึกผลการฝึกสนทนาของผู้เรียน
ทั้ง 2 คู่ แล้วรายงานให้ทุกคนฟัง
ร่วมกัน จากนั้นให้ผู้เรียนคนอื่นและ
ครูเพิ่มเติมจากการสังเกตพร้อมกับ
แนะนำ�ตามความเหมาะสม

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน
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	ดิฉันชื่อพิมพร กรุณาสอบถามดิฉัน 5. ผู้เรียนฝึกเขียนข้อความ หรือปรับ
หากคุณต้องการสิ่งใด please tell เปลี่ยนข้อความให้เกิดความชำ�นาญ
me whichever you want. กรุณา 6. ครูประเมินความสามารถผู้เรียนจาก
บอกดิฉันว่าคุณต้องการอะไร
การสังเกต จาก แบบประเมิน หรือ
If you need any help, please จากแบบทดสอบ
press 1.
ฯลฯ
ถ้ า คุ ณ ต้ อ งการให้ ช่ ว ยเรื่ อ งอะไร
กรุณากด 1
ฯลฯ
5. ใ นกรณีพบผู้เข้าพักวันรุ่งขึ้น อาจใช้
ข้อความต่อไปนี้
Did you sleep well?
คุณหลับสบายมั้ย
How’s the room?
ห้องพักเป็นอย่างไรบ้าง
Is your room comfortable?
ห้องพักของคุณสบายดีมั้ย
ฯลฯ
เรื่องที่ 2
แนะนำ�ตนเองกับผู้อื่นและแนะนำ� 1. การแนะนำ�ตนเองกับผู้อื่น
1. ส ร้ า งบรรยากาศด้ ว ยกิ จ กรรมที่
1. การแนะนำ�ตนเองกับ บุ ค คลที่ ไ ม่ เ คยรู้ จั ก กั น มาก่ อ นให้ ไ ด้ Good afternoon. My name is เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิด
ผู้อื่น
รู้จักกันเพื่อมารยาทที่ดีทางสังคมซึ่ง
Manida.
ความคุน้ เคยและกล้าพูด กล้าแสดงออก

เรื่อง
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2. ก ารแนะนำ�ผู้ อื่ น ให้ ชาวต่ า งชาติ ย อมรั บ และสร้ า งความ
รู้จักกัน (Introducing) ชื่นชมให้เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นตัวแทน
คนไทยทั้งประเทศ

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ส วัสดีค่ะ (เวลาบ่าย) ดิฉันชื่อมานิดา 2. - ครูอธิบายวิธีการแนะนำ�ตนเองกับ
Good evening. My name is Tiwa. ผู้อื่น เพื่อความเข้าใจและออกเสียง
สวัสดีครับ (เวลาเย็น/เวลาค่ำ�) ผมชือ่
ให้ผู้เรียนฟัง ให้ผู้เรียนออกเสียงตาม
ทิวา
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน บอกคำ�ศัพท์
Hello! My name is Chatchai.
อธิบาย ความหมายของคำ�ศัพท์และ
สวัสดีครับ (ทักทายได้ทกุ เวลา) ผมชือ่
รูปประโยค
ฉัตรชัย
- ครูอธิบายวิธีการแนะนำ�ผู้อื่นให้
Hi! I’m Nina.
รู้จักกัน พยายามให้ผู้เรียนเข้าใจและ
สวัสดีค่ะ (ทักทายอย่างไม่เป็นทางการ เห็ น ความสำ�คั ญในเรื่ อ งนี้ อาจยก
กับคนวัยใกล้เคียงกันรูจ้ กั กันหรือสนิทกัน) สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ฉันนิหน่าค่ะ
บ อกให้ ผู้ เรี ย นลองออกเสี ย งตาม
Hello! I am Sirina.
แก้ ไขหากผู้ เรี ย นออกเสี ย งคำ�หรื อ
สวัสดีค่ะ (ทักทายได้ทุกเวลา) ดิฉัน ประโยคไม่ ชั ด เจนหรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ศิรินาค่ะ
อธิบายรูปประโยคการแนะนำ�ผู้อื่น
ฯลฯ
ให้รจู้ กั กัน อธิบายความหมายของคำ�
2. การแนะนำ�ผู้อื่นให้รู้จักกัน
ศัพท์และรูปประโยค
Tida : Hello Narin.
3. ใ ห้ อ าสาสมั ค รผู้ เรี ย นจั บ คู่ เ พื่ อ ฝึ ก
ธิดา : สวัสดีค่ะ นรินทร์
แนะนำ�ตนเองกั บ คู่ ข องตน จน
arin : Hello Tida.
สามารถแนะนำ�ตนเองได้บา้ ง จากนัน้
นรินทร์ : สวัสดีครับ ธิดา
เปลี่ยนคู่สลับกับคู่อื่นๆ หมุนเวียนไป
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Tida : Narin, this is Fasai.
ฝึกแนะนำ�ตนเองกับผู้อื่นจนพูดได้
ธิดา : นรินทร์ นี่ฟ้าใสค่ะ
คล่อง มีเงื่อนไขว่า เมื่อเปลี่ยนคู่แล้ว
Narin : Hello fasai. I’m pleased ต้องสลับกันเป็นคนแรกที่เริ่มแนะนำ�
to meet you.
ตนเอง ขัน้ ตอนต่อไปให้จบั กลุม่ 3 คน
นรินทร์ : สวัสดีครับ ฟ้าใส ผมยินดีที่ เพื่อฝึกแนะนำ�ผู้อื่นให้รู้จักกัน ก่อน
รู้จักคุณ
ฝึกต้องตกลงกันให้ชัดเจนว่า ใครที่
Fasai : Hello Narin. I’m pleased รู้จักกันมาก่อนและคนใดจะแนะนำ�
to meet you, too.
เพื่อนให้รู้จักกับบุคคลที่ 3 ซึ่งเพื่อน
ฟ้าใส : สวัสดีค่ะ นรินทร์ ดิฉันยินดี ยังไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อนฝึกหมุนเวียน
ที่รู้จักคุณเช่นกัน
เปลี่ยนกลุ่มกันไป เพื่อให้สามารถ
การแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก อาจใช้ แนะนำ�ผู้อื่นได้จนคล่อง
ประโยคแตกต่างกัน ออกไป ได้แก่
4. ครูสุ่มผู้เรียนทั้งจับคู่เพื่อแสดงการ
I’m pleased to meet you.
แนะนำ�ตนเองกับผู้อื่น และจับกลุ่ม
I’m pleased to know you.
3 คน เพื่อแสดงการแนะนำ�ผู้อื่นให้
I’m pleased to see you.
รู้จักกันหน้าชั้นโดยเพื่อนที่เหลือต้อง
หรือ I’m glad to meet you.
บันทึกในแบบสังเกตว่าแนะนำ�ได้ดี
I’m glad to know you.
เพียงใด มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไข
I’m glad to see you.
ครูต้องบอกผู้เรียนทุกคนให้ใจกว้าง
หรือ I’m happy to meet you.
ยอมรับฟังข้อวิจารณ์จากเพื่อน   
I’m happy to know you.
5. ครูเพิม่ เติมแนวคิดจากข้อวิจารณ์ของ
I’m happy to see you.
เพื่อนๆ
ฯลฯ
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เนื้อหา

เรื่องที่ 3
1. ขอบคุณและตอบรับการขอบคุณตาม 1. คำ�ขอบคุณ
1. การขอบคุณและการ สถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม Thank you.
ตอบรับการขอบคุณ
เพื่ อ มารยาทที่ ดี ท างสั ง คมให้ เ กิ ด Thank you very much.
2. การขอโทษและการ ความประทั บ ใจแก่ ช าวต่ า งชาติ Thanks.
ตอบรั บ การขอโทษ ผู้มาเยือน
Thanks a lot.
ทั่ ว ไป (Thanking 2. ขอโทษและตอบรับการขอโทษด้วย Thanks very much.
and Apologizing)
ความจริ ง ใจด้ ว ยคำ�พู ด และกิ ริ ย า
ฯลฯ
มารยาทที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ 2. คำ�ขอบคุณที่เฉพาะเจาะจงบางเรื่อง
รู้สึกชื่นชมให้เกิดกับชาวต่างชาติที่ Thank you for your kindness.  
พบเห็น
ขอบคุณในความกรุณา
Thank you for your help. ขอบคุณ
ในความช่วยเหลือ
Thank you for what you’ve done.
ขอบคุณในสิ่งที่คุณทำ�ให้
Thank you for your attention.                  
ขอบคุณในความสนใจ

เรื่อง
6. ครูประเมินความสามารถผู้เรียนจาก
การสังเกตหรือจากแบบประเมินขณะผู้
เรียนร่วมกิจกรรมทั้งด้านความสามารถ
และความกระตื อ รื อ ร้ น ในการร่ ว ม
กิ จ กรรมและอาจประเมิ น จากแบบ
ทดสอบ
1. สร้างบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคย
ร่วมกันทั้งระหว่างครูกับผู้เรียนและ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียน
กล้าพูด กล้าแสดงออก เพิ่มความ
มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
2. ครูอธิบายถึงมารยาทในการขอบคุณ
และการขอโทษซึง่ วัฒนธรรมต่างชาติ
จะมีการตอบรับทั้งการขอบคุณและ
การขอโทษ ซึ่งบางครั้งผู้เรียนที่ใช้
ความพยายามในการฝึ ก พู ด ภาษา
อังกฤษอาจไม่ได้คำ�นึงถึงวัฒนธรรม
ทางภาษาเช่นนี้
3. ครูออกเสียงข้อความและประโยค
ตัวอย่างให้ผู้เรียน ฝึกออกเสียงตาม
จนเกิดความมั่นใจ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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Thank you for your advice.               4. แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่ม
ขอบคุณในคำ�แนะนำ�
ขอบคุณ และกลุม่ ขอโทษ แต่ละกลุม่
Thank you for your sympathy.              จับคูเ่ พือ่ กำ�หนดให้มผี กู้ ล่าวคำ�ขอบคุณ
ขอบคุณในความเห็นใจ
และผูต้ อบรับ ผูก้ ล่าวคำ�ขอโทษ และ
Thank you for your invitation.                ผู้ตอบรับ จากนั้นฝึกเป็นคู่ เมื่อฝึก
ขอบคุณที่เชิญ
จนครบแล้วให้เปลี่ยนกลุ่ม คือกลุ่ม
Thank you for your accompany. ขอบคุณเปลีย่ นเป็นกลุม่ ขอโทษ สลับ
ขอบคุณที่คุณไปเป็นเพื่อน
กันเพื่อมีโอกาสฝึกได้ครบทั้ง 2 เรื่อง
	
คำ�ว่า  Thank you  จากข้อความข้างต้น 5. เลือกคู่อาสาสมัครพูดหน้าชั้นทั้งคู่
สามารถแทนด้วย
ขอบคุณและคู่ขอโทษ ครูเพิ่มเติม
Thank you very much
คำ�วิจารณ์ให้ทกุ คนได้รบั ฟัง และอาจ
Thanks
ให้เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นในเชิง
Thanks a lot
สร้างสรรค์
Thanks very much
6. ครูประเมินความสามารถผู้เรียนจาก
และต่อท้ายด้วยเรือ่ งทีต่ อ้ งการขอบคุณ การสังเกต จากแบบประเมิน หรือ
ฯลฯ
จากแบบทดสอบทัง้ ด้านความสามารถ
การตอบรับคำ�ขอบคุณ
การมีส่วนร่วม พัฒนาการการเรียนรู้
It’s my pleasure.
   ฯลฯ
My pleasure.
Pleasure.
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You’re welcome.
Don’t mention it.
Not at all.
การขอโทษ
I’m very sorry.
I’m sorry.
Sorry.
I’m so sorry.
I’m terribly sorry.
ฯลฯ
การตอบรับคำ�ขอโทษ
It doesn’t matter.
Don’t worry.
Forget it.
No problem.
Not at all.
Never mind.
Alright. / All right.
Okay. / OK
ฯลฯ

เนื้อหา
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เรื่องที่ 4
1. การขอร้อ งและการ
ตอบรับ การขอร้อง
2. การขอโทษและการ
ตอบรับ การขอโทษ
ในกรณี ป ฏิ เ สธคำ�
ขอร้ อ งหรื อ ปฏิ เ สธ
คำ�ถาม (Request
and Apology)

เรื่อง

เนื้อหา

ขอร้องและตอบรับการขอร้องอย่าง 1. การขอร้อง
เหมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ Please come earlier.
รวมทั้งการขอโทษและตอบการขอโทษ Please try your best.
ด้วยมารยาททีด่ ี เป็นการผูกใจชาวต่างชาติ Hold on, please.
ที่พบเห็น
Hurry up, please.
Buy me a kilo of rose apple,
please.
Show me your passport, please.
ฯลฯ
2. การตอบรับการขอร้อง
All right.
Alright.
No problem.
Okay.
OK
Certainly.
ฯลฯ
3. การขอโทษ
I’m sorry. I didn’t see him.
I’m sorry. It’s out of order.
I’m sorry. I forget to bring along.

จุดประสงค์การเรียนรู้
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สร้างบรรยากาศความคุน้ เคยระหว่าง 2
3
ครู กั บ ผู้ เรี ย นและระหว่ า งผู้ เรี ย น
ด้วยกัน
ค รูอธิบายวิธกี ารออกเสียงคำ� ข้อความ
และประโยค จากนัน้ ผูเ้ รียนออกเสียง
ตาม และให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกออกเสียง
ช่วงท้ายครูบอกความหมาย
ให้ผู้เรียนสลับคู่และฝึกพูด
ครูจดั บทบาทสมมุตแิ ละให้ผเู้ รียนฝึก
การพูดตามบทบาทสมมุตินั้นๆ ทั้ง
การขอร้องและการขอโทษ
ผ เู้ รียนฝึกเขียนข้อความ หรือปรับเปลีย่ น
ข้อความจนชำ�นาญ
ครูประเมินความสามารถผู้เรียนจาก
การสังเกตโดยใช้แบบสังเกต แบบ
ประเมิน หรือจากแบบทดสอบตาม
ความเหมาะสม
ฯลฯ
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595

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

I’m so sorry. I broke your plate.
I’m so sorry. I ate it up yesterday.
I’m very sorry. I didn’t tell you.
I’m very sorry. I lost your book.
ฯลฯ
4. การตอบรับการขอโทษ
That’s alright.
That’s all right.
That’s okay.
That’s OK
Don’t worry.
No problem.
It doesn’t matter.
Forget it.
ฯลฯ
เรื่องที่ 5
อวยพรในโอกาสต่างๆ ด้วยมารยาท 1. การอวยพร
1. ส ร้ างบรรยากาศความคุ้ น เคยและ
การอวยพรและการตอบ ทีด่ ตี ามความเหมาะสม และตอบรับการ การอวยพรในโอกาสต่าง ๆ
ความเป็นกันเองเพื่อนำ�ไปสู่การกล้า
รับการอวยพร
อวยพรในโอกาสต่างๆ โดยใช้ภาษาพูดที่ Happy birthday!
แสดงออกและกล้าพูดภาษาอังกฤษ
(Wishing)
เป็นสากลและสังคมยอมรับ เพื่อสร้าง I wish you a happy birthday.
ซึ่งทำ�ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการ
ความรู้สึกที่ดีต่อชาวต่างชาติผู้มาเยี่ยมเยือน
Happy New year!
ที่ดีขึ้น มีความมั่นใจที่ต้องพูดภาษา
อังกฤษ

เรื่อง
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2. ค รูอธิบายวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
ที่มักอวยพรในโอกาสต่างๆ และมี
การตอบรับคำ�อวยพรด้วยข้อความ
ที่แตกต่างกัน มีความหลากหลาย
มากกว่ า คนไทยที่ มั ก ตอบแต่ เ พี ย ง
คำ�ว่า “ขอบคุณ”
3. ครูออกเสียงข้อความอวยพรและคำ�
หรือข้อความตอบรับคำ�อวยพรเพื่อ
เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดตาม
4. ครูจัดกิจกรรม เช่น ให้จับคู่ผู้เรียน
แต่ละคูจ่ บั ฉลากว่าจะได้ฝกึ การอวยพร
และการตอบรับการอวยพรในโอกาส
ใดบ้าง เป็นต้น เมื่อฝึกจนเริ่มพูดได้
คล่องแล้ว ให้เปลี่ยนคู่กัน แล้วฝึก
เช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะกล่าวอวยพร
และตอบรั บ การอวยพรได้ ถู ก ต้ อ ง
และออกเสียงได้อย่างชัดเจน
5. ผู้ เ รี ย นฝึ ก เขี ย นข้ อ ความอวยพร
เพราะอาจเขียนลงในบัตรอวยพรได้
และให้ บ อกความหมายข้ อ ความ
อวยพร ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา
Have a happy new year.
I wish you a happy new year.
Merry Christmas!
I wish you a Merry Christmas.
Happy Valentine’s Day!
Happy on your retirement!
Good luck!
The best of luck!
Save journey back home.
Have a safe journey!
Have a nice trip!
Bon Voyage!
Get well soon!
I wish you good health.
Have a good health!
Have a nice day!
Have a nice meal!
Have a nice vacation!
Have a wonderful night!
Have a sweet honeymoon!
ฯลฯ
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เรื่องที่ 6
กล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาด้วย
การกล่าวลาและ
ภ า ษ า ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ บุ ค ค ล แ ล ะ
การตอบรับการกล่าวลา สถานการณ์ในขณะนั้น เป็นการสร้าง
(Leave taking)
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ คนไทยโดยรวม
ช่วยผูกใจให้ชาวต่างชาติตอ้ งการกลับมา
เที่ยวเมืองไทยเมื่อมีโอกาสในอนาคต

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. การตอบรับคำ�อวยพร
6. ครูประเมินผูเ้ รียนด้วยการสังเกตโดย
Thank you.
ใช้แบบสังเกตหรือแบบประเมินใน
Thank you so much.
ขณะผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมทีก่ ำ�หนด
Thank you very much.
นอกจากนีอ้ าจสร้างแบบทดสอบเพือ่
Thanks.
ทดสอบความรู้และทักษะที่ได้รับ
Thanks a lot.
ฯลฯ
Thanks very much.
The same to you.
You too.
ฯลฯ
3. การตอบรับคำ�อวยพรที่ใช้ข้อความ
เช่นเดียวกัน กับการอวยพร
Happy New year!
Merry Christmas!
Happy Valentine’s Day!
Happy Chinese New year!
ฯลฯ
1. การกล่าวลา
1. สร้างบรรยากาศความคุ้นเคยต่อกัน
การกล่าวลาในสถานการณ์ต่างๆ
ระหว่ า งครู กั บ ผู้ เรี ย นและระหว่ า ง
กล่าวลาหลังการพูดคุยและต้องการ ผู้เรียนด้วยกันเพื่อลดความรู้สึกอาย
ลาจากกัน
ที่ พู ด ภาษาอั ง กฤษ เมื่ อ เกิ ด ความ
Good – bye.
มั่นใจ   ผู้เรียนจะหมั่นฝึกพูดภาษา
Bye - bye.
อังกฤษด้วยความสนุกสนาน เกิด

เนื้อหา
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Bye.
ความภูมิใจที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้
See you later.
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้
See you.
ประสบความสำ�เร็จในอาชีพ
See you tomorrow.
2. ค รู อ ธิ บ ายการใช้ คำ�หรื อ ข้ อ ความ
 ก ล่ า วลาเมื่ อ ชาวต่ า งชาติ กำ�ลั ง จะ กล่ า วลา รวมทั้ ง การตอบรั บ การ
เดินทางกลับประเทศ หรือออกจาก กล่าวลา ให้ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญ
สถานที่พักเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว และความจำ�เป็นเพือ่ มารยาททีด่ ที าง
ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่น หรือ สังคม
จังหวัดอื่น
3. ค รู อ อกเสี ย งให้ ฟั ง และผู้ เรี ย นฝึ ก
Have a safe journey back home. ออกเสียงตาม
Have a nice journey back home. 4. ค รู กำ�หนดสถานการณ์ เพื่ อ ฝึ กการ
Bon Voyage!
กล่าวลา เช่น เมื่อพูดคุยแล้วต้องการ
Have a good trip!
ลาจากกัน เมื่อชาวต่างชาติออกจาก
Have a nice trip!
ที่พักเพื่อเดินทางกลับประเทศ เมื่อ
Have a nice weekend!
ชาวต่างชาติจะเดินทางไปพักผ่อนที่
Have a nice vacation!
จังหวัดอื่น เมื่อจะลาก่อนเข้านอน
H ave a wonderful time in เมื่ อ ลากั น หลั ง งานเลี้ ย งเลิ ก หรื อ
Chiang Mai.
กล่าวคำ�ลาหลังพูดคุยทางโทรศัพท์
Have a nice time in Phuket.
เป็นต้น จากนั้นผู้เรียนจับคู่กันแล้ว
Enjoy your trip to Samui.
จั บ ฉลากว่ า จะฝึ ก กล่ า วลาและ
Enjoy your stay in Pai.
ตอบรับการกล่าวลาสถานการณ์ใด
ฯลฯ

เนื้อหา
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2. การตอบรับคำ�กล่าวลา
5. ผู้เรียนฝึกเขียนบางข้อความที่อาจ
อาจตอบรับด้วยคำ�กล่าวลาเดียวกัน
เขียนบนบัตรทีต่ อ้ งการใช้อำ�ลาพร้อม
Good – bye.
บอกความหมาย
Bye - bye.
6. ค รู ป ระเมิ น จากการสั ง เกตโดยใช้
Bye.
แบบสังเกต แบบประเมินหรืออาจให้
See you later.
ผู้ เรี ย นทำ�แบบทดสอบตามความ
See you.
เหมาะสม
See you tomorrow.
ฯลฯ
See you at lunch time.
See you again.
Good night.
ฯลฯ
สังเกตว่าการกล่าวลานอกจากกล่าว
ลาหลังพูดคุยจบแล้ว กล่าวลาก่อนจาก
กันเพื่อเดินทางกลับประเทศหรือเพื่อ
เดินทางไปพักผ่อน ณ สถานที่อื่น ยังมี
การกล่ า วลาก่ อ นเข้ า นอน กล่ า วลา
หลังงานเลี้ยงเลิก รวมทั้งกล่าวลาทาง
โทรศัพท์
3. การตอบรับคำ�กล่าวลาที่ใช้ได้เสมอ
แต่ต้องคำ�นึงถึงสถานการณ์ขณะนั้น

เนื้อหา
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เรื่องที่ 7
สนทนาทางโทรศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ การ 1. การรับจองห้องพักทางโทรศัพท์
การรับจองห้องพักและ รับจองห้องพักและการยกเลิกห้องพักได้ Operator : Good morning. This is
การรับแจ้ง
อย่างเหมาะสมตามมารยาททางสังคม
PMY Guesthouse.
ยกเลิกห้องพักทางโทรศัพท์
Can I help you?
(Reservation)
Guest : Oh yes. I’d like to book a
single room next Monday.
Operator : W hat time will you
check in?
Guest : At 11 in the morning.
Can you tell me the
room rate, please?
Operator : Six hundred baht a night.
Guest : Alright. My name is John
Brown. My phone  number
is 0819140549

เรื่อง

4.

3.

2.

1.

Good – bye.
Bye - bye.
Bye.
See you later.
See you.
I’ll call you later.
ฯลฯ
ค รู ส ร้ า งบรรยากาศร่ ว มกั น ให้ เ กิ ด
ความคุ้ น เคยเพื่ อ ความเป็ น กั น เอง
ขณะฝึกการพูดภาษาอังกฤษ
ครูพยายามออกเสียงข้อความในการ
สนทนาทางโทรศัพท์ ทั้งการรับจอง
ห้องพักและการรับแจ้งยกเลิกห้องพัก
ให้ผู้เรียนออกเสียงตามได้อย่างถูกต้อง
แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่ม
รับจองห้องพักทางโทรศัพท์และกลุม่
รั บ แจ้ ง ยกเลิ ก ห้ อ งพั ก แต่ ล ะกลุ่ ม
ฝึกการสนทนาร่วมกัน
เ ลื อ กผู้ แ ทนกลุ่ ม ย่ อ ยสนทนาให้
ผู้ เรี ย นกลุ่ ม ใหญ่ รั บ ฟั ง และผู้ รั บ ฟั ง
บั น ทึ ก ข้ อ สั ง เกต จากนั้ น ให้ มี ก าร
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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Operator : Thank you. I’m looking 5. เปลี่ยนกลุ่มและฝึกการสนทนาตาม
forward to your visit.
ขั้นตอนเดิม
Guest : Thank you. Goodbye. 6. ครูประเมินด้วยวิธีการสังเกตโดยใช้
Operator : You’re welcome. Goodbye. แบบสังเกต หรือแบบประเมิน รวมทั้ง
2. การรับแจ้งยกเลิกห้องพักทางโทรศัพท์ อาจใช้แบบทดสอบที่เหมาะสม
Operator : Good Afternoon. This is
ฯลฯ
Green Leaves Homestay.
May I help you?
Guest : This is Maria Jones speaking.
I’m very sorry to cancel my
reservation for next Friday.
			  My son can’t change his
flight. So we’re not able
to check in at that time.
Operator : That’s all right. Please
call anytime you’d like    
to spend your time with us.
Guest : Okay. Thank you very
much. Goodbye.
Operator : You’re welcome. Goodbye.

เนื้อหา
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เรื่องที่ 8
ใช้ คำ�ศั พ ท์ รู้ ค วามหมาย และ
คำ�ศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ ออกเสียงคำ�ศัพท์เกี่ยวกับที่พัก อุปกรณ์  
พนั ก งานบริ ก ารที่ พั ก / เครื่ อ งใช้ แ ละสิ่ ง อำ�นวยความสะดวก
แม่บ้าน
รวมทั้งคำ�ศัพท์อื่น ที่เกี่ยวข้อง
(Vocabularies)

เรื่อง
1. ค ำ�ศัพท์เกี่ยวกับที่พัก อุปกรณ์  เครื่องใช้
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
single room
ห้องเดี่ยว
single bed
เตียงเดี่ยว
double room
ห้องคู่
double bed
เตียงคู่
air-conditioning room ห้องปรับอากาศ
room with a bath ห้องพักมีอา่ งอาบน�ำ้
room with a shower ห้องพักมีฝักบัว
television/ TV
โทรทัศน์
telephone
โทรศัพท์
refrigerator/ fridge ตู้เย็น
water thermos
กระติกน�้ำ
sink
อ่างล้างหน้า
bed lamp
โคมไฟหัวเตียง
lamp
โคมไฟ
wardrobe
ตู้เสื้อผ้า
beside table
โต๊ะข้างเตียง
dressing table
โต๊ะเครื่องแป้ง
desk
โต๊ะเขียนหนังสือ
waste basket
ตะกร้าใส่ผง

เนื้อหา

5.

4.

3.

2.

1.

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองเพือ่
2
3
ให้เกิดความคุ้นเคยและความมั่นใจ
ที่ จ ะฝึ ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ และ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน
ค รู นำ�เข้ าสู่ เรื่ อ งการเรี ย นรู้ คำ�ศั พท์
ต่างๆ ที่พนักงาน บริการที่พัก/แม่บ้าน
ควรทราบเพือ่ นำ�ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เช่น หาอาสาสมัครจากผูเ้ รียนช่วยกัน
คิ ด คำ�ศั พ ท์ ที่ ค วรรู้ และจั ด กลุ่ ม /
หมวดหมู่คำ�ศัพท์ เป็นต้น
ผู้ เรี ย นหาความหมายคำ�ศั พ ท์ จ าก
พจนานุ ก รมหรื อ จากอิ น เทอร์ เ น็ ต
จากนั้นนำ�เสนอให้ทุกคนได้รับทราบ
ครูให้ผู้เรียนจัดบอร์ดคำ�ศัพท์สำ�หรับ
อาชีพพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน
โดยมี คำ�ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษพร้ อ ม
ความหมาย
ครูออกเสียงคำ�ศัพท์ให้ผเู้ รียนฝึกตาม
เมื่อออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน และ
จดจำ�ความหมายคำ�ศัพท์ได้แล้ว ให้
ผู้เรียนฝึกเขียน
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carpet
พรม
6. ครูประเมินโดยวิธีสังเกตและบันทึก
curtain
ม่าน
ไว้ในแบบสังเกตทั้งความตั้งใจ ความ
telephone directory สมุดโทรศัพท์
สามารถในการเรียนรู้และการมีส่วน
bed
เตียง
ร่วมในกิจกรรมหรืออาจประเมินโดย
pillow
หมอน
ใช้แบบทดสอบตามความเหมาะสม
blanket
ผ้าห่ม
ฯลฯ
toilet paper
กระดาษชำ�ระ
mirror
กระจก
shower cap
หมวกใส่อาบน�้ำ
bath mat
ผ้าเช็ดเท้า
towel
ผ้าเช็ดตัว
key
กุญแจ
key card   บัตรมีรหัสเปิดประตูหอ้ งพัก
                       ฯลฯ
2. ค ำ�ศัพท์เกี่ยวกับการอำ�นวยความสะดวก
ความบันเทิง และอื่นๆ
restaurant
ห้องอาหาร
traditional massage นวดแผนโบราณ
maid
แม่บ้าน
cashier
พนักงานเก็บเงิน
service charge
ค่าบริการ
operator            พนักงานรับโทรศัพท์

เนื้อหา
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
manager
ผู้จัดการ
tour guide
ไกด์นำ�เที่ยว
tour agency
บริษัทนำ�เที่ยว
car rental agency บริษัทรถเช่า
sauna
ห้องอบไอน�้ำ
fitness room         ห้องออกกำ�ลังกาย
swimming pool สระว่ายน้ำ�
karaoke
คาราโอเกะ
travel information    ข้อมูลการท่องเที่ยว
internet service   บริการอินเตอร์เน็ต
room service
บริการอาหารและ
เครื่องดื่มใน-ห้องพัก
laundry service บริการซักรีด
room service bill คา่ บริการอาหาร
ในห้องพัก
laundry service bill ค่าบริการซักรีด
safety box
ตู้นิรภัย
morning call
ปลุกเวลาเช้า
ฯลฯ
3. คำ�ศัพท์เกีย่ วกับสถานทีส่ ำ�คัญ/ควรรู้
bank
ธนาคาร
money exchange บริการแลกเงิน
post office            ที่ทำ�การไปรษณีย์

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่องที่ 9
การติดต่อเข้าพัก
(Check in)

เรื่อง

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

3

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

hospital
โรงพยาบาล
police station
สถานีตำ�รวจ
bus station
สถานีขนส่ง
train station
สถานีรถไฟ
bus stop
ป้ายรถเมล์
airport
สนามบิน
market
ตลาด
convenience store ร้านสะดวกซื้อ
book store/bookshop ร้านหนังสือ
stationary
ร้านเครื่องเขียน
drugstore/pharmacy ร้านขายยา
ฯลฯ
    ให้บริการผู้มาติดต่อเข้าพักด้วยภาษา มีผู้ติดต่อเข้าพักด้วยตนเอง
1. ครูสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง 2
ทีช่ ดั เจน ถูกต้อง เหมาะสม ตามมารยาท Receptionist : Good morning. May I ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก คุ้ น เคยและกล้ า
ที่ดีทางสังคม
help you, miss?
แสดงออก กล้าฝึกพูดต่อหน้าบุคคล
Julie
: Oh, yes. I’d like to เพื่อผลในการพัฒนาการเรียนรู้
check-in, please.
2. ครูออกเสียงบทสนทนาให้ผู้เรียนฟัง
Receptionist : D o you have a หรื อ อาจบั น ทึ ก เสี ย งชาวต่ า งชาติ
reservation, miss?
แล้วเปิดให้ฟัง สามารถฟังทบทวน  
จนออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
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เรื่องที่ 10
การเตือนเรื่อง
ความปลอดภัย
(Safety)

เรื่อง
Julie

เนื้อหา

: S ure. My name is
Julie James.
Receptionist : Let me check through
our list. You’ve made
a reservation from
20 to 25 this month.
Is that right?
Julie
: That’s right.
Receptionist : Please fill out this
form. Your room
number is 608. It’s
on the sixth floor
with the park view.
Julie
: It’s fine.
Receptionist : Here’s your card and
breakfast coupons.
Julie
: Thanks.
Receptionist : Enjoy your stay, miss.
เตื อ นเรื่ อ งความปลอดภั ย เพื่ อ ชาว 1. คำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
ต่างชาติจะรู้สึกประทับใจ ในน�้ำใจไมตรี safe ปลอดภัย
ความปรารถนาดี และความเอื้ออาทร safety
ความปลอดภัย
ของคนไทย  ที่มีต่อชาวต่างชาติ
dangerous
อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ค รูสร้างบรรยากาศให้มีความคุ้นเคย
กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน

7.

6.

5.

4.

3.

จำ�นวนชั่วโมง

2

3

ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึ ก ด้ ว ย ก า ร จั บ คู่ ส น ท น า เ ป็ น 2
3
Receptionist และเป็น Julie โดย
สลับกันเป็นจนครบ ครูเลือกคู่สนทนา
2-3 คู่ มาสาธิตให้เพื่อนฟัง
เพื่อนบันทึกข้อสังเกตในแบบสังเกต
และช่วยกันวิจารณ์ด้วยเหตุและผล
โดยผู้รับฟัง
ข ้อวิจารณ์ต้องใจกว้างหากการวิจารณ์
นั้นๆ ยึดความถูกต้องและเป็นจริง
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อสร้างบทสนทนา
เรือ่ งการติดต่อเข้าพักขึน้ ใหม่ และครู
หรือผู้รู้ตรวจสอบความถูกต้อง
ครูประเมินโดยการสังเกต บันทึกลง
แบบสังเกตหรือแบบประเมิน และ
อาจจั ด ทำ�แบบทดสอบ เพื่ อ ทำ�          
การทดสอบตามความจำ�เป็น
ฯลฯ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ค รูให้ผเู้ รียนช่วยกันระดมสมองเกีย่ วกับ
คำ�ศัพท์เรื่องความปลอดภัย จากนั้น
บันทึกไว้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และความหมาย
3. ครูออกเสียงให้ผู้เรียนฟัง และผู้เรียน
ฝึกออกเสียงตาม จากนั้นจับคู่เพื่อ
ช่วยกันทบทวนคำ�ศัพท์และความหมาย
4. ห าเวลาให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก เขี ย นคำ�ศั พ ท์
พ ร้ อ ม ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ จั ด มุ ม
นิทรรศการเพื่อเตือนความจำ�
5. ใ ห้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคู่ ห มุ น เวี ย นกั น
นำ�เสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จนครบทุกคู่
6. ค รูประเมินโดยการสังเกตและบันทึก
ความเห็นลงในแบบบันทึก
7. หรือแบบประเมิน หรืออาจทำ�แบบ
ทดสอบเพื่อประเมินได้ตามต้องการ
ฯลฯ

เนื้อหา
danger
ความอันตราย
beware of something  ระวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
pickpocket
ล้วงกระเป๋า
thief
ขโมย
crime
อาชญากรรม
accident
อุบัติเหตุ
car accident       อุบัติเหตุทางรถยนต์
be careful
จงระวัง/ ระวังตัว
pedestrian
ทางม้าลาย
traffic light
สัญญาณไฟจราจร
cross the road ข้ามถนน
Don’t ......
อย่า ……
police/policeman ตำ�รวจ
traffic police
ตำ�รวจจราจร
police station สถานีตำ�รวจ
report
แจ้งความ
lost
ทำ�หาย
lost the way
หลงทาง
tourist police ตำ�รวจท่องเที่ยว
ฯลฯ

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ขอ้ ความ/ประโยคทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
Don’t cross here. Use the pedestrian.
อย่าข้ามถนนตรงนี้ ใช้ทางม้าลาย
Look at the traffic light before
crossing the road.
ดูสัญญาณไฟจราจรก่อนข้ามถนน
Don’t walk alone along this road
at night.
อย่าเดินคนเดียวบนถนนนี้ตอนกลางคืน
Beware of the pickpocket.
ระวังคนล้วงกระเป๋า
Don’t leave your handbag outside
the restroom.
อย่าทิ้งกระเป๋าของคุณไว้นอกห้องน�้ำ
ฯลฯ
เรื่องที่ 11
พูดถึง วัน เดือน ปี จำ�นวนนับ และ 1. วัน
1. ค รูสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนิทสนม
วัน เดือน ปี
ลำ�ดั บ ที่ ได้ อ ย่ า งชั ด เจนถู ก ต้ อ ง เพื่ อ Monday
คุ้นเคยกัน เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
จำ�นวนนับ ลำ�ดับที่
สื่อสารกับชาวต่างชาติด้วยความเที่ยงตรง Tuesday
กล้าพูดและกล้าฝึกสนทนากับเพื่อน
(Date and Counting) ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และไม่สับสน
Wednesday
เพื่อผลในการพัฒนาทักษะการพูด
Thursday
ภาษาอังกฤษ
Friday
2. ครูอ่านออกเสียงแต่ละเรื่อง และให้
Saturday
ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม
Sunday

เรื่อง

2

3

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้
3. ผ ู้เรียนจับคู่เพื่อช่วยกันฝึกออกเสียง
ไปพร้ อ มๆ กั น หากผู้ เรี ย นคนใด
ออกเสี ย งยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน ให้
เพื่อนที่จับคู่กันอยู่ช่วยกันฝึกต่อไป
และบันทึกไว้ว่าคำ�ใด ข้อความใด หรือ
ประโยคใดที่เพื่อนยังออกเสียงไม่ได้
เพื่อนำ�บันทึกนั้นกลับไปฝึกคนเดียว
4. ข ออาสาสมัครมาทำ�หน้าทีค่ รูอาสาสมัคร
ดังกล่าวสุม่ เรียกเพือ่ นให้ฝกึ ออกเสียง
ตามทีก่ ำ�หนดให้ เพือ่ นทีเ่ หลือบันทึก
ข้อสังเกตในแบบสังเกต
5. อาสาสมัครที่ทำ�หน้าที่ครู ชวนเพื่อน
2-3 คน มาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
6. ครูประเมินโดยการสังเกต บันทึกลง
แบบสังเกตหรือแบบประเมิน และ
อาจจัดการทดสอบโดยมีแบบทดสอบ
ตามความจำ�เป็น
ฯลฯ

เนื้อหา
The day before yesterday  วันซืน
Yesterday
เมื่อวาน
Today
วันนี้
Tomorrow
วันพรุ่งนี้
The day after tomorrow   วันมะรืนนี้
2. เดือน
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
The last few months 2-3 เดือนก่อน/ทีแ่ ล้ว
Last month
เดือนก่อน/ ที่แล้ว
This month
เดือนนี้
Next month
เดือนถัดไป/หน้า
A few months later อีก 2-3 เดือนถัดไป/
ต่อมา

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
The last ten years 10 ปีมาแล้ว/ ทีแ่ ล้ว
Ten years ago เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา
Last year
ปีที่แล้ว
This year
ปีนี้
Next year
ปีหน้า/ต่อไป/ถัดไป
3. จำ�นวนนับ
zeroศูนย์
one – ten
หนึ่ง – สิบ
eleven – twenty สิบเอ็ด – ยี่สิบ
twenty one – ninety nine  ยี่ สิ บ เอ็ ด –
เก้าสิบเก้า
one hundred หนึ่งร้อย
one thousand หนึ่งพัน
ten thousand หนึ่งหมื่น
one hundred thousand     หนึ่งแสน
one million
หนึ่งล้าน
ฯลฯ
4. ลำ�ดับที่
the first
ที่ 1
the second
ที่ 2
the third
ที่ 3
the fourth
ที่ 4
the fifth
ที่ 5

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ 6
ที่ 7
ที่ 8
ที่ 9
ที่ 10
ฯลฯ
ตัวอย่าง  ประโยคที่มีจำ�นวนนับ
Our guest asks for one more pillow.
She has to clean twelve rooms a day.
Mr. Johnson will check in for five days.
Laura spent two months in Thailand.
Tom studied Thai for nine months.
ตัวอย่าง  ประโยคที่มีลำ�ดับที่
Ken stays on the seventh floor.
She buys the second class train
ticket to Lampang.
Her sister is standing on the third row.
Mary bought him the third shirt
from this shop.
This is the second song of her show.

the sixth
the seventh
the eighth
the ninth
the tenth

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่องที่ 12
การออกจากที่พัก
(Check out)

เรื่อง

พนั ก งานให้ บ ริ ก ารที่ พั ก /แม่ บ้ า น  
ให้บริการชาวต่างชาติที่ออกจากที่พัก
ด้วยความสุภาพมีมารยาทที่ดีทางสังคม
สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ
ที่มาใช้บริการและต้องการกลับมาเที่ยว
เมืองไทยอีก

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. การออกจากที่พัก
Cashier : Good morning. May I help
you?
Susan : Yes, I’d like to check out,
please. Here’s the key.
Cashier : Alright, mam. Please wait
for a moment. You stay
for three nights. Right?
Susan : That’s right.
Cashier : This is your bill. The rate
is 700 baht per night. The
total you have to pay is
2,100 baht. Please check
it first.
Susan : Alright.
Cashier : This is your receipt, mam.
Thank you for staying
with us. We hope you
satisfy with our hotel.
Susan : It’s very good.
Cashier : Thank you. Have a safe
trip back home! Goodbye.
Susan : Goodbye.
ฯลฯ

เนื้อหา

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
ครูจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพื่อ 2
ความผ่ อ น-คลาย ให้ ผู้ เรี ย นกล้ า
แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
ค รู อ อกเสี ย งให้ ผู้ เรี ย นฟั ง แนะนำ�
ข้อควรระวังในการออกเสียง
ผู้เรียนจับคู่และฝึกออกเสียง หาก
ไม่แน่ใจสอบถามครู
ขออาสาสมัครตั้งแต่คู่แรกให้ออกเสียง
การสนทนาระหว่างพนักงานบริการ
ทีพ่ กั / แม่บา้ น กับผูเ้ ข้าพักหมุนเวียน
กันไปจนครบทุกคู่ จากนัน้ สลับบทบาท
และออกเสียงการสนทนาให้ครบทุกคู่
ผู้เรียนเสนอชื่อเพื่อน 5 คู่   แต่ละคู่
แบ่งบทบาทและประกวด
ก ารสนทนาภาษาอังกฤษ เพือ่ นทีเ่ หลือ
ให้คะแนน ทัง้ เรือ่ งบทบาท การออกเสียง
ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ� สื่อความหมาย
ได้เพียงใด คู่ที่ชนะการประกวดจะ
สนทนาให้เพื่อนทุกคนได้รับฟัง และ
มีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�คู่อื่นๆ ต่อไป
ครูประเมินโดยการสังเกตและบันทึก
ในแบบสังเกตหรือแบบประเมิน โดย
พิจารณาทุกด้าน และอาจทำ�แบบทดสอบ
เพื่อประเมินได้ตามความเหมาะสม
ฯลฯ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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เรื่องที่ 13
พนั ก งานให้ บ ริ ก ารที่ พั ก /แม่ บ้ า น
คำ�ศั พ ท์ ส ถานที่ สำ�คั ญ ช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล ชาวต่ า งชาติ ที่ เข้ า พั ก ได้
ที่ควรทราบ
อย่างประทับใจได้รับความพึงพอใจจาก
(Important Places) การพูดคุยหรือสอบถาม

เรื่อง
1. คำ�ศัพท์สถานที่สำ�คัญ
Airport
สนามบิน
Suvarnabhum Airport  สนามบินสุวรรณภูมิ
Bangkok International Airport  
สนามบินดอนเมือง
Don muang Airport สนามบินดอนเมือง
International
บินระหว่างประเทศ
Domestic                บินภายในประเทศ
Departure        ขาออก
Arrival                 ขาเข้า
Meeting point จุดนัดพบ
Customs
ศุลกากร
Airlines
สายการบิน
Railway station สถานีรถไฟ
Hua Lampong station สถานีรถไฟ
หัวลำ�โพง
Bangkhen station สถานีรถไฟบางเขน
Lak Sri station สถานีรถไฟหลักสี่
Don Muang station สถานีรถไฟดอนเมือง
Makkasan station สถานีรถไฟมักกะสัน
Khlong Ton station สถานีรถไฟคลองตัน
Hua Ta Keh station สถานีรถไฟหัวตะเข้
Thon Buri station สถานีรถไฟธนบุรี
Wong Wiean Yai station สถานีรถไฟ
วงเวียนใหญ่

เนื้อหา
1. ค รูจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้มีความคุ้นเคยเป็นกันเอง ซึ่งผู้เรียน
จะมีความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
2. ครูระดมสมองผู้เรียน เพื่อช่วยกัน
คิดว่า คำ�ศัพท์เกีย่ วกับสถานทีส่ ำ�คัญ
ที่ควรทราบ มีประเภทใดบ้าง เพราะ
เหตุผลใด และแต่ละประเภทจะนึกถึง
ที่ใดบ้าง
3. ครูออกเสียงคำ�ศัพท์ ให้ผู้เรียนฝึก
ออกเสียงตาม
4. แ บ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ 5 คน แต่ละกลุม่
เลือกประเภทคำ�ศัพท์ที่ต้องการฝึก
ใช้เวลาฝึกฝนจนออกเสียงได้ถูกต้อง
จากนัน้ ฝึกหมุนเวียนประเภทคำ�ศัพท์
จนครบหัวข้อที่ควรทราบ
5. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ น� ำ เสนอค� ำ ศั พ ท์
ที่ส�ำคัญประเภทต่างๆ และจัดมุม
นิทรรศการเพื่อช่วยย�้ำความจ�ำได้
อย่างดี หากผู้เรียนมีเวลาว่าง ให้ฝึก
เขียนค�ำศัพท์ต่างๆ เหล่านี้ให้ถูกต้อง
6. ครูประเมินด้วยการสังเกตโดยบันทึก
ลงในแบบสังเกตหรือแบบประเมิน
หรืออาจจัดทำ�แบบทดสอบเพื่อการ
ประเมินได้ตามความจำ�เป็น
ฯลฯ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2
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จุดประสงค์การเรียนรู้
Bus Terminal สถานีขนส่ง
Eastern Bus Terminal สถานีขนส่ง
สายตะวันออก
Ekamai Bus Terminal สถานีขนส่งเอกมัย
(สายตะวันออก)
Northern – Northeastern Bus Terminal
สถานีขนส่งสายเหนือ
และสายะะวันออก
เฉียงเหนือ
Morchid Bus Terminal
สถานีขนส่งหมอชิต
(สายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Southern Bus Terminal
สถานีขนส่งสายใต้
Hotel
โรงแรม
Amari Watergate อมารีประตูน�้ำ
Baiyoke Suite ใบหยกสวีท
Chaophya Park เจ้าพระยาปาร์ค
Dusit Thani
ดุสิตธานี
Florida
ฟลอริดา
Grand China Princess แกรนด์ ไชน่า ปริน้ เซส
Grand Hyatt Erawan แกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ
Hilton International ฮิลตัน
อินเตอร์เนชัน่ แนล

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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Impeiral
อิมพีเรียล
Indra Regent
อินทรา รีเจ้นท์
Mandarin
แมนดาริน
Manhattan
แมนฮัตตัน
Maenam
แม่น�้ำ
Montien
มณเฑียร
Narai
นารายณ์
Novotel
โนโวเทล
Regent
รีเจ้นท์
Rex
เร็กซ์
Siam City
สยามซิตี้
The Emerald
ดิ เอมเมอรัล
Guest House เกสท์เฮ้าส์
Christian Bangkok Youth
คริสเตียน แบงคอค ยูท
Lee
ลี
Narai Inn
นารายณ์ อินน์
New House River Lodge
นิวเฮ้าส์ ริเวอร์ ลอดจ์
River View Guest House
ริเวอร์ วิว เกสท์ เฮ้าส์
Santi Lodge
สันติ ลอดจ์
Sawatdee Guest House  สวัสดี เกสท์ เฮ้าส์
Tawee House ทวี เฮ้าส์
Vimol Guest House วิมล เกสท์ เฮ้าส์
Police Station สถานีตำ�รวจ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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Bang Khen สถานีตำ�รวจบางเขน
Bang Na
สถานีตำ�รวจบางนา
Bang Rak
สถานีตำ�รวจบางรัก
Klong Ton สถานีตำ�รวจคลองตัน
Lat Phrao
สถานีตำ�รวจลาดพร้าว
Lumphini
สถานีตำ�รวจลุมพินี
Makkasan
สถานีตำ�รวจมักกะสัน
Nang Loeng สถานีตำ�รวจนางเลิ้ง
Phahol Yothin สถานีตำ�รวจพหลโยธิน
Phaya Thai สถานีตำ�รวจพญาไท
Phra Khanong สถานีตำ�รวจพระโขนง
Suthisarn
สถานีตำ�รวจสุทธิสาร
Thong Lor สถานีตำ�รวจทองหล่อ
Hospital
โรงพยาบาล
Bhumipol
โรงพยาบาลภูมิพล
ChuLalongkorn โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Lert Sin
โรงพยาบาลเลิศสิน
Phra Mongkutklao  โรงพยาบาลพระมงกุฎ
Police
โรงพยาบาลตำ�รวจ
Ramathibodee โรงพยาบาลรามาธิบดี
Ratchawithi โรงพยาบาลราชวิถี
Sirirat
โรงพยาบาลศิริราช
Wachira
โรงพยาบาลวชิระ
Embassy
สถานทูต
Australia
สถานทูตออสเตรเลีย

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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British       สถานทูตสหราชอาณาจักร
Canada
สถานทูตแคนาดา
France
สถานทูตฝรั่งเศส
Germany
สถานทูตเยอรมัน
India
สถานทูตอินเดีย
Indonesia
สถานทูตอินโดนีเซีย
Italy
สถานทูตอิตาลี
Japan
สถานทูตญี่ปุ่น
The Republic of Korea  สถานทูตเกาหลี
Laos
สถานทูตลาว
Malaysia
สถานทูตมาเลเซีย
Myanmar
สถานทูตพม่า
The Netherlands  สถานทูตเนเธอร์แลนด์
New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์
Norway
สถานทูตนอร์เวย์
Pakistan
สถานทูตปากีสถาน
Philippines สถานทูตฟิลิปปินส์
Singapore สถานทูตสิงคโปร์
Spain
สถานทูตสเปน
Srilanka
สถานทูตศรีลังกา
Sweden
สถานทูตสวีเดน
Switzerland   สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
USA
สถานทูตอเมริกา
Vietnam
สถานทูตเวียดนาม
ฯลฯ

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่องที่ 14
พนั ก งานให้ บ ริ ก ารที่ พั ก / แม่ บ้ า น
การพู ด คุ ย เพื่ อ สร้ า ง พูดคุยกับชาวต่างชาติอย่างเป็นกันเอง
ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เข้าพัก มีความมั่นใจ และเข้าใจวัฒนธรรมของ
(General Conversation) ชาวต่างชาติวา่ เรือ่ งใดควรหรือไม่ควรพูด
อย่ า งไร ซึ่ ง เป็ น มารยาททางสั ง คมที่
ต่างชาติถือปฏิบัติ

เรื่อง
1. เรือ่ งทีอ่ าจพูดคุยกับชาวต่างชาติเพือ่
สร้างความรู้สึกที่ดี
weather
ลมฟ้าอากาศ
Thai food
อาหารไทย
Thai fruits
ผลไม้ไทย
beach
ชายหาด
island
เกาะ
Thai sports
กีฬาไทย
Thai silk
ผ้าไหมไทย
one day trip
การเดินทางท่องเทีย่ ว
ในเวลา 1 วัน
Thai classical dance รำ�ไทย
Thai musical instrument    ดนตรีไทย
temple
วัด
Thai manner
มารยาทไทย
Thai festival
เทศกาลไทย
ฯลฯ
ตั ว อย่ า งข้ อ ความที่ อ าจเริ่ ม พู ด คุ ย กั บ
ชาวต่างชาติ
It’s nice today, isn’t it?
วันนี้อากาศดีนะ
Don’t forget your hat. It’s very
sunny today.

เนื้อหา

4.

3.

2.

1.

จำ�นวนชั่วโมง

ทฤษฎี ปฏิบัติ
ค รู ส ร้ า งบรรยากาศให้ ทุ ก คนรู้ สึ ก 2
3
สนุกสนานขณะเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ
ทุ ก คนจะกล้ า แสดงออก กล้ า คิ ด
กล้าพูด และเรียนรู้ไปพร้อมกัน
ค รูให้ผเู้ รียนร่วมกันระดมสมองเกีย่ วกับ
เรื่องต่างๆ ที่พูดคุยกับชาวต่างชาติ
เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีได้ จากนั้นครู
บอกคำ�ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และ
ออกเสียงให้ผู้เรียนฟัง พร้อมกับให้
ออกเสียงตามแบ่งกลุม่ ย่อย 4 คน ให้
แต่ละกลุม่ ทบทวนและเรียนรูร้ ว่ มกัน
ทั้งคำ�ภาษาอังกฤษ การออกเสียง
และความหมาย แบ่งกลุม่ เขียนคำ�ศัพท์
พร้อมความหมายเพื่อจัดมุมนิทรรศการ
เพื่อมิให้เขียนคำ�ศัพท์ซ้ำ�ซ้อนกัน
ครูฝกึ ผูเ้ รียนให้ใช้ประโยคทีพ่ ดู คุยกับ
ชาวต่างชาติได้ อาจนำ�รูปประโยคมา
ปรับเปลี่ยนคำ�ศัพท์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
ห าอาสาสมั ค รมาทบทวนคำ�ศั พ ท์
ความหมาย การออกเสียง และรูป
ประโยคทีค่ วรนำ�ไปใช้ จากนัน้ ผูเ้ รียน
บันทึกข้อสังเกตและรายงานหน้าชั้น
ตามความเหมาะสม

การจัดกระบวนการเรียนรู้

619

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

5. ครูประเมินผูเ้ รียนโดยการสังเกตและ
อย่าลืมหมวกนะ วันนี้แดดแรงมาก
บันทึกลงในแบบสังเกตหรือแบบประเมิน
Do you like Thai food?
ครูอาจจัดทำ�แบบทดสอบบางเรื่อง
คุณชอบอาหารไทยมั้ย
และนำ�มาทดสอบผู้เรียนเพื่อความ
Thai food is hot and spicy.
แม่นยำ�ถูกต้อง
อาหารไทยรสเผ็ดร้อน
ฯลฯ
Most Thai fruits are sweet.
ผลไม้ไทยส่วนมากมีรสหวาน
Pa-Tong beach is in Phuket.
หาดป่าตองอยู่ที่ภูเก็ต
Thai boxing is famous all over the
world.
มวยไทยมีชื่อเสียงทั่วโลก
Thai silk has many shades of colour.
ผ้าไหมไทยมีสีมากมาย
There are many places that you
can take one day trip.
มี อ ยู่ ห ลายแห่ ง ที่ คุ ณ ไปเที่ ย วภายใน
วันเดียวได้
Are you interested in Thai classical  
can take one day trip.
มีอยูห่ ลายแห่งทีค่ ณุ ไปเทีย่ วภายในวันเดียวได้
Are you interested in Thai classicaldance?
คุณสนใจรำ�ไทยมั้ย

เนื้อหา
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่องที่ 15
พนักงานบริการที่พัก/แม่บ้านพูดคุย
การแนะนำ�สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เพือ่ แนะนำ�สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สถานบันเทิง
สถานบันเทิง
และศู น ย์ ก ารค้ า ที่ ช าวต่ า งชาติ ส นใจ
และศูนย์การค้า/
เนือ่ งจากชาวต่างชาติมที งั้ หญิง ชาย เด็ก

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

I can’t play any Thai musical instrument.
It takes a long time to practice.
ฉันเล่นดนตรีไทยไม่ได้เลย ต้องใช้เวลา
นานที่จะฝึกฝน
Don’t forget to spend your time
at the Emerald Buddha Temple.
อย่าลืมใช้เวลาที่วัดพระแก้วด้วยนะ
“Wai” is one of our Thai manner.
การไหว้เป็นมารยาทไทยอย่างหนึง่ ของเรา
Water Festival and Loy Kratong Festival
are very popular among foreigners.
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลลอยกระทง
เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ
ฯลฯ
* อย่ า ลื ม ว่ า ต้ อ งไม่ ถ ามเรื่ อ งอายุ แ ละ
เรื่องอื่นๆ ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป
เพราะเป็นการผิดมารยาทอย่างมาก
1. สถานที่ท่องเที่ยว
1. ครูจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศการ
The Grand Palace พระบรมมหาราชวัง เรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคย กล้าพูด
The Emerald Buddha Temple/
กล้ า แสดงออก และกล้ า ฝึ ก ภาษา
Wat Phra Kaeow วัดพระแก้ว
อังกฤษไปพร้อมกัน

เนื้อหา

2

3
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

แหล่งการค้า
ผู้ ใ หญ่ ซึ่ ง มี ค วามสนใจแตกต่ า งกั น ไป The National Museum
(Suggesting and Giving และในยุคนี้ไม่ว่าใครก็ต้องการประหยัด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Information)
ค่ า ใช้ จ่ า ย คนไทยจะช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล ได้ The City Pillar Shrine เสาหลักเมือง
อย่างดี
The Declining Buddha Temple  วัดโพธิ์
Temple of Dawn  วัดอรุณราชวราราม
Temple of Golden Buddha   วัดไตรมิตร
The Marble Temple  วัดเบญจมบพิตร
The Golden Mountain  ภูเขาทอง
The Giant Swing เสาชิงช้า
Wimanmek Mansion พระที่นั่งวิมานเมฆ
Jim Thompson’s House  บ้านจิมทอมสัน
Art and Craft Centre นารายณ์ภณั ฑ์
Lumpini Park
สวนลุมพินี
Royal Barge Museum พิพิธภัณฑ์
เรือพระที่นั่ง
Dusit Zoo
สวนสัตว์ดุสิต/
เขาดินวนาราม
Snake Farm       สถานเสาวภา/สวนงู
ฯลฯ
2. สถานบันเทิง/ ย่านบันเทิง
pub
ผับ
jazz pub
ผับมีดนตรีแจ๊ส
lounge
เล้าจ์น
lobby bar
มมุ บริการเครือ่ งดืม่
ในโรงแรม

เรื่อง
2. ค รูระดมสมองให้ผู้เรียนบอกคำ�ศัพท์
เกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สถานบันเทิง
และศูนย์การค้า/แหล่งการค้า จากนั้น
ช่วยกันเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
และจัดมุมคำ�ศัพท์ต่างๆ
3. ค รูออกเสียงคำ�ศัพท์ให้ผเู้ รียนออกเสียง
ตามและฝึกเป็นคู่ ทั้งฝึกออกเสียง
และฝึกเขียน รวมทัง้ ฝึกการใช้ประโยค/
ข้ อ ความแนะนำ�สถานที่ ต่ า งๆ แก่
ชาวต่างชาติ
4. เลือกอาสาสมัคร 4-5 คู่ มาแสดง
บทบาทสมมุตริ ะหว่างพนักงานบริการ
ที่พัก/แม่บ้าน และชาวต่างชาติ โดย
ให้มีการเสนอแนะหรือพูดถึงสถานที่
ที่น่าสนใจ
5. จดั เวลาให้ผเู้ รียนช่วยกันสร้างคำ�ถาม
หรือประโยคอื่นๆ ที่สามารถจดจำ� 
นำ�ไปใช้ได้
6. ค รู ป ระเมิ น ด้ ว ยการสั ง เกตการ มี
ส่วนร่วมกิจกรรม ความร่วมมือ ความ
ตั้งใจ และความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสังเกต แบบ
ประเมิน หรืออาจจัดทำ�แบบทดสอบ
ตามความเหมาะสม
ฯลฯ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้
discotheque
ดิสโก้
beer bar
บาร์ขายเบียร์
cinema
โรงภาพยนตร์
Patpong
พัฒน์พงศ์
Pattaya
พัทยา
Khao San Road ถนนข้าวสาร
ฯลฯ
3. ศูนย์การค้า/ แหล่งการค้า
China Town
เยาวราช
Pratunam Market ตลาดประตูน�้ำ 
Chatuchak Market ตลาดนัดสวนจตุจกั ร
Pahurat Market ตลาดพาหุรัด
Penang Market ตลาดปีนัง
Khlong Toey Market ตลาดคลองเตย
Central World  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิรล์
Paragon           ศูนย์การค้าพารากอน
The Emporium   ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม
Siam Centre
ศูนย์การค้าสยาม
Siam Discovery  ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
MBK Centre    ศูนย์การค้ามาบุญครอง
ฯลฯ
4. ประโยคที่ใช้แนะนำ�สถานที่
Why don’t you go to the MBK Centre?
Are you interested in buying Thai fruits?
Chatuchak Market is one of the
most popular market.

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จำ�นวนชั่วโมง

623

จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่องที่ 16
พนั ก งานบริ ก ารที่ พั ก /แม่ บ้ า น ให้
อาหาร และผลไม้ ไ ทย ข้อมูลเรื่องอาหารและผลไม้ไทยแก่ชาว
(Thai food and fruits) ต่างชาติที่สนใจ เพื่อรู้จักสิ่งต่างๆ อย่าง
แท้ จ ริ ง ซึ่ ง สามารถทำ�ให้ อ าหารและ
ผลไม้ไทยได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก

เรื่อง

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. ค รูจัดบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคย
เป็นกันเองและกล้าแสดงออก เพื่อ
การเรียนรู้ไปพร้อมกัน
2. ค รูให้ผเู้ รียนระดมสมองเกีย่ วกับอาหารไทย
และผลไม้ไทย โดยบันทึกไว้คนละแผ่น
เพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมู่
3. ครูผสู้ อนเขียนภาษาอังกฤษกำ�กับรายชือ่
ทั้งอาหารไทยและผลไม้ไทย จากนั้น
ออกเสียงให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่ม
อาหารไทยและกลุม่ ผลไม้ไทย แต่ละกลุม่
ช่วยกันฝึกออกเสียงคำ�ศัพท์จนคล่อง
แล้วสลับชือ่ กลุม่ เพือ่ ฝึกออกเสียงคำ�ศัพท์
ครบทัง้ 2 ประเภท จากนัน้ ฝึกเขียนคำ�ศัพท์
พร้อมความหมายให้ถูกต้องจับคู่อาสา
สมัคร ให้ทุกคู่ช่วยกันเขียนข้อความ
เกี่ยวกับอาหารไทยและผลไม้ไทย เช่น
Tomyam Kung is very tasty.

เนื้อหา
The Wimanmek Mansion is the
biggest teak mansion in Thailand.
Khao San Road is crowded during
water festival.
ฯลฯ
1. อาหารไทย
rice
ข้าว
sticky rice
ข้าวเหนียว
steamed rice
ข้าวสวย
boiled rice
ข้าวต้ม
porridge
โจ๊ก
fried rice with shrimp ข้าวผัดกุ้ง
wanton soup
เกี๊ยวน�้ำ
noodle soup
บะหมี่น้ำ�
spring roll
ปอเปี๊ยะ
sweet and sour with fish  เปรีย้ วหวานปลา
chicken coconut soup with lime
and galanga root ต้มข่าไก่
chicken in green curry เขียวหวานไก่
three-taste salad with squid  ยำ�ปลาหมึก
chicken rice
ข้าวมันไก่
rice with red roasted pork    ข้าวหมูแดง
ฯลฯ
2

3
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เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
2. ผลไม้ไทย
banana
pineapple
rose apple
durian
orange
pamelo
watermelon
mango
mangosteen
jujube
rambutan
longan
lychee
custard apple
ฯลฯ

กล้วย
สัปปะรด
ชมพู่
ทุเรียน
ส้ม
ส้มโอ
แตงโม
มะม่วงทุกชนิด
มังคุด
พุทรา
เงาะ
ลำ�ไย
ลิ้นจี่
น้อยหน่า

เนื้อหา
P apaya salad or Somtam is the
northeasten food.
Durian is an expensive Thai
fruit.
There are a lot of longan in the
North.
There are many kinds of banana
and mango.
5. ป ระเมิ น โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ผูเ้ รียนและพัฒนาการการเรียนรู้ และ
บันทึกในแบบสังเกต แบบประเมิน
รวมทั้งสร้างแบบทดสอบเพื่อทำ�การ
ทดสอบตามความจำ�เป็น
ฯลฯ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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ความเป็นมา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
จ�ำนวน 40 ชั่วโมง
กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ           
ในการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นประชาชน
อาเซียนทีส่ ามารถแข่งขันและอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นบ้านอย่างสันติสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทางภาษาในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น  ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในสามปีข้างหน้า ส�ำนักงาน กศน. ได้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเป้าหมายของส�ำนักงาน กศน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน กศน. และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพในเวทีสากลต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรส�ำหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
3. การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการฝึกทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำ� ลองและ/หรือ
สถานการณ์จริง
4. สามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

1. เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ ส�ำนวน ประโยคง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพพนักงานขับรถ
รับจ้าง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารในการประกอบอาชีพพนักงานขับรถรับจ้างได้ถูกต้อง
3. สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ได้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในสถานการณ์จำ� ลอง
และ/หรือ สถานการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. ผูป้ ระกอบอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
3. ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

ระยะเวลา
จ�ำนวน  40 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

การถามและต่อรองราคาค่าโดยสาร  
การตอบปฏิเสธผู้โดยสาร
การถามเรื่องเวลาในการเดินทาง
การอธิบายทิศทาง
การสนทนาระหว่างการเดินทาง
การใช้ทางด่วนหรือทางยกระดับ
ปัญหาที่อาจเกิดระหว่างการเดินทาง
การรับค่าโดยสารและการขอบคุณ
ผู้โดยสารลืมสิ่งของ
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ศัพท์  ส�ำนวน  ประโยค ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง ได้แก่
ศัพท์  ส�ำนวน  ประโยค ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง ได้แก่
1. การทักทายผู้โดยสาร   
ทฤษฎี  2  ชัว่ โมง ปฏิบตั   ิ 3  ชัว่ โมง รวม  5 ชัว่ โมง
2. ตัวเลขที่ใช้บอกราคา ระยะทาง และเวลา   
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 2 ชัว่ โมง รวม  3 ชัว่ โมง
3. ค�ำศัพท์ที่จ�ำเป็นต่อการประกอบอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 1 ชัว่ โมง  รวม  2 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 2 ชัว่ โมง  รวม  3 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 1 ชัว่ โมง  รวม  2 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 2 ชัว่ โมง  รวม  3 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  2  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 3 ชัว่ โมง  รวม  5 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  2  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 3 ชัว่ โมง  รวม  5 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 2 ชัว่ โมง  รวม  3 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  2  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 3 ชัว่ โมง  รวม  5 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 1 ชัว่ โมง  รวม  2 ชัว่ โมง
ทฤษฎี  1  ชัว่ โมง  ปฏิบตั   ิ 1 ชัว่ โมง รวม  2 ชัว่ โมง

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.  ฝึกการออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวน  และประโยคพืน้ ฐานทัว่ ไปและทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพพนักงานขับรถ
รับจ้าง
2.  ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง โดยใช้บทบาทสมมติ
สถานการณ์จ�ำลอง และหรือ สถานการณ์จริง
3.  จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.  จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม
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สื่อการเรียนรู้
1.  บัตรค�ำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน
2.  VCD, DVD, CD
3.  สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์
ฯลฯ

การวัดและประเมินผล
1. ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. ผู้เรียนฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมติ
3. การซักถาม  การสังเกต  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

การจบหลักสูตร
1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ผ่านการฝึกทักษะการสื่อสารเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้างที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา
1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้างสามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้
เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกสาระความรู้
พื้นฐาน  วิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
เรื่อง
เรื่องที่ 1 ก ารทักทาย
ผู้โดยสาร

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์
สำ�นวน  และประโยคที่ใช้ในการ
ทักทายผู้โดยสารได้ถูกต้อง
2. อธิ บ าย ออกเสี ย งคำ�ถามและ       
คำ�ตอบที่ใช้ถามและตอบในการ
ทักทายผู้โดยสารได้ถูกต้อง
3. สนทนาโต้ ต อบโดยใช้ คำ�ศั พ ท์
สำ�นวน และประโยคที่เกี่ยวกับ
การทักทายผูโ้ ดยสารได้เหมาะสม
ตามโอกาสสถานการณ์ สังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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คำ�ศัพท์ สำ�นวน และประโยคที่ใช้ในการทักทาย ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา  ความ
ผู้โดยสาร
ต้องการในการเรียนรู้
Good morning สวัสดีครับ (ใช้ตอนเช้า)
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
Good afternoon สวัสดีครับ (ใช้ตอนบ่าย)
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
Good evening สวัสดีครับ (ใช้ตอนเย็นถึงค�่ำ)
เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
Hello   
คำ�ทักทายแบบเป็นกันเอง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
Hi
คำ�ทักทายแบบเป็นกันเอง
สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
(ใช้ได้ตลอดเวลา)
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
How are you? สบายดีหรือครับ
แ ล ะ ก า ร ก้ า ว สู่ ป ร ะ ช า ค ม
(ใช้ถามหลังจากการทักทาย)
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ จะ
Very well, thank you. สบายดีครับ ขอบคุณ
มีผลต่อการดำ�เนินชีวติ ของผูค้ น
ครับ
จากการเป็นประชาชนไทยก็จะ
Sir
คำ�เรียกที่สุภาพใช้กับบุรุษ
กลายเป็นประชาชนอาเซียน ซึง่
Madam
คำ�เรียกที่สุภาพใช้กับสตรี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
สูงวัย
จะมีความจำ�เป็นในการดำ�เนินชีวติ
Miss  
คำ�เรียกที่สุภาพใช้กับสตรี
การประกอบอาชีพพนักงานขับรถ
ไม่สูงวัย
รับจ้าง จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง
Again please. กรุณาพูดซ�้ำ
เรียนรู้และฝึกทักษะในการสื่อสาร
Pardon me.
กรุณาพูดซ�้ำ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงาน
Please speak slowly. กรุณาพูดช้า ๆ
ขับรถรับจ้างเช่นเดียวกัน

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

คำ�ถามง่าย ๆ ที่ใช้ถามผู้โดยสารว่าต้องการจะไปไหน 2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
Where are you going? คุณจะไปไหนครับ
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
Where to, sir?
ไปไหนครับ คุณผู้ชาย
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
Where to, madam? ไปไหนครับ คุณผู้หญิง ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
คำ�ตอบ
สื่อสารในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การ
I want to go to…
ผมจะไปที่...
ทักทายผู้โดยสาร/ตัวเลขที่ใช้
Please take me to… ช่วยไปส่งผมที่...
บอกราคา ระยะทางและเวลา/
Please drop me off at…ช่วยไปส่งผมที่...
คำ�ศัพท์ทจี่ ำ�เป็นต่อการประกอบ
Chatuchak  Market สวนจตุจักร
อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง/
The airport
สนามบิน
การถามและต่ อ รองราคา          
ค่าโดยสาร/ การตอบปฏิเสธ           
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทายผู้โดยสาร
ผูโ้ ดยสาร/ การถามเรือ่ งเวลาใน
บทสนทนาที่ 1
การเดินทาง/ การอธิบายทิศทาง/
คนขับรถรับจ้าง  :  Good morning. สวัสดีครับ
การสนทนาระหว่างการเดินทาง/
ผู้โดยสาร          :  Good morning.  สวัสดีค่ะ
การใช้ทางด่วนหรือทางยกระดับ/
คนขับรถรับจ้าง  :  Where to, madam?  
ปัญหาที่อาจเกิดระหว่าง การ
                        จะไปไหนครับ
เดิ น ทาง /การรั บ ค่ า โดยสาร
ผู้โดยสาร          :  Please drop me off
และการขอบคุณ/ ผูโ้ ดยสารลืม
at the Ministry of
สิ่งของ หลังจากนั้นครูอธิบาย
Education,
ขั้นตอนในการเรียนรู้   และให้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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Rajdamneon Road.
ผู้ เรี ย นวางแผนการเรี ย นรู้ ใ น
                        ไปส่งดิฉันที่กระทรวง
แต่ ล ะเรื่ อ งของภาษาอั ง กฤษ
ศึกษาธิการ ถนนราชดำ�เนิน
เพื่ อ อาชี พ พนั ก งานขั บ รถ
ค่ะ                           
รับจ้างร่วมกัน
คนขับรถรับจ้าง   : Please get in.   
ขั้นที่ 2 แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ขึ้นรถเลยครับ
จัดการเรียนรู้
บทสนทนาที่ 2
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
ผู้โดยสาร          :  Hello.   สวัสดีค่ะ
ความรู้ความเข้าใจในการออก
คนขับรถรับจ้าง  :  Where are you going?  
เสี ย งคำ�ศั พ ท์ สำ�นวน และ
                        จะไปไหนครับ
ประโยคทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการ
ผู้โดยสาร          :  To Suwannaphum
ทั ก ทายผู้ โ ดยสาร โดยครู ใ ห้           
     
International Airport,
ผูเ้ รียนศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือ
     
please.  
ครูอ่านให้เพื่อนฟังจากบัตรคำ� 
สนามบินนานาชาติ
และให้ผู้เรียนอ่านตาม การใช้
     
สุวรรณภูมิค่ะ
สื่อรูปภาพในการแปลความหมาย
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
อาสาสมั ครอ่านให้ฟัง และมี
การฝึ กการอ่ านและสะกดคำ�
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ครูให้       
ผู้ เรี ย นทำ�แบบฝึ ก หั ด โดยให้         
ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
สนทนาเกี่ ย วกั บ การทั ก ทาย        
ผู้โดยสาร และครูนำ�ผู้เรียนใน
การออกเสียง ประโยคที่ใช้ใน
การสนทนา หลังจากนั้น ครูให้
ผู้เรียนฝึกอ่านบทสนทนาโดย
การให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ฝึกร่วมกัน
ฝึกอ่านบทสนทนา และแบ่งกลุม่
ผูเ้ รียนให้อา่ นบทสนทนาพร้อม
กับให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับการทักทายผู้โดยสาร
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้       
ในการประกอบอาชี พ และ
ชีวิตประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนาเรื่ อ ง การทั ก ทาย             
ผู้โดยสาร หลังจากนั้น ครูและ
ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ ผู้ เรี ย น ฝึ ก พู ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ   
การแสดงบทบาทสมมุติ การ
ซักถาม การสังเกต
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยค และบทสนทนาที่ได้
เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งการทั ก ทาย            
ผู้โดยสาร
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การทักทายผูโ้ ดยสารตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด
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เรื่องที่ 2	ตัวเลขที่ใช้
บอกราคา
ระยะทาง
และเวลา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์
สำ�นวนและประโยคที่ใช้เกี่ยวกับ
ตัวเลขที่ใช้บอกราคาระยะทาง
และเวลาได้ถูกต้อง
2. สนทนาโต้ ต อบโดยใช้ คำ�ศั พ ท์
สำ�นวน และประโยคที่เกี่ยวกับ
ตัวเลขบอกราคา  ระยะทางและ
เวลาได้ เ หมาะสมตามโอกาส
สถานการณ์ สังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ตัวเลขที่ใช้บอกราคา ระยะทาง และเวลา ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำ� หนดสภาพปัญหา ความ
one
หนึ่ง
ต้องการในการเรียนรู้
two
สอง
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
three
สาม
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
four
สี่
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
five
ห้า
การทักทายผูโ้ ดยสาร
six
หก
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
seven
เจ็ด
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
eight
แปด
พบปะบริการชาวต่างชาติ ซึ่ง     
nine
เก้า
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
ten
สิบ
สือ่ สารในเรือ่ งตัวเลขทีใ่ ช้บอกราคา
eleven
สิบเอ็ด
ระยะทาง และเวลา  หลังจากนัน้
twelve
สิบสอง
ครูอธิบายขั้นตอน การเรียนรู้
thirteen
สิบสาม
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียนรู้
fourteen
สิบสี่
ในเรื่ อ งตั ว เลขที่ ใช้ บ อกราคา
fifteen
สิบห้า
ระยะทาง และเวลาร่วมกัน
sixteen
สิบหก
seventeen สิบเจ็ด
eighteen
สิบสแปด
nineteen
สิบเก้า
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twenty ยี่สิบ
ขั้นที่ 2	แสวงหาความรู้และ
21 – 29 คือ ยี่สิบ 1 ถึง 9 เช่น
จัดการเรียนรู้
23 คือ twenty three วิธีการออกเสียงนี้ ใช้กับ 1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
31 – 39, 41 – 49, 51 – 59, 61 – 69  และ   
ความรู้ ความเข้ า ใจในการ      
อื่น ๆ เช่นกัน
ออกเสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน และ
thirty
สามสิบ
ประโยคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง
forty
สี่สิบ
ตัวเลขทีใ่ ช้บอกราคา ระยะทาง
fifty
ห้าสิบ
และเวลา โดยครู ใ ห้ ผู้ เรี ย น
sixty
หกสิบ
ศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือครูอา่ น
seventy
เจ็ดสิบ
ให้เพื่อนฟังจากบัตรคำ� และให้
eighty
แปดสิบ
ผูเ้ รียนอ่านตาม การใช้สอื่ รูปภาพ
ninety
เก้าสิบ
ในการแปลความหมาย หลังจากนัน้
one hundred หนึ่งร้อย
ครูให้ผู้เรียนที่เป็นอาสาสมัคร
hundred  คือ หนึ่งร้อย ถ้าต้องการจะกล่าวว่า
อ่านให้เพื่อนฟัง และมีการฝึก
หกร้อย ก็ใช้คำ�ว่า หก นำ�หน้าแล้วตามด้วยร้อย
การอ่านและสะกดคำ�อย่างทัว่ ถึง
เช่น หกร้อย คือ six hundred
นอกจากนี้ ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นทำ�  
ในกรณีที่จะพูดถึง 652 six hundred and
แบบฝึกหัด โดยให้ผเู้ รียนเติมคำ�
fifty two
ให้สมบูรณ์
บทสนทนาเกี่ยวกับตัวเลขที่ใช้บอกราคา
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
ระยะทาง และเวลา
สนทนาเกี่ ย วกั บ ตั ว เลขที่ ใช้
บอกราคา ระยะทาง และเวลา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

บทสนทนาที่ 1
คนขับรถรับจ้าง  : One hundred and sixty
                   seven baht, please.  
หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
ผู้โดยสาร :
Here you are.  นี่ค่ะ
                     ค่าโดยสาร (พูดเมื่อส่งเงินให้มี
ความหมายคล้ายกับ“นี่ไง”)
คนขับรถรับจ้าง : Thank you very much.  
                      ขอบคุณมากครับ
บทสนทนาที่ 2
ผู้โดยสาร  :
How much?  เท่าไหร่ค่ะ
คนขับรถรับจ้าง : Eighty five baht.  แปดสิบ
ห้าบาทครับ
ผู้โดยสาร  :
Sorry? ขอโทษค่ะ เท่าไหร่
นะคะ
คนขับรถรับจ้าง : Eighty five baht, please.  
                      แปดสิบห้าบาทครับ
บทสนทนาที่ 3
ผู้โดยสาร  :
How far is the Southern
		Bus Terminal?

ครู นำ�ผู้ เรี ย นในการออกเสี ย ง
ประโยคที่ ใช้ ใ นการสนทนา  
หลังจากนัน้ ครูให้ผเู้ รียนฝึกอ่าน
บทสนทนาโดยการให้ ผู้ เรี ย น
จั บ คู่ กั น ฝึ ก ร่ ว มกั น ฝึ ก อ่ า น       
บทสนทนา และแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน
ให้อ่านบทสนทนาพร้อมกับให้
ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ
เกี่ยวกับตัวเลขที่ใช้บอกราคา
ระยะทาง และเวลา
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้         
ในการประกอบอาชี พ และ   
ชีวิตประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
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สถานีรถขนส่งสายใต้ไกล ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
แค่ไหนคะ
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
คนขับรถรับจ้าง : About 10 kilometers  
สนทนาเรื่อง ตัวเลขที่ใช้บอก
ประมาณ 10 กิโลเมตรครับ ราคา ระยะทาง และเวลา        
สถานที่ต่าง ๆ เช่น
หลังจากนั้น ครูและผู้เรียนร่วมกัน
The Grand Palace พระบรมมหาราชวัง
สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
Chaiangmai               เชียงใหม่
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
Nan
น่าน
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
Phuket
ภูเก็ต
ให้ผู้เรียน ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติการ
Victory Monument   อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แสดงบทบาทสมมุต  ิ การซักถาม
การสังเกต
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติม เกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยค และบทสนทนา ที่ได้
เรียนรู้ในเรื่อง ตัวเลขที่ใช้บอก
ราคา ระยะทาง และเวลา
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การทักทายผูโ้ ดยสารตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด
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เรื่องที่ 3	คำ�ศั พ ท์ ที่ จำ� บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์ที่
เ ป็ น ต่ อ ก า ร ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันของ
ประกอบอาชีพ พนักงานขับรถรับจ้างได้ถูกต้อง
พนั ก งานขั บ
รถรับจ้าง

เนื้อหา
ศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันของ
พนักงานขับรถรับจ้าง ดิน น�้ำ อากาศ
hot
ร้อน
cold
เย็น
cool
เย็น
rainy
ฤดูฝน
humid
ชื้น
dry
แห้ง
sticky
ชื้น
cloudy
เมฆมาก
windy
ลมแรง
วัน และ เวลา
week
สัปดาห์
monday
วันจันทร์
tuesday
วันอังคาร
wednesday วันพุธ
thursday
วันพฤหัสบดี
friday
วันศุกร์
saturday
วันเสาร์
sunday
วันอาทิตย์

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ 1
ต้องการในการเรียนรู้
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในเรื่องที่
1 การทักทายผู้โดยสาร เรื่องที่  
2 ตัวเลขที่ใช้บอกราคา ระยะ
ทางและเวลา
2. ครูยอกตัวอย่างสถานการณ์ที่
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
สือ่ สารในเรือ่ ง คำ�ศัพท์ทจี่ ำ�เป็น
ต่ อ การประกอบอาชี พ ต่ า งๆ
หลังจากนั้น ครูอธิบายขั้นตอน
ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ใ ห้ ผู้ เรี ย น
วางแผนการเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ ง        
คำ�ศัพท์ ทีจ่ ำ�เป็นต่การประกอบ
อาชี พ พนั ก งานขั บ รถรั บ จ้ า ง
ร่วมกัน

1

638

เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

weekday
วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์)
weekend
วันหยุดสุดสัปดาห์
everyday
ทุกวัน
but
ยกเว้นแต่
lunch
อาหารกลางวัน
stop for lunch หยุดพักรับประทานอาหาร
กลางวัน
12 noon to 1 p.m. เที่ยงถึงบ่ายโมง
การเปิดทำ�การ
office hours
เวลาทำ�การ
open
เปิด
closed
ปิด
national holiday
วันหยุดประจำ�ชาติ
public holiday
วันหยุด
nine to five 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา
สถานที่ที่น่าสนใจ
Victory monument อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Weekend market
ตลาดนัดสวนจตุจักร
Democracy monument  อนุสาวรีย์
  
   ประชาธิปไตย

ขั้นที่ 2	แ สวงหาความรู้ แ ละ
จัดการเรียนรู้
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
ความรูค้ วามเข้าใจในการออกเสียง
คำ�ศัพท์ สำ�นวน และประโยคที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทักทาย       
ผู้ โ ดยสาร โดยครู ใ ห้ ผู้ เรี ย น
ศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือครูอา่ น
ให้ เ พื่ อ นฟั ง จากบั ต รคำ�  และ      
ให้ผู้เรียนอ่านตาม การใช้สื่อ
รูปภาพในการแปลความหมาย
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
อาสาสมั ค รอ่ า นให้ ฟั ง และ         
มีการฝึกการอ่านและสะกดคำ�
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ครูให้       
ผู้ เรี ย นทำ�แบบฝึ ก หั ด โดยให้          
ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
สนทนาเกี่ ย วกั บ การทั ก ทาย       
ผู้โดยสาร และครูนำ�ผู้เรียนใน
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การซื้อของ
การออกเสียง ประโยคที่ใช้ใน
fixed price
ราคาขาดตัว
การสนทนา หลังจากนั้น ครูให้
bargain
ต่อรอง
ผู้เรียนฝึกอ่านบทสนทนาโดย
fifty percent discount ลด 50 เปอร์เซ็นต์
การให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ฝึก ร่วมกัน
real
ของแท้
ฝึกอ่านบทสนทนา และแบ่งกลุม่
certificate
ใบรับประกันคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้อา่ นบทสนทนาพร้อม
goldsmith
ร้านขายทอง
กับให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมุติ
ชื่อเฉพาะ
เกี่ยวกับการทักทายผู้โดยสาร
City of angels
เมืองแห่งเทวดา
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนำ�ไปใช้
คือ กรุงเทพฯ
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
Patpong
พัฒน์พงษ์
ร่วมกัน
China town
เยาวราช
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้            
New Road
ถนนเจริญกรุง
ในการประกอบอาชี พ และ             
Suan Lum Night Bazaar สวนลุมไนท์บาซาร์
ชีวิตประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนาเรื่อง การทักทายผู้โดยสาร
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หลังจากนั้น ครูและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ ผู้ เรี ย น ฝึ ก พู ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ    
การแสดงบทบาทสมมุติ การ
ซักถาม การสังเกต
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยค และบทสนทนาที่ได้
เรียนรูใ้ นเรือ่ งการทักทายผูโ้ ดยสาร
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การทักทายผูโ้ ดยสารตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด
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เรื่องที่ 4	การถามและ 1. บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์ การถามและต่อรองราคาค่าโดยสาร ในกรณีที่รถ
ต่อรองราคา
และสำ�นวนและประโยคที่ ใช้         รับจ้างไม่มีมิเตอร์ ผู้โดยสารสามารถถามและ
ค่าโดยสาร
ในการถามและต่ อ รองราคา                ต่อรองราคา โดยใช้คำ�ศัพท์และสำ�นวนดังนี้
ค่าโดยสารได้ถูกต้อง
How much?
เท่าไหร่ค่ะ
2. สนทนาโต้ ต อบโดยใช้ คำ�ศั พ ท์ Too much.
แพงไปค่ะ
สำ�นวนและประโยคที่เกี่ยวกับ Very expensive.
แพงมากค่ะ
ก า ร ถ า ม แ ล ะ ต่ อ ร อ ง ร า ค า             No, it’s not expensive. It’s a long way.
ค่ า โดยสารได้ เ หมาะสมตาม
ไม่แพงหรอกครับ
โอกาสสถานการณ์ สั ง คมและ It’s far.
มันไกล
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
It’s near.
มันไกลครับ
No, it’s not far.
มันใกล้ค่ะ
Not near.
มันไม่ไกลค่ะ
Yes, it’s a long way. ไม่ใกล้ครับ
Not far.
มันไกลครับ
Not really far.
ไม่ไกลค่ะ
but
แต่
The traffic is bad.
รถติดมาก
O.K.
ตกลง
This is your tip.
นี่ค่ะ เงินทิป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ก ำ�หนดสภาพปัญหา ความ
ต้องการในการเรียนรู้
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
การทักทายผู้โดยสาร
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง   
ผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะการสื่อสาร
ในเรื่ อ งตั ว เลขที่ ใช้ บ อกราคา
ระยะทาง และเวลา  หลังจากนัน้
ครูอธิบายขั้นตอน การเรียนรู้
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียนรู้
ในเรื่ อ งตั ว เลขที่ ใช้ บ อกราคา
ระยะทาง และเวลาร่วมกัน
ขั้นที่ 2 	แ สวงหาความรู้ แ ละ
จัดการเรียนรู้
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจในการออก

จำ�นวนชั่วโมง
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: Please take me to
เสี ย งคำ�ศั พ ท์ สำ�นวน และ
renew my work permit.  
ประโยคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง
โปรดพาดิฉันไปต่อ
ตัวเลขที่ใช้บอกราคาระยะทาง
ใบอนุญาตทำ�งาน
และเวลา โดยครู ใ ห้ ผู้ เรี ย น
: Two hundred baht.  
ศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือครูอา่ น
สองร้อยบาทครับ
ให้เพื่อนฟังจากบัตรคำ� และให้
: That’s too expensive.   
ผู้ เ รี ย นอ่ า นตาม การใช้ สื่ อ
แพงเกินไปนะคะ
รูปภาพในการแปลความหมาย
: No, it’s not expensive.
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
ไม่แพงหรอกครับ
อาสาสมั ค รอ่ า นให้ เ พื่ อ นฟั ง
: One hundred and fifty?  
และมี ก ารฝึ ก การอ่ า นและ
ห้าสิบบาทได้ไหมคะ
สะกดคำ�อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้
: One hundred.  
ครูให้ผู้เรียนทำ�แบบฝึกหัด โดย
หนึ่งร้อยครับ
ให้ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
: It’s quite near. It’s not far.   2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
ใกล้แค่นเี้ องค่ะ ไม่ไกลหรอกค่ะ สนทนาเกี่ ย วกั บ ตั ว เลขที่ ใช้
: The traffic is very bad.
บอกราคา ระยะทาง และเวลา
รถติดมากครับ
ครู นำ�ผู้ เรี ย นในการออกเสี ย ง
: One hundred and eighty. ประโยคที่ ใช้ ใ นการสนทนา     
หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะ
หลังจากนัน้ ครูให้ผเู้ รียนฝึกอ่าน

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
คนขับรถรับจ้าง : Fine.   ก็ได้ครับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้
บทสนทนา โดยการให้ผู้เรียน
จับคู่กันฝึก ร่วมกันฝึกอ่านบท
สนทนา และแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนให้
อ่ า นบทสนทนาพร้ อ มกั บ ให้          
ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ
เกี่ยวกับตัวเลขที่ใช้บอกราคา
ระยะทาง และเวลา
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้เรียนนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ใน                
การประกอบอาชีพ และชีวิต
ประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวน ฝึกการ
สนทนาเรื่อง ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
ระยะทาง และเวลา หลังจากนัน้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ครูและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
ที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ผเู้ รียน ฝึกพูด ฝึกปฏิบตั ิ การ
แสดงบทบาทสมมุต  ิ การซักถาม
การสังเกต
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติม เกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยค และบทสนทนา ที่ได้
เรียนรู้ในเรื่อง ตัวเลขที่ใช้บอก
ราคา ระยะทาง และเวลา
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การทักทายผูโ้ ดยสารตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด
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เรื่องที่ 5	การตอบปฏิเสธ 1. อธิ บ าย ออกเสี ย งประโยค           
ผู้โดยสาร
คำ�ตอบที่ใช้ในการตอบปฏิเสธ
ในกรณี พ นั ก งานขั บ รถรั บ จ้ า ง       
ไม่สามารถรับผู้โดยสารได้
2. สนทนาโต้ตอบโดยใช้ประโยคที่
เกีย่ วกับการตอบปฏิเสธ ในกรณี
พนักงานขับรถรับจ้างไม่สามารถ
รั บ ผู้ โ ดยสารได้ เ หมาะสมตาม
โอกาส สถานการณ์ สังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

การตอบปฏิเสธ
ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
ถ้าพนักงานขับรถรับจ้างไม่สามารถรับผูโ้ ดยสารได้
ต้องการในการเรียนรู้
ควรจะขอโทษและบอกเหตุผล เช่น
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
Sorry, I cannot go. ขอโทษนะครับ ผมไป
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
ไม่ได้ครับ
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ในเรือ่ งที่ 1
I must return the car.  ผมต้องส่งรถครับ
การทักทายผูโ้ ดยสาร
บทสนทนา
เรื่องที่ 2 ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
บทสนทนาที่ 1
ระยะทางและเวลา
ผู้โดยสาร   : Wireless Road, please.
เรื่องที่ 3 คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
วิทยุค่ะ
การประกอบอาชีพพนักงานขับ
คนขับรถรับจ้าง : Sorry, I cannot go.   รถรับจ้าง
                  ขอโทษครับ ผมไปไม่ได้ครับ
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
                       I must return the car.
ราคาค่าโดยสาร
                       ผมต้องส่งรถครับ
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
บทสนทนาที่ 2
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
ผู้โดยสาร
: I want to go to Morchit
พบปะบริการชาวต่างชาติ ซึ่ง      
Bus Terminal.  
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะ การ
ดิฉันต้องการไปสถานีขน
สื่อสารในเรื่อง การตอบปฏิเสธ
ส่งหมอชิต
ผูโ้ ดยสารหลังจากนัน้ ครูอธิบาย
ขั้นตอนในการเรียนรู้   และให้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

647

คนขับรถรับจ้าง  : I’m so sorry.
ผู้ เรี ย นวางแผนการเรี ย นรู้ ใ น
I must return the car.                    เรื่องการตอบปฏิเสธผู้โดยสาร
			ผมต้องขอโทษอย่างมากเลยครับ ร่วมกัน
                      ผมต้องส่งรถครับ
ขั้นที่ 2	แ สวงหาความรู้ แ ละ
บทสนทนาที่ 3
จัดการเรียนรู้
ผู้โดยสาร : The Nonthaburi Palace, Please. 1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
โรงแรมนนทบุรี พาเลซค่ะ
ความรู้ความเข้าใจในการออก
คนขับรถรับจ้าง  : I’m sorry. I must return the car. เสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน ประโยค
			
ผมขอโทษนะครับ ผมต้องส่งรถครับ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการตอบ
หรือ I can go but we can’t use the meter. ปฏิ เ สธผู้ โ ดยสาร โดยครู ใ ห้            
  It’s very far. The price is…baht.
ผูเ้ รียนศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือ
ผมไปให้ได้แต่ต้องไม่ใช้มิเตอร์ มันไกลมาก          ครูอ่านให้ฟังจากบัตรคำ� และ
ราคา....บาทครับ  
ให้ผู้เรียนอ่านตาม การใช้สื่อ
รูปภาพในการแปลความหมาย
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
อาสาสมั ค รอ่ า นให้ เ พื่ อ นฟั ง
และมี ก ารฝึ ก การอ่ า นและ
สะกดคำ�อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้
ครูให้ผู้เรียนทำ�แบบฝึกหัด โดย
ให้ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
สนทนาเกี่ยวกับการตอบปฏิเสธ
ผู้โดยสาร และครูนำ�ผู้เรียนใน
การออกเสี ย งประโยคที่ ใช้ ใ น
การสนทนา หลังจากนั้น ครูให้
ฝึกอ่านบทสนทนาโดยการให้      
ผูเ้ รียนจับคูก่ นั ฝึก ร่วมกันฝึกอ่าน
บทสนทนา และแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน
ให้อ่านบทสนทนาพร้อมกับให้
ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ
เกี่ยวกับการทักทายผู้โดยสาร
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้เรียนนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ใน                 
การประกอบอาชี พ และชี วิ ต
ประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู

จำ�นวนชั่วโมง
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ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนาเรื่อง การตอบปฏิเสธ       
ผู้โดยสาร หลังจากนั้น ครูและ
ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ผเู้ รียน ฝึกพูด ฝึกปฏิบตั ิ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม
การสังเกต
3. ครูแนะนำ�ให้ผเู้ รียนไปศึกษาเพิม่
เติ ม เกี่ ย วกั บ คำ�ศั พ ท์ สำ�นวน
ประโยค และบทสนทนา ที่ได้
เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ ง การตอบปฏิ เ สธ
ผู้โดยสาร
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การตอบปฏิเสธผู้โดยสาร ตาม
เกณฑ์ที่กำ�หนด
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เรื่องที่ 6	การถามเรื่อง 1. บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์
เวลาในการ    สำ�นวนและประโยคที่ใช้ในการ
เดินทาง
   ถามเรื่องเวลาในการเดินทาง
2. สนทนาโต้ตอบโดยใช้คำ�ศัพท์
   สำ�นวนและประโยค ที่เกี่ยวกับ
   การถามเรื่องเวลาในการเดินทาง
   ได้เหมาะสมตามโอกาส
   สถานการณ์ สังคมและ
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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การถามเรื่องเวลา
ขั้นที่ 1 กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
เมื่อผู้โดยสารต้องการทราบว่าจะใช้เวลานาน
ต้องการในการเรียนรู้
เท่าใด สามารถใช้ประโยคคำ�ถามต่อไปนี้
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
ถ้าคุณไม่ทราบ คุณควรตอบว่า
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
I don’t know. It’s up to the traffic  
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
ผมไม่ทราบครับขึ้นอยู่กับการจราจรครับ
การทักทายผูโ้ ดยสาร
ถ้าคุณทราบ คุณจะบอกได้เลยว่า
เรื่องที่ 2 ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
one hour
หนึ่งชั่วโมงครับ
ระยะทางและเวลา
two hours
สองชั่วโมงครับ
เรื่องที่ 3 คำ�ศั พ ท์ ที่ จำ�เป็ น ต่ อ
thirty minutes
สามสิบนาทีครับ
การประกอบอาชีพพนักงานขับ
fifteen minutes
สิบห้านาทีครับ
รถรับจ้าง
one hour and forty minutes หนึ่งชั่วโมงกับ
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
สี่สิบนาทีครับ
ราคาค่าโดยสาร
about
ประมาณ
เรื่องที่ 5 การตอบปฏิ เ สธผู้
about one hour
ประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยสาร
ผู้โดยสาร : How long will it take to get 2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์           
to Bangkok Railway Station?
ที่พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
ไปหัวลำ�โพงใช้เวลานานแค่ไหนค่ะ พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
คนขับรถรับจ้าง : About two hours  
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
ประมาณสองชั่วโมงครับ
สือ่ สารในเรือ่ งการถามเรือ่ งเวลา
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บทสนทนาที่ 2
ในการเดินทาง หลังจากนั้น ครู
ผู้โดยสาร : How long will it take to get to
อธิ บ ายขั้ น ตอนในการเรี ย นรู้
     
Bangkok City Hall?
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียน
   ไปศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใช้
รู้ในเรื่องการถามเรื่องเวลาใน
      
เวลานานแค่ไหนคะ
การเดินทาง ร่วมกัน
คนขับรถรับจ้าง : I don’t know. It’s up to
the  traffic.
ขั้นที่ 2	แ สวงหาความรู้ แ ละ
   ผมไม่ทราบครับขึ้นอยู่กับการ
จัดการเรียนรู้
จราจร
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
ผู้โดยสาร : I don’t know. It’s up to the
ความรู้ ความเข้าใจในการออก
traffic.
เสียง คำ�ศัพท์ สำ�นวน ประโยค
ผมไม่ทราบครับขึ้นอยู่กับการจราจร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการถาม
    
ครับ
เรือ่ งเวลาในการเดินทาง โดยครู
คนขับรถรับจ้าง : Two hours?
ให้ผู้เรียนศึกษาวิดีทัศน์ และ/
     
สองชั่วโมงได้ไหมค่ะ
หรือครูอ่านให้ฟังจากบัตรคำ� 
: Less than that.  
และให้ผู้เรียนอ่านตาม การใช้
น้อยกว่านั้นครับ
สื่อรูปภาพในการแปลความหมาย
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
อาสาสมัครอ่านให้เพือ่ นฟังและ
มีการฝึกการอ่านและสะกดคำ�
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อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ครูให้        
ผู้ เรี ย นทำ�แบบฝึ ก หั ด โดยให้         
ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
สนทนาเกี่ยวกับการถามเรื่อง
เวลาในการเดินทาง และครูนำ�
ผูเ้ รียนในการออกเสียง ประโยค
ทีใ่ ช้ในการสนทนา หลังจากนัน้
ครู ใ ห้ ฝึ ก อ่ า นบทสนทนาโดย
การให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ฝึก ร่วมกัน
ฝึกอ่านบทสนทนา และแบ่งกลุม่
ผู้เรียนให้อ่านบทสนทนาพร้อมกับ
ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับการถามเรื่องเวลาใน
การเดินทาง
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้        
ในการประกอบอาชี พ และ    
ชีวิตประจำ�วัน  
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   การอธิบายทิศทางได้เหมาะสม
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ถ้าไม่สามารถส่งผู้โดยสารชาวต่างชาติลงหน้า ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
สถานที่ที่เขาต้องการจะไปได้
ต้องการในการเรียนรู้
สามารถอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้คำ�ศัพท์และ
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
สำ�นวนดังนี้
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
ใกล้
near
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
ไกล
far
การทักทายผูโ้ ดยสาร
ด้านหน้า
in front of
เรื่องที่ 2 ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
ด้านหลัง
behind
ระยะทางและเวลา
ถัดไป
next to
เรื่องที่ 3 คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
ขวามือ
on the right
การประกอบอาชีพพนักงานขับ
อยู่ทางด้านขวาของ
to the right of
รถรับจ้าง
อยู่ทางด้านซ้ายของ
to the left of
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
ซ้ายมือ
on the left
ราคาค่าโดยสาร
ตรงข้าม
opposite
เรื่ อ งที่ 5 การตอบปฏิ เ สธผู้
ฝั่งนี้
this side
โดยสาร
ฝั่งตรงข้าม
the other side
เรื่องที่ 6 การถามเรื่องเวลาใน
ตรงไปข้างหน้า
straight ahead
การเดินทาง
อยู่ข้าง
along side
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
across the street ฝั่งตรงข้าม
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
อาคารวงเวียน
building circle
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
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หัวมุมถนน
corner
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
สัญญาณไฟจราจร
traffic lights
สื่ อ สารในเรื่ อ ง การอธิ บ าย
สี่แยก
crossroad
ทิศทาง หลังจากนั้น ครูอธิบาย
สามแยก
intersection
ขั้ น ตอนในการเรี ย นรู้ แ ละให้        
ทางแยก
junction
ผู้ เรี ย นวางแผนการเรี ย นรู้ ใ น
ป้ายรถประจำ�ทาง
bus stop
เรื่องการอธิบายทิศทางร่วมกัน
ผิดทาง
wrong way
ขั้นที่ 2	แ สวงหาความรู้ แ ละ
เดินข้ามถนน
cross the street
จัดการเรียนรู้
walk over the bridge เดิมข้ามสะพานลอย 1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
สะพานลอยสำ�หรับรถ ความรู้ความเข้าใจในการออก
fly over
ตัวอย่างบทสนทนา
เสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน ประโยค
บทสนทนาที่ 1
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอธิบาย
คนขับรถรับจ้าง : Here we are.  ถึงแล้วครับ
ทิศทาง โดยครูให้ผู้เรียนศึกษา
ผู้โดยสาร         : Where’s the guest house?                  วิทัศน์ และ/หรือครูอ่านให้ฟัง
		 เกสท์ เฮ้าท์ อยู่ตรงไหนคะ
จากบัตรคำ� และให้ผู้เรียนอ่าน
คนขับรถรับจ้าง : Behind that building.                             ตาม การใช้สื่อรูปภาพในการ
หลังตึกนั้นครับ
แปลความหมาย หลังจากนั้น
บทสนทนาที่ 2
ครูให้ผู้เรียนที่เป็นอาสาสมัคร
ผู้โดยสาร : Where’s the jewelry shop?  
อ่านให้เพื่อนฟัง และมีการฝึก
                  ร้านขายเพชรพลอยอยู่ไหนคะ
การอ่านและสะกดคำ�อย่างทัว่ ถึง
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คนขับรถรับจ้าง : Go down this street. It’s
นอกจากนี้ ครูให้ผเู้ รียนทำ�แบบ
near the traffic lights.  
ฝึกหัด โดยให้ผู้เรียนเติมคำ�ให้
เดินไปตามถนนนี้ครับ อยู่ใกล้
สมบูรณ์
กับสัญญาณไฟจราจรครับ
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
บทสนทนาที่ 3
สนทนาเกี่ ย วกั บ การอธิ บ าย
ผู้โดยสาร : Please take me to Century
ทิศทาง และครูนำ�ผูเ้ รียนในการ
     
Apartment House.
ออกเสี ย งประโยคที่ ใช้ ใ นการ
                 ช่วยส่งดิฉันที่เซนจูรี่อพาร์ตเม้นท์
สนทนา หลังจากนั้น ครูให้ฝึก
ค่ะ
อ่านบทสนทนา  โดยการให้ผเู้ รียน
หลังจากขับรถไประยะหนึ่ง พนักงานขับรถ
จับคู่กันฝึก ร่วมกันฝึกอ่านบท
รับจ้างจอดรถแล้วพูดว่า
สนทนา และแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนให้
คนขับรถรับจ้าง : Here we are.  ถึงแล้วครับ
อ่ า นบทสนทนาพร้ อ มกั บ ให้         
ผู้โดยสาร
: Where is it?  อยู่ที่ไหนคะ
ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ
คนขับรถรับจ้าง : Sorry. I can’t drive in.
เกี่ยวกับการอธิบายทิศทาง
You must walk.  
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
ผมขับรถเข้าไปไม่ได้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
                      คุณต้องเดินเข้าไปครับ
ร่วมกัน
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้         
ใน การประกอบอาชี พ และ  
ชีวิตประจำ�วัน
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3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนาเรือ่ ง การอธิบายทิศทาง
หลังจากนัน้ ครูและผูเ้ รียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ผู้เรียนฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม
การสังเกต
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ คำ� ศั พ ท์
สำ�นวน ประโยคและบทสนทนา
ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องการอธิบาย
ทิศทาง
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การอธิบายทิศทางตามเกณฑ์ที่
กำ�หนด
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การสนทนาระหว่างการเดินทาง
ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
ในระหว่างการเดินทาง ผูโ้ ดยสารอาจชวนพนักงาน
ต้องการในการเรียนรู้
ขับรถรับจ้างสนทนาหรือพนักงานขับรถรับจ้าง 1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
อาจชวนผู้โดยสารสนทนาก็ได้ประโยคที่ใช้ ได้แก่
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
Where are you from? คุณมาจากไหนครับ
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
Is this your first time in Thailand?
การทักทายผูโ้ ดยสาร
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาเมืองไทยหรือเปล่าครับ
เรื่องที่ 2 ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
Where have you been in Thailand?
ระยะทางและเวลา
คุณไปเที่ยวไหนมาบ้างครับ
เรื่องที่ 3 คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
How long are you staying here?
การประกอบอาชีพพนักงานขับ
คุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับ
รถรับจ้าง
Have you seen Thai dancing before?
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
คุณเคยดูรำ�ไทยมาก่อนไหมครับ
ราคาค่าโดยสาร
Do you like Thai food?
เรื่ อ งที่ 5 การตอบปฏิ เ สธ           
คุณชอบอาหารไทยไหมครับ
ผู้โดยสาร
ประโยคที่พนักงานขับรถรับจ้างใช้อวยพรหรือ เรื่องที่ 6 การถามเรื่องเวลาใน
ต้อนรับผู้โดยสาร
การเดินทาง
Welcome to Bangkok.
เรื่องที่ 7 การอธิบายทิศทาง
ขอต้อนรับสู่กรุงเทพฯ ครับ
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
Enjoy your stay.         
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
ขอให้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะครับ
พบปะบริการชาวต่างชาติ   ซึ่ง
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Have a nice trip.        ขอให้เดินทางโดย
2. ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
สวัสดิภาพครับ                        สื่ อ สารในเรื่ อ ง การสนทนา
คำ�ถามที่ชาวต่างชาติมักจะถามคุณคือ
ระหว่างการเดินทาง หลังจากนัน้
What’s that?      
นั่นอะไร
ครูอธิบายขัน้ ตอนในการเรียนรู้
บทสนทนาที่ 1
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียนรู้
คนขับรถรับจ้าง : Good morning.  สวัสดีครับ
ในเรือ่ งการสนทนาระหว่างการ
ผู้โดยสาร
: Please take me to the
เดินทาง ร่วมกัน
		airport
ขั้นที่ 2 	แ สวงหาความรู้ แ ละ
ส่ ง ดิ ฉั น ที่ ส นามบิ น หน่ อ ยค่ ะ              
จัดการเรียนรู้
หลังจากผูโ้ ดยสารขึน้ รถแล้ว คุณอาจถามผูโ้ ดยสารว่า 1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
Is this your first time in Bangkok? ความรู้ความเข้าใจในการออก
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมากรุงเทพฯใช่ไหมครับ
เสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน ประโยค
ผู้โดยสาร          :  Yes.   ใช่ค่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสนทนา
คนขับรถรับจ้าง  :  Do you like Bangkok?
ระหว่างการเดินทาง โดยครูให้
                       คุณชอบกรุงเทพฯ ไหมครับ
ผูเ้ รียนศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือ
ผู้โดยสาร          :  Yes, very much.  
ครูอ่านให้ฟังจากบัตรคำ� และ
ชอบมากค่ะ
ให้ผู้เรียนอ่านตาม การใช้สื่อ
คนขับรถรับจ้าง  :  What places have you
รูปภาพในการแปลความหมาย
been to?
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
                        คุณไปไหนมาบ้างครับ
อาสาสมัครอ่านให้เพือ่ นฟังและ
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ผู้โดยสาร
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: I’ve been to the Grand
มีการฝึกการอ่านและสะกดคำ�
  Palace and the Floating
อย่ า งทั่ ว ถึ ง นอกจากนี้ ค รู ใ ห้         
  Market.
ผู้ เรี ย นทำ�แบบฝึ ก หั ด โดยให้          
  ดิฉันไปพระบรมมหาราชวัง
ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
  และตลาดน�้ำมาค่ะ
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
คนขับรถรับจ้าง : Do you like the Grand
สนทนาเกี่ ย วกั บ การสนทนา
Palace?  
ระหว่างการเดินทาง และครูนำ�
                       คุณชอบพระบรมมหาราชวัง
ผูเ้ รียนในการออกเสียง ประโยค
   หรือเปล่าครับ
ทีใ่ ช้ใน การสนทนา หลังจากนัน้   
ผู้โดยสาร
: Yes, it’s very beautiful.
ครู ใ ห้ ฝึ ก อ่ า นบทสนทนาโดย
		
ชอบค่ะสวยมากเมือ่ ถึงสนามบิน การให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ฝึกร่วมกัน
คนขับรถรับจ้าง : Have a nice trip.  
ฝึกอ่านบทสนทนา และแบ่งกลุม่
                       ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
ผูเ้ รียนให้อา่ นบทสนทนาพร้อม
   นะครับ
กั บ ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาท
บทสนทนาที่ 2
สมมุ ติ เกี่ ย วกั บ การสนทนา
ผู้โดยสาร
: Do you know
ระหว่างการเดินทาง
   Chatuchak Market?  
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
คุณรู้จักสวนจตุจักรไหมคะ 1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
คนขับรถรับจ้าง : Sure.   ทราบครับ
ร่วมกัน
2. ผู้เรียนนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และชีวติ ประจำ�วัน
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บทสนทนาที่ 3
คนขับรถรับจ้าง : Where are you from?  
                         คุณมาจากไหนครับ
ผู้โดยสาร
: Norway.   นอร์เวย์
คนขับรถรับจ้าง : Is this your first time
in Bangkok?  
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมา
กรุงเทพฯหรือครับ  
ผู้โดยสาร
: Yes. ใช่ค่ะ
คนขับรถรับจ้าง : Enjoy your stay.  
			 ขอให้อยูอ่ ย่างมีความสุขนะครับ
ผู้โดยสาร
: Thank you. What’s that?
ขอบคุณค่ะ นั่นอะไรคะ
คนขับรถรับจ้าง : A spirit house.
ศาลพระภูมิครับ
ผู้โดยสาร           : What’s it for?  
ใช้ทำ�อะไรคะ
คนขับรถรับจ้าง : Sorry, I’m not sure.
		 ขอโทษนะครับ ผมไม่แน่ใจครับ

3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนา เรื่ อ ง การสนทนา
ระหว่างการเดินทาง   หลังจากนั้น
ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
เนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การให้ผู้เรียนฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ  
การแสดงบทบาทสมมุติ   การ
ซักถาม การสังเกต    
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ คำ� ศั พ ท์
สำ�นวน ประโยคบท-สนทนา       
ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องการสนทนา
ระหว่างการเดินทาง
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การสนทนาระหว่างการเดินทาง
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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เรื่องที่ 9 การใช้ทางด่วน 1. บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์
หรือทางยก
สำ�นวนประโยคที่เกี่ยวกับการใช้
ระดับ
ทางด่วนหรือทางยกระดับ
2. สนทนาโต้ตอบโดยใช้คำ�ศัพท์ที่
เกี่ยวกับการใช้ทางด่วนหรือทาง
ยกระดับได้เหมาะสมตามโอกาส
สถานการณ์ สังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1

2

661

การจ่ายค่าทางด่วนหรือทางยกระดับ
ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
พนั ก งานขั บรถรั บจ้ า งอาจต้ อ งใช้ ท างด่ วนหรื อ
ต้องการในการเรียนรู้
ทางยกระดับ ซึ่งต้องตกลงกับผู้โดยสารล่วงหน้า 1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
อย่างชัดเจน คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
toll way
ทางยกระดับดอนเมือง
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
express way ทางพิเศษที่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง การทักทายผูโ้ ดยสาร
fare
ค่าโดยสาร
เรื่องที่ 2  ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
toll
ค่าผ่านทาง
ระยะทางและเวลา
faster
เร็วกว่า
เรื่องที่ 3  คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
pay
จ่าย
การประกอบอาชีพพนักงานขับ
extra
เพิ่มขึ้น
รถรับจ้าง
twenty baht ยี่สิบบาท
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
thirty baht สามสิบบาท
ราคาค่าโดยสาร
forty baht
สี่สิบาท
เรื่องที่ 5   การตอบปฏิเสธผู้
use
ใช้
โดยสาร
บทสนทนาที่ 1
เรื่องที่ 6  การถามเรื่องเวลาใน
ผู้โดยสาร
: I want to go to the airport.
การเดินทาง
ช่วยส่งดิฉันที่สนามบินค่ะ
เรื่องที่ 7  การอธิบายทิศทาง
คนขับรถรับจ้าง : Do you want to use the
เรื่องที่ 8  การสนทนาระหว่าง
		 toll way?
การเดินทาง
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คุณจะใช้ทางยกระดับหรือ
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
เปล่าครับ
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
ผู้โดยสาร
: Yes.  ใช้ค่ะ
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
คนขับรถรับจ้าง : Please pay forty baht extra.
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
               
กรุณาจ่ายเพิ่ม 40 บาทครับ
สื่อสารในเรื่อง การใช้ทางด่วน
ผู้โดยสาร
: O.K.  ตกลงค่ะ
หรือทางยกระดับ หลังจาก-นั้น
บทสนทนาที่ 2
ครูอธิบายขัน้ ตอนในการเรียนรู้
ผู้โดยสาร
: Please take me to the
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียน
Novotel
รู้ในเรื่อง การใช้ทางด่วนหรือ
             
ส่งดิฉันที่โรงแรมโนโวเทล
ทางยกระดับร่วมกัน
หน่อยค่ะ
ขั้นที่ 2	แ สวงหาความรู้ แ ละ
คนขับรถรับจ้าง : Do you want to use the
จัดการเรียนรู้
		 express way?
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
                  คุณจะใช้ทางด่วนไหมครับ
ความรู้ความเข้าใจ ในการออก
ผู้โดยสาร
: Yes.   ได้ค่ะ
เสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน ประโยค
คนขับรถรับจ้าง : Thirty baht extra.  เพิม่ 30
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งการใช้
บาทนะครับ
ทางด่วนหรือทางยกระดับโดย
ครู ใ ห้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาวิ ดี ทั ศ น์
และ/ หรื อ ครู อ่ า นให้ ฟั ง จาก
บัตรคำ� และให้ผู้เรียนอ่านตาม
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การใช้สื่อรูปภาพ ในการแปล
ความหมาย หลังจากนั้นครูให้  
ผู้เรียนที่เป็นอาสาสมัครอ่านให้
เพือ่ นฟัง และมีการฝึกการอ่านและ
สะกดคำ�อย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ครูให้ผู้เรียนทำ�แบบฝึกหัด โดย
ให้ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
สนทนาเกีย่ วกับการใช้ทางด่วน
หรือทางยกระดับ  และครูนำ�       
ผูเ้ รียนในการออกเสียง ประโยค
ทีใ่ ช้ในการสนทนา หลังจากนัน้
ครูให้ฝึกอ่านบทสนทนา โดย
การให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ฝึกร่วมกัน
ฝึกอ่านบทสนทนาและแบ่งกลุม่
ผูเ้ รียนให้อา่ นบทสนทนา พร้อม
กั บ ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับการใช้ทางด่วน
หรือทางยกระดับ
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เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้        
ในการประกอบอาชี พ และ        
ชีวิตประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนาเรื่อง การใช้ทางด่วน
หรือทางยกระดับ หลังจากนั้น
ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
เนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก พู ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ       
การแสดงบทบาทสมมุติ การ
ซักถาม การสังเกต

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยคและบทสนทนา ที่ได้
เรียนรู้ในเรื่องการใช้ทางด่วน
หรือทางยกระดับ
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การใช้ทางด่วนหรือทางยกระดับ
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่องที่ 10	ปัญหาที่อาจ 1. อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์สำ�นวน
เกิดระหว่าง
และประโยคทีใ่ ช้สนทนาเกีย่ วกับ
การเดินทาง
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ ผูโ้ ดยสาร
ต้องการให้พนักงานขับรถรับจ้าง   
หยุดรถระหว่างการเดินทางได้
ถูกต้อง
2. สนทนาโต้ตอบโดยใช้ประโยคที่
เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสารต้องการให้
พนั ก งานขั บ รถรั บ จ้ า งหยุ ด รถ
ระหว่างการเดินทางตามโอกาส
ส ถ า น ก า ร ณ์ สั ง ค ม แ ล ะ  
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขั้ น ที่ 1 กำ�หนดสภาพปั ญ หา
เมื่อผู้โดยสารต้องการให้คุณหยุดรถด้วยเหตุผล ความต้องการในการเรียนรู้
ใดเหตุผลหนึ่ง อาจพูดว่า
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
Stop.
หยุดก่อน
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
Stop here. จอดตรงนี้
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
Can I get out? ดิฉัน/ผมขอลงรถตรงนี้ได้ไหม การทักทายผูโ้ ดยสาร
I want to take ดิฉันอยากถ่ายรูป
เรื่องที่ 2  ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
a picture.
ดิฉันจะซื้อของ
ระยะทางและเวลา
I want to buy กรุณารอหน่อย
เรื่องที่ 3  คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
something. ดิฉันทำ�ของหล่น
การประกอบอาชี พ พนั ก งาน  
Please wait. คุณขับรถอ้อมไปอ้อมมา
ขับรถรับจ้าง
I dropped something.
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
You’re driving round เราจอดตรงนี้ไม่ได้ครับ
ราคาค่าโดยสาร
and round.
เรายังไปไม่ถึงที่หมาย
เรื่ อ งที่ 5   การตอบปฏิ เ สธ             
We can’t stop here. ถนนเดินรถทางเดียว
ผู้โดยสาร
We’re not there yet. มีปัญหาอะไร เกิดอะไรขึ้น เรื่องที่ 6  การถามเรื่องเวลาใน
It’s a one-way street. คุณไปผิดทาง
การเดินทาง
What’s wrong?
เรื่องที่ 7  การอธิบายทิศทาง
You’re going the
เรื่องที่ 8  การสนทนาระหว่า
wrong way.
การเดินทาง

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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บทสนทนาที่ 1
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
ผู้โดยสาร
: Stop here.  จอดตรงนี้
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
หน่อยคะ
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
คนขับรถรับจ้าง  : What’s wrong miss?  
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
                       มีปัญหาอะไรหรือครับ
สื่อสารในเรื่อง การใช้ทางด่วน
คุณผู้หญิงเกิดปัญหาอะไรขึ้น
หรือทางยกระดับ หลังจากนั้น
ผู้โดยสาร
: I want to take a picture.   ครูอธิบายขัน้ ตอนในการเรียนรู้
                       ดิฉันจะถ่ายรูปค่ะ
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียนรู้
คนขับรถรับจ้าง  : Sorry. We can’t stop here. ในเรือ่ ง การใช้ทางด่วนหรือทาง
                      ขอโทษจอดตรงนี้ไม่ได้ครับ
ยกระดับร่วมกัน
บทสนทนาที่ 2
ขั้นที่ 2	แ สวงหาความรู้ แ ละ
ผู้โดยสาร
: Stop, please.  จอดหน่อยค่ะ
จัดการเรียนรู้
คนขับรถรับจ้าง  : What’s wrong.?
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง   
               
มีปัญหาอะไรหรือครับ
ความรูค้ วามเข้าใจในการออกเสียง
คำ�ศั พ ท์ สำ�นวน ประโยคที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งการใช้ทางด่วน
หรื อ ทางยกระดั บ โดยครู ใ ห้              
ผูเ้ รียนศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือ
ครูอ่านให้ฟังจากบัตรคำ� และ
ให้ผู้เรียนอ่านตาม    การใช้สื่อ

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
ผู้โดยสาร
: I’ve dropped something.  
                      ดิฉันทำ�ของหล่นค่ะ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

รูปภาพในการแปลความหมาย
หลังจากนั้นครูให้ผู้เรียนที่เป็น
อาสาสมั ค รอ่ า นให้ เ พื่ อ นฟั ง
บทสนทนาที่ 3
และมี ก ารฝึ ก การอ่ า นและ
ผู้โดยสาร
: Stop, please.  หยุดด้วยค่ะ
สะกดคำ�อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้
คนขับรถรับจ้าง : What’s wrong.?
ครูให้ผู้เรียนทำ�แบบฝึกหัด โดย
                      มีอะไรหรือครับ
ให้ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
ผู้โดยสาร
: I want to get out.                2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
   ดิฉันจะลงค่ะ
สนทนาเกี่ ย วกั บ ที่ อ าจเกิ ด
คนขับรถรับจ้าง : We’re not there yet.  
ระหว่างการเดินทางและครูนำ�ผู้
                       ยังไม่ถึงที่หมายเลยครับ
เรียนในการออกเสียง ประโยค
ผู้โดยสาร
: You’re driving round
ทีใ่ ช้ในการสนทนา หลังจากนัน้
and round.
ครูให้ฝึกอ่านบทสนทนา โดย
                      คุณขับรถวนไปวนมานี่ค่ะ
การให้ผเู้ รียนจับค่กู นั ฝึกร่วมกัน
คนขับรถรับจ้าง  : No, this is a one – way
ฝึ ก อ่ า นบทสนทนา และแบ่ ง
street.  
กลุ่มผู้เรียนให้อ่านบทสนทนา
ไม่ใช่หรอกครับ ถนนสายนี้
พ ร้ อ ม กั บ ใ ห้ ผู้ เรี ย น แ ส ด ง
เดินรถทางเดียว
บทบาทสมมุติ เกีย่ วกับปัญหาที่
เมื่อผู้โดยสารต้องการให้คุณขับรถช้าลงหรือชะลอ อาจเกิดระหว่างการเดินทาง
ความเร็วมักจะพูดว่า

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ เรี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ไ ปใช้        
ในการประกอบอาชี พ และ      
ชีวิตประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนา เรื่อง ปัญหาที่อาจเกิด
ระหว่างการเดินทาง หลังจากนัน้
ครูและผ้เู รียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
ที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ใ น ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง ผู้ เรี ย น
โ ด ย ก า ร ใ ห้ ผู้ เรี ย น ฝึ ก พู ด
ฝึ ก ปฏิ บั ติ การแสดงบทบาท
สมมุติ การซักถาม การสังเกต

จำ�นวนชั่วโมง
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3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ คำ� ศั พ ท์
สำ�นวน ประโยค และบท
สนทนา ที่ ไ ด้ เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ ง
ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ระหว่ า งการ
เดินทาง
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ระหว่ า งการ
เดินทางตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่องที่ 11	การรับค่า 1. บอก อธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์
โดยสารและ
สำ�นวนและประโยคที่ใช้ในการ
การขอบคุณ
รับเงินค่าโดยสารและขอบคุณ       
ผู้โดยสารได้ถูกต้อง
2. สนทนาโต้ ต อบโดยใช้ คำ�ศั พ ท์
สำ�นวน และประโยคที่เกี่ยวกับ
การรั บ เงิ น ค่ า โดยสารและ
ขอบคุณผู้โดยสารได้เหมาะสม
ตามโอกาส สถานการณ์ สังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

เนื้อหา
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การรับค่าโดยสารและการขอบคุณ
ขัน้ ที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
Here you are.
นี่ค่ะค่าโดยสาร
ต้องการในการเรียนรู้
Here’s your change. เงินทอนครับ
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
Keep the change. เก็บเงินทอนไว้ค่ะ
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
Sorry, I don’t have any change.
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
ขอโทษ. ผมไม่มีเงินทอนครับ
การทักทายผูโ้ ดยสาร
bill/banknote
ธนบัตร
เรื่องที่ 2  ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
smaller bill
ธนบัตรใบย่อย
ระยะทางและเวลา
coin
เหรียญ
เรื่องที่ 3  คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
shortchange
ทอนเงินขาด
การประกอบอาชี พ พนั ก งาน
Thank  you very much. ขอบคุณมากครับ
ขับรถรับจ้าง
This is not  Thai money. นี่ไม่ใช่เงินไทยครับ
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
บทสนทนาที่ 1
ราคาค่าโดยสาร
ผู้โดยสาร
: How much?   เท่าไหร่ค่ะ
เรือ่ งที่ 5  การตอบปฏิเสธผูโ้ ดยสาร
คนขับรถรับจ้าง : Two hundred and
เรื่องที่ 6  การถามเรื่องเวลาใน
twenty baht.  
การเดินทาง
                       220 บาท ครับ
เรื่องที่ 7  การอธิบายทิศทาง
ผู้โดยสารยื่นธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทพร้อมกับ เรื่องที่ 8  การสนทนาระหว่าง
พูดว่า : Here you are.  นี่ค่ะค่าโดยสาร
การเดินทาง
คนขับรถรับจ้าง  : Sorry, I don’t have any
เรื่องที่ 9  การใช้ทางด่วนหรือ
ทางยกระดับ

จำ�นวนชั่วโมง
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change.  Do you have
เรื่องที่ 10   ปัญหาที่อาจเกิด
			 smaller bills?
ระหว่างการเดินทาง  
ขอโทษครับ ผมไม่มีเงินทอน 2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
                       มีธนบัตรใบย่อยกว่านีไ้ หมครับ พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
ผู้โดยสาร
: Here you are.  นี่ค่ะ
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
คนขับรถรับจ้าง : Here’s your change. ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
  
Thank you.  
สือ่ สารในเรือ่ ง การรับค่าโดยสาร
                      นี่ครับเงินทอน ขอบคุณครับ และการขอบคุณ   หลังจากนั้น
บทสนทนาที่ 2
ครู อ ธิ บ ายขั้ น ตอนการเรี ย นรู้
ผู้โดยสาร
: How much?  เท่าไหร่ค่ะ
และให้ผเู้ รียนวางแผนการเรียนรู้
คนขับรถรับจ้าง : Sixty - nine baht.   ในเรื่องการรับค่าโดยสารและ
               69 บาทครับ
การขอบคุณร่วมกัน
ผู้โดยสารยื่นธนบัตรใบละยี่สิบบาท 3 ใบ และ ขั้นที่ 2 	แสวงหาความรู้ แ ละ
เหรียญห้าบาท 1 เหรียญให้ แล้วพูดว่า  
จัดการเรียนรู้
                : Here you are.  
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
นี่ค่ะ ค่าโดยสาร
ความรู้ความเข้าใจในการออก
คนขับรถรับจ้าง : Sorry, this is a five – baht เสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน ประโยค
coin  ขอโทษครับ นี่เหรียญห้าบาทครับ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับค่า
ผู้โดยสาร
: I’m sorry, is this a ten?
โดยสารและการขอบคุณโดยครู
ขอโทษค่ะ นี่เหรียญสิบบาทใช่ไหมคะ
ให้ผเู้ รียนศึกษาวิทศั น์ และ/หรือ

จำ�นวนชั่วโมง
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คนขับรถรับจ้าง : Yes.    ใช่ครับ
   ครูอ่านให้เพื่อนฟังจากบัตรคำ� 
ผู้โดยสาร
: Keep the change.  
และให้ผู้เรียนอ่านตาม การใช้
ไม่ต้องทอนค่ะ
สื่อรูปภาพในการแปลความหมาย
คนขับรถรับจ้าง : Thank you.  ขอบคุณครับ
หลังจากนั้น ครูให้ผู้เรียนที่เป็น
บทสนทนาที่ 3
อาสาสมั ครอ่านให้ฟัง และมี
ผู้โดยสาร
: How much?  เท่าไหร่คะ
การฝึ กการอ่ านและสะกดคำ�
คนขับรถรับจ้าง : Two hundred and thirty
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ครูให้          
baht.  230 บาท ครับ
ผู้ เรี ย นทำ�แบบฝึ ก หั ด โดยให้         
ผู้โดยสาร
: Here you are.  
ผู้เรียนเติมคำ�ให้สมบูรณ์
นี่ค่ะ ค่าโดยสาร
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
คนขับรถรับจ้าง  : Sorry, this is not Thai
สนทนาเกี่ยวกับการรับค่าโดยสาร
money.
และการขอบคุ ณ และครู นำ�           
ขอโทษนะครับ นี่ไม่ใช่เงินไทยครับ ผูเ้ รียนในการออกเสียง ประโยค
ทีใ่ ช้ในการสนทนา หลังจากนัน้
ครู ใ ห้ ฝึ ก อ่ า นบทสนทนาโดย
การให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ฝึกร่วมกัน
ฝึกอ่านบทสนทนา และแบ่งกลุม่
ผู้เรียนให้อ่านบทสนทนาพร้อม
กับให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับ การรับค่าโดยสาร และ
การขอบคุณ
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ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ เ รี ย นนำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ไ ปใช้         
ในการประกอบอาชี พ และ        
ชีวิตประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1.  ครูและผู้เรียนทบทวนฝึกการ
สนทนา เรือ่ ง การรับค่าโดยสาร
และการขอบคุ ณ หลั ง จากนั้ น       
ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สรุ ป
เนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การให้ผู้เรียนฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ    
การแสดงบทบาทสมมุ ติ การ      
ซักถาม  การสังเกต

จำ�นวนชั่วโมง
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3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยคและบทสนทนา ที่ได้
เรียนรูใ้ นเรือ่ ง การรับค่าโดยสาร
และการขอบคุณ
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การรั บ ค่ า โดยสาร และการ
ขอบคุณ ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
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1. บอกอธิบาย ออกเสียงคำ�ศัพท์ ผู้โดยสารลืมสิ่งของ
ขั้นที่ 1	กำ�หนดสภาพปัญหา ความ
สำ�นวนและประโยคที่ใช้สำ�หรับ left
ทิ้งไว้
ต้องการในการเรียนรู้
กรณีผู้โดยสารลืมสิ่งของ
forgot
ลืมไว้
1. ครูทักทายผู้เรียนและนำ�เข้าสู่
2. สนทนาโต้ ต อบโดยใช้ คำ�ศั พ ท์ wallet
กระเป๋าใส่ธนบัตร
บทเรียนโดยการชวนคิด ชวนคุย
และสำ�นวนที่ เ กี่ ย วกั บ กรณี              handbag
กระเป๋าที่มีหูหรือใช้หิ้ว
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งที่ 1
ผู้โดยสารลืมสิ่งของได้เหมาะสม purse
กระเป๋าสตางค์
การทักทายผูโ้ ดยสาร
ตามโอกาส สถานการณ์ สังคม bag
กระเป๋าหิ้ว หรือ ถุง
เรื่องที่ 2  ตัวเลขที่ใช้บอกราคา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา backpack
กระเป๋าสะพายหลัง
ระยะทางและเวลา
sunglasses
แว่นกันแดด
เรื่องที่ 3  คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นต่อ
passport
พาสปอร์ต
การประกอบอาชีพพนักงานขับ
luggage
กระเป๋า
รถรับจ้าง
camera
กล้องถ่ายรูป
เรื่องที่ 4 การถามและต่อรอง
mobile phone โทรศัพท์มือถือ
ราคาค่าโดยสาร
บทสนทนาที่ 1
เรื่ อ งที่ 5 การตอบปฏิ เ สธ           
คนขับรถรับจ้าง : Excuse me, you forgot
ผู้โดยสาร
your luggage.  
เรื่องที่ 6 การถามเรื่องเวลาใน
                       ขอโทษครับ คุณลืมกระเป๋า
การเดินทาง
สัมภาระครับ
เรื่องที่ 7 การอธิบายทิศทาง
ผู้โดยสาร
: Thank you very much.  
เรื่องที่ 8 การสนทนาระหว่าง
                       ขอบคุณมากค่ะ
การเดินทาง

จำ�นวนชั่วโมง
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เรื่องที่ 9  การใช้ทางด่วนหรือ
ทางยกระดับ
เรื่องที่ 10   ปัญหาที่อาจเกิด
ระหว่างการเดินทาง
เรื่องที่ 11 การรับค่าโดยสาร
และการขอบคุณ
2. ครู ย กตั ว อย่ า งสถานการณ์ ที่
พนักงานขับรถรับจ้างจะต้อง
พบปะ บริการชาวต่างชาติ ซึ่ง
ผู้ เรี ย นจะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะการ
สื่ อ สารในเรื่ อ ง ผู้ โ ดยสารลื ม
สิ่งของ หลังจากนั้น ครูอธิบาย
ขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ และให้           
ผู้ เรี ย นวางแผนการเรี ย นรู้ ใ น
เรือ่ งผูโ้ ดยสารลืมสิง่ ของร่วมกัน
ขั้นที่ 2 	แสวงหาความรู้ แ ละ
จัดการเรียนรู้
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในการออก
เสียงคำ�ศัพท์ สำ�นวน  ประโยค

จำ�นวนชั่วโมง
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งผู้ โ ดยสาร  
ลื ม สิ่ ง ของ โดยครู ใ ห้ ผู้ เรี ย น
ศึกษาวิดที ศั น์ และ/หรือครูอา่ น
ให้ฟงั จากบัตรคำ� และให้ผเู้ รียน
อ่านตาม การใช้สื่อรูปภาพใน
การแปลความหมาย หลังจากนัน้
ครูให้ผู้เรียนที่เป็นอาสาสมัคร
อ่านให้เพื่อนฟัง และมีการฝึก
การอ่านและสะกดคำ�อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ครูให้ผเู้ รียนทำ�แบบ
ฝึกหัด โดยให้ผู้เรียนเติมคำ�ให้
สมบูรณ์
2. ครู อ ธิ บ ายพร้ อ มให้ ค วามรู้
สนทนาเกี่ยวกับผู้โดยสาร ลืม
สิ่งของ และครูนำ�ผู้เรียนในการ
ออกเสียง ประโยคที่ใช้ในการ
สนทนา หลังจากนั้น ครูให้ฝึก
อ่ า นบทสนทนาโดยการให้            
ผู้เรียนจับคู่กันฝึก ร่วมกันฝึก
อ่านบทสนทนา   และแบ่งกลุ่ม        

จำ�นวนชั่วโมง
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ผู้เรียนให้อ่านบทสนทนาพร้อม
กั บ ให้ ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาท
สมมุ ติ เกี่ ย วกั บ ผู้ โ ดยสารลื ม
สิ่งของ
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั แิ ละการนำ�ไปใช้
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้เรียนนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ใน             
การประกอบอาชี พ และชี วิ ต
ประจำ�วัน
3. ผูเ้ รียนนำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพื่อนและครู
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้
1. ครู แ ละผู้ เ รี ย นทบทวนฝึ ก
การสนทนา เรื่องผู้โดยสารลืม
สิง่ ของ หลังจากนัน้ ครูและผูเ้ รียน
ร่ ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด้ จ าก
การเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ครูประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการ
ให้ผู้เรียนฝึกพูดฝึกปฏิบัติ การ
แสดงบทบาทสมมุ ติ การซั ก
ถาม การสังเกต
3. ครู แ นะนำ�ให้ ผู้ เรี ย นไปศึ ก ษา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับคำ�ศัพท์ สำ�นวน
ประโยค และบทสนทนา ที่ได้
เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ ง ผู้ โ ดยสารลื ม
สิ่งของ
4. ครูประเมินผลการเรียนรู้เรื่อง
การผู้ โ ดยสารลื ม สิ่ ง ของตาม
เกณฑ์ที่กำ�หนด
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ภาษาจีนเพื่อการอาชีพพนักงานขายของ
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
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การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้กา้ วพ้นการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาทั้งความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศกั ยภาพทุกด้านพร้อมทีจ่ ะเป็นพลเมือง
อาเซียนทีส่ ามารถแข่งขันและอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นบ้านอย่างสันติสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทางภาษาในการสือ่ สาร
ภาษาจีน ซึง่ เป็นภาษาทีใ่ ช้ในกลุม่ ประชาคมอาเซียนบวกสามและเป็นภาษาหนึง่ ในห้าภาษาทีม่ ผี ใู้ ช้มากทีส่ ดุ ในโลก
ปัจจุบัน
ส�ำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น ฉะนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในสามปีขา้ งหน้า ส�ำนักงาน กศน. ได้พฒ
ั นาหลักสูตรกลุม่ อาชีพภาษาต่างประเทศ เพือ่ การประกอบอาชีพ
เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในปีงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานในใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรส�ำหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
3. การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการฝึกการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จำ� ลองและ/หรือสถานการณ์จริง
4. สามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

1. เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ กลุม่ ค�ำ ประโยคง่าย ๆ เกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปในการประกอบอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาจีนเพือ่ สือ่ สารได้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในสถานการณ์จ�ำลองและ/หรือ
สถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพต่าง ๆ
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กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนทั่วไป
2. ผูป้ ระกอบอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพ

ระยะเวลา
จ�ำนวน  60 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร
1. ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ ประโยค ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป
1.1 การทักทาย / การต้อนรับ/ การให้บริการ/ การแนะน�ำ
1.2 กล่าวขอบคุณ/ ขอโทษ/ การขอความช่วยเหลือ
1.3  กล่าวลา ฯลฯ
2. ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ ประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
4. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
		

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.  ฝึกการออกเสียงค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ และประโยคพื้นฐานทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2.  ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพโดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ�ำลองและหรือ
สถานการณ์จริง
3.  จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.  จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม
ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

1.  บัตรค�ำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน
2.  VCD DVD CD
3.  สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์
ฯลฯ

การวัดและประเมินผล

1.  ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาระหว่างเรียนและหลังเรียน
2.  สังเกตการใช้ภาษาขณะประกอบอาชีพ และ/หรือสถานการณ์จ�ำลอง

การจบหลักสูตร
1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เอกสารหลักฐานการศึกษา
1.   หลักฐานการประเมินผล
2.   ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3.   วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน
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ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1 . ภ า ษ า สำ� ห รั บ เ ป็ น 1 ผู้ เรี ย นเข้ า ใจความหมายของ         1. ภาษาง่าย ๆ ในการทักทายเพื่อสร้างความ
ข้อมูลความรู้พื้นฐาน คำ�ศัพท์ กลุ่มคำ� ประโยคง่าย ๆ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพนั ก งานขายของกั บ ลู ก ค้ า  
ทั่วไป
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ผูร้ ับบริการเช่น
- การทักทาย
ทั่วไปในการประกอบอาชีพ,
- 您好/早上好！
- การแสดงคำ� ขอบคุณ
(สวัสดี/อรุณสวัสดิ์)
ขอโทษ  ฯลฯ
   - 欢迎光临
       (ยินดีต้อนรับ)
2. การกล่าวขอบคุณ  และตอบรับ
    - 谢谢/非常感谢
    - 不用谢/不客气
3. ขออนุญาต และตอบรับ
    - 我可以进去吗?
    - 可以
4. การออกคำ�สั่ง คำ�ขอร้อง และคำ�แนะนำ�
- ให้ใช้คำ� 请 นำ�หน้า เช่น
请坐
(เชิญนั่ง)
请进
(เชิญเข้า)
请问
(ขอเรียนถาม)
请稍等 (รอสักครู่)
请注意 (โปรดระวัง)

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ครู อ ธิ บ ายคำ�ศั พ ท์ กลุ่ ม คำ�  4.5
ประโยคเกี่ ย วกั บ การทั ก ทาย
แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ตามหรื อ ฟั ง
จากซีดี
2. ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั พ ท์
กลุ่มคำ� ประโยคที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
3. ครูให้ผู้เรียนฟัง การอ่านออกเสียง
คำ�ศัพท์ กลุ่มคำ�  ประโยค ที่
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปใน
การประกอบอาชีพ ตามเนือ้ หา
4. ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก อ่ า นคำ�ศั พ ท์
กลุ่ ม คำ�  ประโยคข้ า งต้ น จาก
บัตรคำ�
5. ครูให้ผเู้ รียนฝึกอ่านโดยการจับคู่
6. ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นพู ด ตามบทบาท
สมมติ ด้ ว ยการกล่ า วทั ก ทาย
การแสดงคำ�ขอบคุณ ขอโทษ
จำ�นวนนับ หน่วยนับเงินไทย  
วัน เดือน ปี เวลา การกล่าวลา

4.5
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน เพื่ออาชีพพนักงานขายตรง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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5. คำ� กลุ่มคำ� และประโยค
การใช้คำ�สรรพนาม การต่อรอง
- 进/出 (เข้า/ออก)
ราคา  การบอกความต้องการ
   - 洗手间 (男/女)
ประโยคปฏิเสธ ประโยคตอบรับ
    ห้องน�้ำ (ชาย/หญิง)
7. ครูประเมินผูเ้ รียนขณะสอนโดย
6. จำ�นวนนับ (สอนการเรียนรูจ้ ำ�นวนนับ  หลักหน่วย
สังเกตความสนใจ ความเข้าใจ
สิบ ร้อย พัน)
ของผู้ เรี ย น ตลอดจนความ        
    - 一, 二, 三, 四五...十
ถูกต้องของการออกเสียง
二十, …三十,    一白,
二百,    一千,    一万
7. หน่วยนับเงินไทย
铢 (บาท)  钉 (สตางค์)
8. วัน
- 前天,  昨天,  今天,  明 天,  
后天
- 星期一,  星期二,
星期三,  จนถึง 星期天
วันที   ่ 一号,  二 号,………..
9. เดือน ปี เวลา
-  一月,  二月 จนถึง
十二月
- 今年，明年，去年

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
- เวลา
上午。。。点/
中午
下午。。。点
10. การกล่าวลา
		 - 再见
11. เชิญชวนให้มาประเทศไทยอีกครั้ง
		 - 欢迎您再来
12. คำ�สรรพนาม
		 - 你 /您
(คุณ/ท่าน)
我
(ฉัน)
		 - 他/ 她
(เขา/เธอ)
13. มาตราชัง่ ตวง วัด ระยะทางและลักษณะนาม
- 公里
(กิโลเมตร)
- 公斤
(กิโลกรัม)
- 斤
(กรัม)
个
(อัน/ชิ้น)
		 - 瓶
ขวด
		 - 杯
แก้ว
		 - 件
ชิ้น
- 打
โหล

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
14. การถามตอบ
     - 多少钱 ? ราคาเท่าไร
     - 便宜一点儿吧！
        ลดราคาหน่อยเถอะ
     - 不能再便宜了。
        ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้ว
     - 可以挑吗？เลือกได้ไหม
     - 一共多少钱 ?
        ราคาทั้งหมดเท่าไร
15. บอกความต้องการ
      - 我（想）要 /…
         ฉันอยาก /ต้องการ
16. ประโยคคำ�ถาม
     - ……………吗？
(...   ไหม)
      - …………….在哪儿？
        (...... (สถานที่).........อยู่ที่ไหน)
    - 怎么样？เป็นอย่างไร
     - 什么？ อะไร

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
17. ประโยคปฏิเสธ
      - 没有。
      - 不是。
      - 不要。
18. ประโยคตอบรับ
     - 好的。
     - 可以。
   - 对。
     - 行。

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ไม่มี
ไม่ใช่
ไม่ต้องการ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
ได้ค่ะ /ได้ครับ

2. ป ระโยคในภาษาจีน 2. ผู้เรียนรู้จักลักษณะประโยคใน 1. 饭馆 ร้านอาหารตามสั่ง/ภัตตาคาร
ที่ใช้ในการสื่อสาร
ภาษาจีนที่สามารถนำ�ไปใช้ใน
A : 您好！. 请问一共来
สำ�หรับการประกอบ
การประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
几位？
อาชีพต่าง ๆ
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
      สวัสดีครับ  มาทั้งหมดกี่ท่านครับ
B : 十位。
       สิบคน
A : 请到那边坐。
      เชิญนั่งด้านโน้นครับ
B : 行。ได้

- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจากซีดี 25.5 25.5
- ค รู อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั พ ท์
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ขายของในร้ า นอาหารตามสั่ ง /
ภั ต ตาคาร โดยดู จ ากบั ต รคำ�/
บัตรภาพ
- ค รู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตาม       
บทสนทนา
- ���������������������
ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคในการสือ่ สารให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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A: 这是菜单，请您点吧！
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ค รูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
     นี่คือรายการอาหารเชิญสั่งอาหารครับ
A: 今天我们特别准备了套餐。 ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
- ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟังการ
     วันนี้ร้านเรามีเมนูพิเศษที่จะแนะนำ�
สนทนาของผูเ้ รียนและการแสดง
B: 一套多少钱？
บทบาทสมมติของผู้เรียน
     ราคาชุดละเท่าไร
A:  套餐一套五百九十九 铢。
B: 十个人够吃吗？
     พอสำ�หรับสิบคนไหมคะ
A: 够，有一碗汤和七道菜。
     พอครับ มีน�้ำแกง 1 ถ้วย และกับข้าว 7 อย่าง
A: 要什么饮料？
     รับเครื่องดื่มอะไรครับ
B: 三瓶可乐,  一壶茶水。
      โค้ก 3 ขวด ชา 1 กา
A: 请等十五分钟。
    กรุณารอ 15 นาทีครับ
A: 您还需要别的菜吗？
   ท่านต้องการจะสั่งอาหารอะไร
   เพิ่มหรือไม่ครับ

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
B: 不要了。ไม่รับแล้ว
A: 我们这里的甜品也很
出名，您想要一个 吗？
    ของหวานที่นี่ก็มีชื่อเสียงมาก
     คุณต้องการรับไหมคะ
B: 不要了，请结账。
      ไม่รับแล้ว ช่วยเช็คบิลด้วย
A:  一共七百五十铢。
      ค่าอาหารรวมทั้งสิ้น 750 บาท ครับ
A: 您给一千 铢找您两
百五十铢。
      รับมา 1000 บาท ทอนท่าน 250 บาท
A: 谢谢，希望您再来。
      ขอบคุณครับ โอกาสหน้าขอเชิญมาใหม่
A: 再见，慢走。
ลาก่อน ขอให้ทา่ นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

2. 卖水果 ขายผลไม้
A: 您想要买什么？
      ท่านต้องการซื้ออะไรค่ะ
B:   我随便看看。
       ฉันแค่ขอดูหน่อย
A: 我们有好多种水果。
      ผลไม้ของเรามีหลายประเภท
A: 有香蕉，山竹，榴
莲，芒果，红毛丹，
番石榴柚子，龙眼，
椰子，木瓜 等。
     มีกล้วยหอม มังคุด ทุเรียน มะม่วง เงาะ ฝรั่ง
ส้มโอ ลำ�ไย มะพร้าวอ่อน มะละกอ เป็นต้น
A:  很新鲜也很便宜。
      ทั้งสดและถูก
B: 可以挑吗？
      เลือกได้ไหม
A: 可以。
      ได้

- ครูให้ผเู้ รียนฟังบทสนทนาจากซีดี
- ครู
�������������������
อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ขายของในร้านอาหารตามสั่ง/
ภั ต ตาคาร โดยดู จ ากบั ต รคำ�/
บัตรภาพ
- ค รู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตาม       
บทสนทนา
- ครู
���������������������
อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคในการสือ่ สารให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
- ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟังการ
สนทนาของผูเ้ รียนและการแสดง
บทบาทสมมติของผู้เรียน

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
A:  我们的椰子非常好
吃 既香又有营养
       น�้ำมะพร้าวน�้ำหอมสดของเรา
       อร่อยมากทั้งหอมและมีคุณค่า
       ทางอาหารสูง
B: 一个多少？
     ลูกละเท่าไร
A:  很便宜一个20 铢买
三 送一。
ราคาถูกมากลูกละ 12 บาท ซื้อ 3 ลูก แถม
1 ลูก
A: 还要别的吗？
      ท่านยังต้องการผลไม้ชนิดอื่นอีก
      ไหมครับ
(หลังจากที่ลูกค้าเลือกซื้อผลไม้ไปหลายชนิดแล้ว)
B: 一共多少？
     ราคาทั้งหมดเท่าไร
A: 一共四百铢。
     ทั้งหมดเป็นเงินสี่ร้อยบาท
A: 谢谢！ขอบคุณ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
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A: 欢迎您下次再来。
     โอกาสหน้าเชิญมาอุดหนุนครับ
A:
再 见 ， 慢 走 。
      ลาก่อน เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
3. 卖饮料 ขายเครื่องดื่ม
A: 要点儿什么饮料？
     ต้องการเครื่องดื่มอะไรครับ
B: 我先看看。
- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจากซีดี
     ฉันขอดูสักหน่อยก่อน
- �������������������
ครู อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั
�������
พ ท์
A: 我们有很多种类。
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
      เครื่องดื่มของเรามีหลายประเภท
ขายของในร้านอาหารตามสั่ง/
B: 我要罐头柠檬查。
ภั ต ตาคาร โดยดู จ ากบั ต รคำ�/
     ฉันต้องการชามะนาวกระป๋อง
บัตรภาพ
A: 您要几罐？
- ค รู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตาม       
     ท่านต้องการกี่กระป๋อง
บทสนทนา
B: 一罐多少？
- ครู
���������������������
อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั
�������
พ ท์
     กระป๋องละเท่าไร
ประโยคในการสือ่ สารให้สอดคล้อง
A:  十铢。สิบบาท
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
B:   我要五个。
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
      ฉันเอา 5 กระป๋อง
- ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

A: 您还要别的吗？
- ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟังการ
สนทนาของผูเ้ รียนและการแสดง
    ท่านต้องการอะไรอีกไหมครับ
บทบาทสมมติของผู้เรียน
(หลังจากที่ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มไปหลายชนิด)
B: 一共多少钱？
     ราคาทั้งหมดเท่าไร
A: 一共三百八十您给五
百我找您一百二十。
     ทั้งหมดราคา 380 บาท รับมา 500 บาท ทอน
ให้ท่าน 120 บาท
A: 谢谢！希望您再来。
ขอบคุณครับ โอกาสหน้าขอเชิญมาใช้บริการใหม่
A: 谢谢！慢走。
    ขอบคุณ ขอให้ท่านเดินทางโดย
     สวัสดิภาพ
4. 卖纪念品ขายของที่ระลึก
A:  您好！喜欢哪种纪
念 品？
สวัสดีคะ่ ต้องการซือ้ ของทีร่ ะลึกประเภทไหนคะ
B: 你能介绍介绍吗？
     คุณช่วยแนะนำ�หน่อยได้ไหม

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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A: 我们的纪念品很多种类，
		 价钱也合理。
     ของที่ระลึกเรามีหลากหลาย
     ราคาก็เป็นธรรม
A: 有钥匙扣，钱包，
围巾,鞋子，T素衫，
腰带,戒子，项链，
		 手链， 和各种当地的
		 手工艺品。
มีพวงกุญแจ กระเป๋า ผ้าพันคอ รองเท้า เสื้อยืด
เข็มขัด แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และสินค้า
หัตถกรรมพื้นเมืองที่หลากหลาย (หรืออาจ
ทักทายอีกรูปแบบหนึ่ง)
A: 随便看，慢慢选吧。
     ขอเชิญเลือกตามสบายครับ
B: 好的, 我要这两件
T素衫。
A: 您还需要什么吗？
      ท่านยังต้องการอะไรเพิ่มอีกไหม
A: 我们刚来很多新货。
     เรามีสินค้ามาใหม่มากมาย

- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจากซีดี
- �������������������
ครู อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคที่เกี่ย วข้องกับพนักงาน
ขายของในร้ า นอาหารตามสั่ ง /
ภั ต ตาคาร โดยดู จ ากบั ต รคำ�/
บัตรภาพ
- ค รู ใ ห้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตาม       
บทสนทนา
- ���������������������
ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคในการสือ่ สารให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
- ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟังการ
สนทนาของผู้เรียนและการแสดง
บทบาทสมมติของผู้เรียน

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ความเป็นมา

ภาษาจีนเพื่อการอาชีพพนักงานบริการ
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้กา้ วพ้นการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาทั้งความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศกั ยภาพทุกด้านพร้อมทีจ่ ะเป็นพลเมือง
อาเซียนทีส่ ามารถแข่งขันและอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นบ้านอย่างสันติสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทางภาษาในการสือ่ สาร
ภาษาจีน ซึง่ เป็นภาษาทีใ่ ช้ในกลุม่ ประชาคมอาเซียนบวกสามและเป็นภาษาหนึง่ ในห้าภาษาทีม่ ผี ใู้ ช้มากทีส่ ดุ ในโลก
ปัจจุบัน
ส�ำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น ฉะนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในสามปีขา้ งหน้า ส�ำนักงาน กศน. ได้พฒ
ั นาหลักสูตรกลุม่ อาชีพภาษาต่างประเทศ เพือ่ การประกอบอาชีพ
เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในปีงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานในใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรส�ำหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
3. การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการฝึกการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จำ� ลองและ/หรือสถานการณ์จริง
4. สามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นเข้ า สู ่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

1. เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ กลุม่ ค�ำ ประโยคง่าย ๆ เกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปในการประกอบอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาจีนเพือ่ สือ่ สารได้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในสถานการณ์จ�ำลองและ/หรือ
สถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนทั่วไป
2. ผูป้ ระกอบอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพ

ระยะเวลา  จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
โครงสร้างหลักสูตร
1. ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ ประโยค ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป
1.1 การทักทาย / การต้อนรับ/ การให้บริการ/ การแนะน�ำ
1.2 กล่าวขอบคุณ/ ขอโทษ/ การขอความช่วยเหลือ
1.3 กล่าวลา ฯลฯ
2. ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ ประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
4. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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1.  ฝึกการออกเสียงค�ำศัพท์ ส�ำนวนและประโยคพื้นฐานทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2.  ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพโดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ�ำลองและหรือ
สถานการณ์จริง
3.  จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.  จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม
ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

1.  บัตรค�ำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน
2.  VCD DVD  CD
3.  สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์
ฯลฯ
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การวัดและประเมินผล
1. ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. สังเกตการใช้ภาษาขณะประกอบอาชีพ

การจบหลักสูตร
1. มีเวลาเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เอกสารหลักฐานการศึกษา
- หลักฐานการประเมินผล
- ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
- วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ภ าษาสำ�หรับเป็น 1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำ�
ข้อมูลความรู้พื้นฐาน
ศัพท์ กลุ่มคำ� ประโยคง่าย ๆ
ทั่วไป
ทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐาทั่วไป
- การทักทาย
ในการประกอบอาชีพ
- การแสดงคำ� 
ขอบคุณ ขอโทษ  
ฯลฯ

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ครู อ ธิ บ ายคำ�ศั พ ท์ กลุ่ ม คำ�  4.5
ประโยค เกี่ยวกับการทักทาย
แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ตามหรื อ ฟั ง
จากซีดี
2. ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั พ ท์   
กลุ่มคำ� ประโยคที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
3. ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฟั ง การอ่ า นออก
เสียง คำ�ศัพท์ กลุ่มคำ� ประโยค
ที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ในการประกอบอาชี พ แล้ ว          
ผู้เรียนฝึกตาม
4. ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก อ่ า นคำ�ศั พ ท์   
กลุ่ ม คำ�  ประโยคที่ เ กี่ ย วกั บ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไป ในการ
ประกอบอาชีพจากบัตรคำ�
5. ครูให้ผู้เรียนฝึกโดยการจับคู่
6. ครูให้ผู้เรียนพูดบทบาทสมมติ
ด้วยการกล่าวคำ�ทักทาย การ
แสดงความขอบคุณ    ขอโทษ

4.5
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1. ภาษาง่าย ๆ ในการทักทายเพื่อสร้างความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพนั ก งานบริ ก ารกั บ ผู้ รั บ ริ ก าร
เช่น
     - 您好/早上好！
        (สวัสดี/อรุณสวัสดิ์)
     - 欢迎光临
        (ยินดีต้อนรับ)
2. การกล่าวขอบคุณ  และตอบรับ
     - 谢谢/非常感谢
   - 不用谢/不客气
3. ขออนุญาต และตอบรับ
-		 我可以进去吗?
   - 可以。
4. การออกคำ�สั่ง คำ�ขอร้อง และคำ�แนะนำ�
- ให้ใช้คำ� 请 นำ�หน้า เช่น
请坐 (เชิญนั่ง)
请进 (เชิญเข้า)
请问 (ขอเรียนถาม/)
请稍等 (รอสักครู่)
请注意 (โปรดระวัง)

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

5. คำ� กลุ่มคำ� และประโยค
จำ�นวนนับ หน่วยนับเงิน วัน
- 进/出 (เข้า/ออก)
เดือน ปี การกล่าวลา การใช      
     - 洗手间 (男/女)
คำ�สรรพนาม การต่อรองราคา
        ห้องน�้ำ (ชาย/หญิง)
การบอกความต้องการ ประโยค
6. จำ�นวนนับ (สอนการเรียนรูจ้ ำ�นวนนับ หลักหน่วย ปฏิเสธ ประโยคตอบรับ
สิบ ร้อย พัน)
7. ครูประเมินผูเ้ รียนขณะสอนโดย
- 一,二,三,四五...十
สังเกตความสนใจ ความเข้าใจ
		 二十,…三十,    一白,
ของผู้ เรี ย น ตลอดจนความ       
		 二百,    一千, 一万
ถูกต้องของการออกเสียง
7. หน่วยนับเงินไทย
铢 (บาท)  钉 (สตางค์)
8. วัน
    - 前天,    昨天,    今天, 明天,        
后天
    - 星期一 ,    星期二 ,    星期
三，จนถึง  星期天
- วันที  ่ 一号，二号,。。。
9. เดือน ปี เวลา
     - 一月,  二月 จนถึง 十二月
     - 今年,   明年,  去年
        (ปีนี้   ปีหน้า ปีที่แล้ว)

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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- เวลา
上午。。。点/ 中午
下午。。。点
10. การกล่าวลา
      - 再见/
11. เชิญชวนให้มาประเทศไทยอีกครั้ง
-		 欢迎您再来
12. คำ�สรรพนาม
      - 你 /您 (คุณ/ท่าน)
   - 我 (ฉัน)
   - 他/ 她 (เขา/เธอ)
13. มาตราชั่ง ตวง วัด ระยะทางและลักษณะนาม
- 公里 (กิโลเมตร)
       - 公斤 (กิโลกรัม)
      - 斤 (กรัม)
- 个 (อัน/ชิ้น)
- 瓶 ขวด
- 杯 แก้ว
- 件 ชิ้น
- 打 โหล

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
14. การถามตอบ
      - 多少钱 ? ราคาเท่าไร
      - 便宜一点儿吧!
			 ลดราคาหน่อยเถอะ
      - 不能再便宜了。
        ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้ว
      - 可以挑吗？เลือกได้ไหม
      - 一共多少钱 ？
        ราคาทั้งหมดเท่าไร
15. บอกความต้องการ
- 我（想）要 /...............
         ฉันอยาก/ต้องการ......................
16. ประโยคคำ�ถาม
- ...............吗？(..............ไหม)
- ............... 在哪儿？
        (...............(สถานที่)...............อยู่ที่ไหน)
- 怎么样？เป็นอย่างไร
- 什么？อะไร
17. ประโยคปฏิเสธ
- 没有。ไม่มี

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
不是。
- 不要。
18. ประโยคตอบรับ
- 好的。
- 可以。
- 对。
- 行。
-

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ไม่ใช่
ไม่ต้องการ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
ได้ค่ะ /ได้ครับ
- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจากซีดี 25.5 25.5
- ครู
�������������������
อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ขายของในร้ า นอาหารตามสั่ ง /
ภัตตาคาร โดยดูจากบัตรคำ�/บัตร
ภาพ
- ค รู ใ ห้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตาม       
บทสนทนา
- ครู
���������������������
อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคในการสือ่ สารให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ค รูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
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2. ป ระโยคในภาษาจีน 2. ผู้เรียนรู้จักลักษณะประโยคใน 宾馆服务员 แม่บ้านในโรงแรม
ที่ใช้ในการสื่อสาร
ภาษาจีนที่สามารถนำ�ไปใช้ใน A : 您好！需要我帮忙吗？
สำ�หรับการประกอบ
การประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
สวัสดีค่ะต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะ
อาชีพต่าง ๆ  
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
B : 我觉得空调不太凉。
		 你帮我看看吧！
ฉันรู้สึกว่าแอร์ ไม่ค่อยเย็น ช่วยดูให้หน่อย
A : 行,  我帮您调一下。
ได้ครับ ฉันจะช่วยปรับให้
		 调好了。 ปรับเสร็จแล้วค่ะ
B: 谢谢！
   ขอบคุณ
A : 不谢。(หรือ 不客气)
ไม่ตอ้ งขอบคุณค่ะ หรือ ไม่ตอ้ งเกรงใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

A : 您 好 ！ 我 可 以 进 去 打 扫 - ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟังการ
สนทนาของผูเ้ รียนและการแสดง
吗？
   สวัสดีค่ะ ดิฉันเข้าไปทำ�ความสะอาดได้ไหมคะ บทบาทสมมติของผู้เรียน
B : 可以,  我正要出去,  请进。
      ได้ค่ะฉันจะออกไปพอดี เชิญเข้ามาได้หรือ
B : 还不方便,  过半小时你再来
吧。
ยังไม่สะดวก อีกครึ่งชั่วโมงค่อยมาใหม่ก็แล้วกัน
A : 好的,  谢谢！
     ได้ค่ะ ขอบคุณ
A : 请问,  您需要开水还是凉
水？
      ท่านต้องการน�้ำร้อนหรือน�้ำเย็นคะ
B : 我要 一壶开水。谢谢！
     ฉันต้องการน�้ำร้อน หนึ่งกา ขอบคุณค่ะ
A : 没关系,  请您稍等。
      ไม่เป็นไร โปรดรอสักครู่ค่ะ
A : 您要干洗衣服吗？
ท่านต้องการบริการซักแห้งไหมคะ

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

B: 这里的干洗洗的怎么
样？ที่นี่ซักเป็นอย่างไรบ้างคะ
A : 我们这里的职员都很专
业，您放心吧。
		
พนักงานของเรามืออาชีพมาก ท่านวางใจ
เถอะค่ะ
B : 要用多长时间？
ใช้เวลานานแค่ไหนคะ
A : 大概三个小时就好了。
ประมาณ 3 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะ
A : 请问，您有几个行李？
       ท่านมีกระเป๋าเดินทางกี่ใบครับ
B : 两个。สองใบ
      (ควรสอนให้ผู้เรียนทราบว่า 2 ถ้าเป็นตัวเลข
ใช้ 二 ถ้าเป็นจำ�นวนนับใช้
两)
A : 您先去你的房间吧，
过一会儿我 们会把您行
李送到您的房间 。
705

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ท่านไปห้องท่านก่อนนะครับ อีกสักครู่เราจะ
นำ�กระเป๋าท่านไปส่งให้ถึงห้อง
A : 如果需要什么，请您打
电话到服务台。
       หากท่านต้องการอะไร กรุณาโทรไป
      เคาน์เตอร์บริการนะครับ
B : 什么号码？
      หมายเลขอะไร
A : 请您先拨零，然后再拨
一一九
      ท่านกดหมายเลข 0 ก่อนแล้วค่อยกด 119
A : 您还要什么吗？
      ท่านยังต้องการอะไรไหมคะ
B : 没有了，谢谢！ไม่มแี ล้ว ขอบคุณ
A : 不客气。ไม่ต้องเกรงใจ
理发店和美容师。ช่างตัดผม/เสริมสวย
A : 您好！今天想做些什么？
B : 这里能做些什么？
     ที่นี่ทำ�อะไรบ้างคะ

- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจากซีดี
- �������������������
ครู อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ขายของในร้านอาหารตามสั่ง/

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

การจัดกระบวนการเรียนรู้

A : 洗头 剪发 烫发 吹风
蒸温 修指甲 画指甲等。
      เรามีบริการสระผม ตัดผม ดัดผม ไดร์ผม
อบไอน�้ำ แต่งเล็บ ทาเล็บ เป็นต้น
B : 洗头，吹风 和修指甲。
		 用多长时间？
      สระผม ไดร์ผม และแต่งเล็บใช้เวลานาน
      แค่ไหน
A : 洗头和吹风用大概一个
		 小时。
      สระผมและไดร์ผมใช้เวลาประมาณ 1
ชั่วโมงครึ่งค่ะ
B : 多少钱？ราคาเท่าไร
A : 洗头和吹凤一共 一百铢。
B : 这里的手艺怎么样？
      ฝีมือของที่นี่เป็นยังไงบ้าง
A : 我们的美容师很专业。
      ช่างเสริมสวยของเรามืออาชีพมาก
B : 这里的化妆品质量怎样?
เครื่องสำ�อางที่นี่คุณภาพเป็นยังไง

ภัตตาคาร โดยดูจากบัตรคำ�/บัตรภาพ
- ค รู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ออกเสี ย งตาม       
บทสนทนา
- ครู
���������������������
อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั
�������
พ ท์
ประโยคในการสือ่ สารให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
- ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟังการ
สนทนาของผูเ้ รียนและการแสดง
บทบาทสมมติของผู้เรียน

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เนื้อหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
A : 我们采用的化妆品都是
用自然草药做的。
      เครื่องสำ�อางที่เราใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ�
จากสมุนไพรธรรมชาติค่ะ
(หลังจากที่เสริมสวยเสร็จ)
B : 多少钱？ราคาเท่าไร
A : 一共一千四百铢，您给
一千四百铢，找您二十
铢
A : 谢谢，欢迎您再来。
      ขอบคุณนะคะ หวังว่าท่านจะมาใช้
      บริการอีกนะคะ
A : 再见，慢走！
      ลาก่อน ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะคะ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

ความเป็นมา

ภาษาจีนเพื่อการอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
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การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของประเทศไทยจะเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพของประชาชนไทย การพัฒนาคนไทยให้กา้ วพ้นการเปลีย่ นแปลง          
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาทั้งความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการประกอบอาชีพและความเข้าใจ           
ทางวัฒนธรรมเจ้าของภาษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไทย มีศักยภาพทุกด้านพร้อมที่จะเป็น
พลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางภาษา           
ในการสือ่ สารภาษาจีน ซึง่ เป็นภาษาทีใ่ ช้ในกลุม่ ประชาคมอาเซียนบวกสามและเป็นภาษาหนึง่ ในห้าภาษาทีม่ ผี ใู้ ช้
มากที่สุดในโลกปัจจุบัน
ส�ำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความส�ำคัญข้างต้น ฉะนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในสามปีขา้ งหน้า ส�ำนักงาน กศน. ได้พฒ
ั นาหลักสูตรกลุม่ อาชีพภาษาต่างประเทศ เพือ่ การประกอบอาชีพ
เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในปีงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะพื้นฐานในใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเป็นเครื่องมือ          
ในการประกอบอาชีพต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรส�ำหรับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตาม
ความสนใจและศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
3. การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการฝึกการใช้ภษาจีนในสถานการณ์จำ� ลองและ/หรือสถานการณ์จริง
4. สามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นเข้ า สู ่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จุดหมาย

1. เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ  ประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในการประกอบ
อาชีพ
2.   สามารถใช้ภาษาจีนเพือ่ สือ่ สารได้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในสถานการณ์จ�ำลองและ/หรือ
สถานการณ์จริงในการประกอบอาชีพต่างๆ
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กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนทั่วไป
2. ผูป้ ระกอบอาชีพ
3. ผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อาชีพ

ระยะเวลา
จ�ำนวน  60 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร
1. ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ ประโยค  ภาษาจีนพื้นฐานทั่วไป
1.1   การทักทาย / การต้อนรับ/ การให้บริการ/ การแนะน�ำ
1.2   กล่าวขอบคุณ/ ขอโทษ/ การขอความช่วยเหลือ
1.3   กล่าวลา ฯลฯ
2. ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ  ประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
3. ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
4. ทักษะการสื่อสารภาษาจีนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
		

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1.  ฝึกการออกเสียงค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำ  และประโยคพื้นฐานทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
2.  ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพโดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ�ำลองและหรือ
สถานการณ์จริง
3.  จัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.  จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกม เพลง เป็นต้น ตามความเหมาะสม
ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

1.  บัตรค�ำ แผ่นภาพ หนังสือเรียน
2.  VCD DVD  CD
3.  สื่อบุคคล/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่ออิเล็กทรอนิคส์
ฯลฯ

การวัดและประเมินผล
1. ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. สังเกตการใช้ภาษาขณะประกอบอาชีพและ/หรือสถานการณ์จ�ำลอง

การจบหลักสูตร
1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เอกสารหลักฐานการศึกษา
1. หลักฐานการประเมินผล
2. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร
3. วุฒิบัตรการศึกษา  ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน
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ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถน�ำไปเทียบโอนผลการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ         
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จัดท�ำขึ้น

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

1. ภาษาสำ�หรั บ เป็ น 1. ผู้ เรี ย นเข้ า ใจความหมายของ 2. ภาษาง่ า ยๆ ในการทั ก ทายเพื่ อ สร้ า งความ
ข้อมูลความรู้พื้นฐาน คำ�ศัพท์ กลุ่มคำ� ประโยคง่ายๆ สัมพันธ์ระหว่างพนักงานขับรถกับผู้โดยสาร
ทั่วไป
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เช่น
- การทักทาย
ทั่วไปในการประกอบอาชีพ
- 您好/早上好！
- การแสดง
(สวัสดี/อรุณสวัสดิ์)
คำ�ขอบคุณ
     - 欢迎光临
ขอโทษ  ฯลฯ
(ยินดีต้อนรับ)
2. การกล่าวขอบคุณ  และตอบรับ
- 谢谢/非常感谢
- 不用谢/不客气
3. ขออนุญาต และตอบรับ
- 我可以进去吗?
- 可以
4. การออกคำ�สั่ง คำ�ขอร้อง และคำ�แนะนำ�
- ให้ใช้คำ� 请 นำ�หน้า เช่น
		请坐 (เชิญนั่ง)
		请进 (เชิญเข้า)
		请问 (ขอเรียนถาม/)
		 请稍等 (รอสักครู่)
		请注意 (โปรดระวัง)

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

1. ครู อ ธิ บ ายคำ�ศั พ ท์ กลุ่ ม คำ�  4.5
ประโยคเกี่ ย วกั บ การทั ก ทาย
แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก ตามหรื อ ฟั ง
จากซีดี
2. ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั พ ท์
กลุ่มคำ� ประโยคที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรม
3. ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฟั ง การอ่ า นออก
เสียง คำ�ศัพท์ กลุ่มคำ� ประโยค
ที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ในการประกอบอาชี พ ตาม
เนื้อหาแล้วผู้เรียนฝึกตาม
4. ครู ใ ห้ ผู้ เรี ย นฝึ ก อ่ า นคำ�ศั พ ท์
กลุ่ ม คำ�  ประโยคข้ า งต้ น จาก
บัตรคำ�
5. ครูให้ผู้เรียนฝึกอ่านโดยการจับคู่
6. ครู ใ ห้ ผู้ เ รี ย นพู ด ตามบทบาท
สมมติ ด้ ว ยการกล่ า วทั ก ทาย
การแสดงคำ�ขอบคุ ณ ขอโทษ
จำ�นวนนับ หน่วยนับเงินไทย วัน

4.5

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้
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5. คำ� กลุ่มคำ� และประโยค
เดือน ปี เวลา การกล่าวลา การ
- 进/出 (เข้า/ออก)
ใช้คำ�สรรพนาม การต่อรองราคา
- 洗手间 (男/女) ห้องน�้ำ (ชาย/หญิง)
การบอกความต้องการ ประโยค
6. จำ�นวนนับ (สอนการเรียนรูจ้ ำ�นวน นับหลักหน่วย ปฏิเสธ ประโยคตอบรับ
สิบ ร้อย พัน)
7. ครูประเมินผู้เรียนขณะสอนโดย
- 一,二,三,四五...十
การสั ง เกตความสนใจ ความ
		二十,…三十, 一白,
เข้าใจของผู้เรียน ตลอดจนความ
		二百， 一千, 一万
ถูกต้องของการออกเสียง
7. หน่วยนับเงินไทย
铢 (บาท)  钉 (สตางค์)
8. วัน
- 前天，昨天，今天，
		明天，后天。
- 星期一，星期二，
		 星期三，จนถึง  星期天
วันที่   一号，二号,。。。
9. เดือน ปี เวลา
- 一月，二月 จนถึง 十二月
- 今年，明年，去年
    - เวลา
上午。。。点/
		 中午/
		下午。。。点

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
10. การกล่าวลา
- 再见/
11. เชิญชวนให้มาประเทศไทยอีกครั้ง
- 欢迎您再来
12. คำ�สรรพนาม
- 你 /您  (คุณ/ท่าน)
- 我 (ฉัน)
- 他/ 她  (เขา/เธอ)
13. มาตราชั่ง ตวง วัด  ระยะทางและลักษณะนาม
- 公里 (กิโลเมตร)
- 公斤 (กิโลกรัม)
- 斤
(กรัม)
- 个
(อัน/ชิ้น)
- 瓶
ขวด
- 杯
แก้ว
- 件
ชิ้น
- 打
โหล
14. การถามตอบ
- 多少钱 ? ราคาเท่าไร
- 便宜一点儿吧! ลดราคาหน่อยเถอะ
- 不能再便宜了。
ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้ว

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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เรื่อง

เรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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- 可以挑吗？ เลือกได้ไหม
- 一共多少钱 ？ ราคาทัง้ หมดเท่าไร
15. บอกความต้องการ
- 我（想）要 /…
ฉันอยาก/ต้องการ ….
16. ประโยคคำ�ถาม
- 。。。吗？  (...   ไหม)
- 。。。在哪儿？
(...... (สถานที่)   อยู่ที่ไหน)
- 怎么样？。。。 เป็นอย่างไร
- 什么？。。。 อะไร
17. ประโยคปฏิเสธ
- 没有。 ไม่มี
      - 不是。 ไม่ใช่
      - 不要。 ไม่ต้องการ
18. ประโยคตอบรับ
   - 好的。 ได้ค่ะ /ได้ครับ
    - 可以。 ได้ค่ะ /ได้ครับ
   - 对。   ได้ค่ะ /ได้ครับ
   - 行。 ได้ค่ะ /ได้ครับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

2. ประโยคในภาษาจีน 2. ผู้เรียนรู้จักลักษณะประโยคใน 1. 司机พนักงานขับรถแท็กซี่
ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร ภาษาจี น ที่ ส ามารถนำ�ไปใช้ ใ น A: 您要去哪儿？
สำ�หรับการประกอบ การประกอบอาชีพที่สอดคล้อง ท่านจะไปที่ไหน
อาชีพต่าง ๆ  
กับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
B: 我要去唐人街。
(สถานที่สามารถเปลี่ยนได้ เช่น
/机场/大皇宫/玉佛寺/
金佛寺/周末市场)
A: 可以/行ได้ครับ
B: 那儿离这里远吗？
ที่นั่นห่างจากที่นี่ไกล/ไม่ไกล
A: 不远/很远/比较远/很 近
ไม่ไกล/ ไกลมาก/ค่อนข้างไกล/ ใกล้มาก
A: 花 /用 大 概 …小 时 /分 钟 就
到。
ใช้ระยะเวลาประมาณ …ชั่วโมง/นาทีก็ถึง
A: 您赶时间吗？要上高速公
路吗？
ท่านรีบมากไหม ต้องการไปทางด่วนไหม
B: 要，我要赶时间。
ต้องการครับ เพราะผมรีบ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจาก 25.5 25.5
ซีดี
- ครูอธิบายความหมายคำ�ศัพท์
ประโยคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ
พนักงานขับรถแท็กซี่โดยดูจาก
บัตรคำ�/บัตรภาพ
- ครูให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตาม
บทสนทนา
- ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั พ ท์
ประโยคในการสื่ อ สารให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
- ครูประเมินด้วยวิธีสังเกต ฟัง
การสนทนาของผูเ้ รียนและการ
แสดงบทบาทสมมติของผู้เรียน
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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A: 如果上高速公路，您
得付 四十五 铢路费
ถ้าไปทางด่วน ท่านต้องออกค่าทางด่วนเอง
จำ�นวน 45 บาทครับ
B: 好的，给.
ได้ครับ นี่ครับ
A: 这段时间会比较堵车。
ช่วงเวลานี้รถจะค่อนข้างติด
B: 是啊！ ใช่
A: 向右走一公里然后
往左拐通过第二个
十字路就到了
ไปทางขวาอีก 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ผ่าน
สี่แยกที่ 2 ก็ถึงแล้วครับ             
A: 到了， 别忘了您的 东西。
ถึงแล้วครับ อย่าลืมสัมภาระของท่าน
B: 一共多少钱？
ราคาเท่าไหร่ครับ
A: 一共 300 铢，找您两 百
铢。
ค่ารถ 300 บาท ทอนท่าน 200 บาทครับ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
B: 好的，给。
ครับ นี่ครับ (เวลายื่นเงินให้)
A: 下车时请注意安全。
ลงจากรถโปรดระวังด้วยนะครับ
B: 谢谢！ ขอบคุณที่ใช้บริการ
A: 有机会再来泰国 玩儿。
มีโอกาสขอเชิญมาเทีย่ วประเทศไทยอีกนะครับ
B: 再见!
A: 再见！
2. 租面包车 กรณีเช่ารถตู/้ สองแถว รับจ้าง
A: 您好！要租怎么样的 车？
สวัสดีค่ะ ต้องการเช่ารถประเภทไหนคะ
B: 我想租面包车。
ผมจะเช่ารถตู้ครับ
A: 出租费是怎样算的？
B: คิดค่าเช่ายังไงครับ
A: 出租费连司机一天两
千铢，不包括汽油。
อัตราค่าเช่ารถพร้อมคนขับ วันละ 2000 บาท
ไม่รวมค่าน�้ำมันค่ะ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

B: 一辆只能坐几位乘 客?
A: 我们的车一辆只能
坐十位乘客。
รถของเรารับผู้โดยสารได้เพียงคันละ 10 คน
เท่านั้น
B: 您要去哪些地方？
ท่านจะไปที่ไหนบ้างครับคะ
A: 这是我们的行程表。
นี่คือโปรแกรมการเดินทางของเราครับ
B: 如果一天超过十个小
时，我们另加一小时
三百 铢。
หากใช้รถเกินวันละ 10 ชั่วโมง
จะคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 300  บาท
A: 您可以给我特价 吗？
ท่านคิดราคาพิเศษหน่อยได้ไหม
B: 按公司规定这是实价了。
ตามระเบียบของบริษัทราคานี้ลดไม่ได้แล้วค่ะ

- ครูให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจาก
ซีดี
- ครู อ ธิ บ ายความหมายคำ�ศั พ ท์
ประโยคที่เกี่ยวข้องกับกรณีเช่า
รถตู้/สองแถวรับจ้างโดยดูจาก
บัตรคำ�/บัตรภาพ
- ครูให้ผเู้ รียนฝึกออกเสียงตามบท
สนทนา
- ครู อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารใช้ คำ�ศั พ ท์
ป ร ะ โ ย ค ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ใ ห้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา
- ครูให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา
- ครูให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ
ตามบทสนทนาที่กำ�หนด
- ครูประเมินด้วยวิธสี งั เกต ฟังการ
สนทนาของผ้เู รียนและการแสดง
บทบาทสมมติของผู้เรียน

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา
A: 请先付百分之三十
的 押金, 一共三百 铢。
ขอค่ามัดจำ�ก่อน 30 % เป็นเงิน 600 บาท
A: 这是我的名篇。
นี่คือนามบัตรของผม
A: 请把您的地址告诉我。
โปรดแจ้งสถานที่ ของท่านด้วย
A: 如果要取消请提
前告诉六个小时，
不然我们不能给
您退押金 。
หากจะยกเลิกกรุณาแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย
6 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะไม่คืนค่ามัดจำ�
B: 好的。ครับ
A: 谢谢，到时候我们
司机会准时去接您。
ขอบคุ ณ ครั บ แล้ ว ผมจะส่ ง รถไปรั บ ท่ า น
ตามเวลา

การจัดกระบวนการเรียนรู้

จำ�นวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ บุญเรือง
2. นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
3. นายวัชรินทร์ จ�ำปี		
4. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
5. นางศุทธินี งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ (เพิ่มเติม)
ในระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2555 ณ  โรงแรมแกรนด์เดอวิวล์ กรุงเทพมหานคร
คณะท�ำงาน
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
1. นางทองสุข
รัตนประดิษฐ์
2. นายพิเชษฐ
วรรณข�ำ	
3. นายสมบัติ
เกตุถาวร
4. นายเชิด
แก้วสุวรรณ
					
5. นางยุวเรศ
วิบูลย์กุล
6. นางสาวเนตรนภา สุนทวงษ์
		
7. นางสิริพร
มีพร้อม
8. นางโยธกา
บุญมาก
9. นางสาวสุภาพร บุญมา
10. นายสุเชิด
กัณธิยะ
11. นางนฤมล
อันตะริกานนท์
12.		นางอัชราภรณ์		 โค้วคชาภรณ์
13.		นางสาวเยาวรัตน์ ค�ำตรง

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ จังหวัดเพชรบุรี
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการท�ำน�้ำตาลผงบริสุทธิ์จากอ้อย
จังหวัดอ่างทอง
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและท�ำปุ๋ยหมัก
จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
หน่วยศึกษานิเทศก์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
1.		นางสาวอนุรักษ์ นพเธา
2.		นายฐิติพงษ์		 งี้หลี
3.		นายสมพงษ์ 		 ยิ้มแย้ม
4.		นายทรงชัย 		 สุทธิ์พันธ
5.		นางปราณี
ศาตะนิมิ

กศน.อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
กศน. อ�ำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรไม้ลังสร้างอาชีพ จังหวัดชัยนาท
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
กศน.อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
6.		นางสาวพิชามญชุ์ กุลจรัสวิริยะ
7.		นางทัศนีย์
เอี่ยมแจง
8.		นายเล็ก
เทพนิมิต
							
9.		นายวราพงศ์
วงศ์ดาว
10.		นางสุดใจ
พวงดอกไม้
11.		นางสาวบุษยา ปิยารมย์
12.		นางสาวนวลพรรณ ศาสตร์เวช
13.		นายกิตติพงศ์
จันทวงศ์

กศน.อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กศน.อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการท�ำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์
จังหวัดสุโขทัย
กศน.อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่
ภูมิปัญญาด้านการผลิตและแปรรูปกระดาษสา จังหวัดแพร่
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
หน่วยศึกษานิเทศก์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
1.		นางสาวคนธรส ชัยศิริ
2.		นายพงษ์ธวัช
ตั้งฑีฆะรักษ์
3.		นางสาวชาลินี
ดารา
4.		นายวิเชียร
วรรณคร
							
5.		นายนพรัตน์
แจ้งหมื่นไวย์
6.		นายรุ่งราวี
ศรีจันทร์ปลิว
		
7.		นางสุรีย์พร
ชาญเวช
8.		นางสาวดาริณี นันทาวรนุช
9.		นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
กศน.อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม
กศน.อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และ
บริการ จังหวัดสมุทรสงคราม
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการท�ำลวดหนามเชิงพาณิชย์ 		
จังหวัดมหาสารคาม
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรโหราศาสตร์ กศน.เขตวังทองหลาง กทม.
กศน.เขตวังทองหลาง กทม.
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
1.		นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม
2.		นางสาวศรีสวรรค์ แสงวิจิตร
3.		นายพิเชษฐ์
ช้างพลี
		
4.		นางอรวรรณ
ฟังเพราะ
5.		นางสาวพิมพันธ์ ยะเบียง
6.		นางสาวบุบผา แก้วประพันธ์
7.		นายชนะ
เปลื้องกลาง
							

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการจัดและตกแต่งสวนหย่อม กศน.
อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
กศน.อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดล�ำปาง
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการสร้างโอ่งก๊าซชีวภาพ กศน.
อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
8.		นางสาวนิตยา โพธิ์ภิขุ
9.		นางเครือวัลย์ หน่อทิม
			
10.		นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์
11.		นายไพบูลย์
พันหนองหว้า
12.		นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
13.		นางสาวเบ็ญจวรรณ อ�ำไพศรี

กศน.อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP
กศน.อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.กรุงเทพมหานคร
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
1.		นายสมหมาย		มั่งคั่ง
2.		นายชูเกียรติ		มีเจริญ
3.		นางสุวรรณี		กรรณทิพย์
4.		นางสาวปราริสชาติ ค�ำอุดม
5.		นายไพฑูรย์		ศรีเพ็ชร
6.		นางสาวปรีดานุช ปัญโญ
7.		นายณภัทร		สิงห์สถิตย์
8.		นายมงคลศักดิ์ เพ็ชรคง
9.		นายนพดล		โกมลวัฒนะ
10.		นายโชติพล 		ทองแถม
11.		นางมยุรี 		สุวรรณเจริญ
12.		นายสมชาย		ฐิติอัศวรัตน์
13.		นางสาวฐิติมา 		วงศ์บัณฑวรรณ

กศน.อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรช่างปูกระเบื้อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กศน.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการดูแลสตรีหลังคลอด จังหวัดปราจีนบุรี
กศน.อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
ครู กศน.ต�ำบล จ.นครสวรรค์
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรปะผุ เคาะ พ่นสี จังหวัดนครสวรรค์
กศน.ต�ำบล จังหวัดชลบุรี
ภูมิปัญญาหลักสูตรด้านช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จังหวัดชลบุรี
สถาบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

หลักสูตร การเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา/ภูมิปัญญา
		นายสังเวิน
วรรณาพูล
ภูมิปัญญา จังหวัดสิงห์บุรี
คณะท�ำงาน
1.		นายจ�ำรัส
สุขประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
2.		นายสาธิต
ทองสุพรรณ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ กศน. อ�ำเภอค่ายบางระจัน
3.		นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
4.		นางอัมพร
ทิพยไพฑูรย์
ครูช�ำนาญการพิเศษ กศน. อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี
5.		นางศิริพร
ศรีธนายุสบดี
ครูช�ำนาญการพิเศษ กศน. อ�ำเภอค่ายบางระจัน
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
6.		นางสาวจันทิมา
7.		นางชุติมา
8.		นางสาวทิพรัตน์
9.		นายณัฐภัทร

วงษ์แหวน
วิมลวัฒน์
พุ่มเนียม
พุ่มเนียม

หลักสูตรการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
คณะท�ำงาน
1.		นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม
2.		นางสาวศรีสวรรค์ แสงวิจิตร
3.		นางยุพเยาว์ 		 ปุจฉาการ
4.		นายพิเชษฐ์ 		 ช้างพลี

พนักงานราชการ กศน. อ�ำเภอค่ายบางระจัน
พนักงานราชการ กศน. อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี
พนักงานราชการ กศน. อ�ำเภอค่ายบางระจัน
พนักงานราชการ กศน. อ�ำเภอค่ายบางระจัน

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ครูอาสาสมัคร กศน.อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)                                       
ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ 2555  ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
คณะท�ำงาน
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
1.		นางสาวรัตนสุดา รัตนภากูล
2.		นายกิตติ 		 พึ่งเงิน
3.		นางสาวดุจฤดี เจริญผล
4.		นายสุขนิรันดร์ ทองประเสริฐ
5.		นางผ่องใส 		 ค�ำตะศรี
								
6.		นางสาวรัตนสุดา รัตนภากูล
7.		นายกิตติ		 พึ่งเงิน
								
8.		นายสมภิศ		 มงคล
9.		นายสมชาย 		 เกณฑ์ทา
10.		นางสาวนันท์นภัส คงเกตุ
11.		นายดนเหร๊าะหมาน นุ่มอุ้ย
								

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ภูมิปัญญาด้านด้านหลักสูตรการขยายพันธุ์บอนสี จังหวัดตาก
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบอาชีพด้านหลักสูตรการปลูกข้าวโพดหวาน
จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบอาชีพด้านหลักสูตรการขยายพันธ์บอนสี
จังหวัดตาก
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
ภูมิปัญญาด้านหลักสูตรการปลูกและแปรรูป
กาแฟพันธุ์อาราบิกก้า จังหวัดพะเยา
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบอาชีพด้านหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
จังหวัดพัทลุง
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
12.		นางสาวบุษยา
13.		นางอัชราภรณ์
14.		นางสาวเยาวรัตน์

ปิยารมย์
โค้วคชาภรณ์
ค�ำตรง

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
หน่วยศึกษานิเทศก์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรม
1.		นางสาวสมพร
เอี่ยมส�ำอางค์
2.		นายสุพจน์
ฉัตรค�ำแปง
3.		นายสุริยันต์ 		
จุนใจ
4.		นายวสุพล 		
โคกลือชา
5.		นางวารุณี 		
สายยนต์
6.		นางจีรนันท์ 		
ค�ำแพงอาจ
7.		นางสาวจินตนา
ศรีสุวรรณ์
8.		นายยอด 		
รัตนวงศ์
9.		นางสาวประยูร
บุญประกอบ
10.		นายไพบูลย์ 		
พันหนองหว้า
11.		นางพิมพา 		
หาญวัฒนชัย
12.		นายกิตติพงศ์ 		
จันทวงศ์

ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดล�ำปาง
ภูมิปัญญาด้านประกอบอาชีพการตีมีด จังหวัดล�ำปาง
กศน. อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภูมิปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์
กศน. อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ภูมิปัญญา จังหวัดแพร่
ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
ภูมิปัญญา จังหวัดยโสธร
กศน. อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
สถาบัน กศน. กทม.
หน่วยศึกษานิเทศก์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
1.		นางธัญญลักษณ์ ฐีตะธรรมานนท์
2.		นางอลิตา 		
อยู่สุข
3.		นางเกล็ดแก้ว
เจริญศักดิ์
4.		นางพรทิพย์ 		
เอื้อประเสริฐ
5.		นางชฎาภรณ์
เกตุสม
6.		นางสาวชนนิกานต์ สิทธิ์ราษฎร์
7.		นายบารเมษฐ์
เพ็ชรโน
8.		นางอุทัยวรรณ
บ�ำรุงชาติ
9.		นางสุธรรมมา		
ผลดี
10.		นายนิพนธ์		
แก้วสุฟอง
11.		นางลักคณา		
ฤทธิ์ค�ำ	
12.		นางสาวชลธิชา
ชัยรัตน์
13.		นายสุภาพ		
เมืองน้อย
14.		นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ

ภูมิปัญญาซัก อบ รีด จังหวัดอ่างทอง
ครู กศน. จังหวัดอ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ ช�ำนาญการพิเศษ
ครู ค.ศ. 3 สถาบัน กศน.ภาคกลาง
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
ครู กศน. อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ภูมิปัญญาธุรกิจรับจัดงานมืออาชีพ จังหวัดสงขลา
ครู ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ภูมิปัญญา ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ภูมิปัญญาธุรกิจเสริมสวย จังหวัดสุโขทัย
ครู กศน. จังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
กลุ่มความคิดสสร้างสรรค์
1.		นางสาววรรณธิกา
2.		นางผกามาศ
3.		นางแสงจันทร์
4.		นางศิรพร
5.		นางสาวบุญเกิด
6.		นายรองฤทธิ์
7.		นางสาวเพชรรัตน์
8.		นางสาววารุณี
9.		นางสุนันทา
10.		นางพิมพ์ลดา
11.		นายฤทธิ์ณรงค์
12.		นายธีรพงศ์
13.		นางสาวนวลพรรณ
14.		นางสาวเบ็ญจวรรณ

มะเริงสิทธิ์
ครจ�ำนงศักดิ์
เขจรศาสตร์
มีพร้อม
พรหมบุตร
ไกรกิจราษฎร์
ทุมเสน
บุญรอด
ปานทอง
ธัญพรพิภัทร์กุล
โกมลรัตน์
อุปทุม
ศาสตร์เวช
อ�ำไพศรี

ครู คศ.3 กศน.อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
ภูมิปัญญา/วิทยากร กศน.จังหวัดสระแก้ว
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงาน กศน. สุรินทร์
ภูมิปัญญา กศน.จังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการศึกษา ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
ครูศนู ย์การเรียนชุมชน กศน.อ�ำเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจติ ร
ครู กศน.ต�ำบล ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
วิทยากรส�ำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
กศน.อ�ำเภอสว่างแดนดิน ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
กศน. อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
กศน. อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หน่วยศึกษานิเทศก์
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
1.		นางสาวทิวารัตน์
2.		นางชณาภา
3.		นางนงลักษณ์
4.		นางสาววรางคณา
5.		นายประดับ
6.		นางสาววันวิสาข์
7.		นายแสงเสรี
8.		นางพัชรี
9.		นางสาวฤดี
10.		นายสาธิต
11 . นางมยุรี
12.		นายสมชาย
13.		นางสาวฐิติมา

ตุ่มไทยสาคร
และไหม
แสงจันทร์
ภูแดนผา
สุขคง
อุดมศรี
แสงจันทร์
แสงจันทร์
ทนกระโทก
แก้วประกอบ
สุวรรณเจริญ
ฐิติรัตนอัศว์
วงศ์บัณฑวรรณ

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
สถาบัน กศน.ภาคใต้
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผู้จัดท�ำ (ต่อ)
กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่อการอาชีพ
1.		นางสาวศรีสว่าง
เลี้ยววาริณ
2.		นางชนิดา 		
ดียิ่ง
3.		นางสาวสุคนธรส
ชัยศิริ
4.		นางสาวขนิษฐา
จิรวิริยวงศ์
5.		นางสาวพนิตตา
กิจจนศิริ
6.		นางสาวปาริชาติ
เย็นใจ
7.		นางสาววรรณวิมล ภักดี
8.		นางรุ่งอรุณ 		
ไสยโสภณ
9.		นางญาณิศา 		
สุขอุดม
10.		นางนุสรา 		
สกลนุกรกิจ
11.		นางเกณิกา 		
ซิกวาร์ทซอน
12.		นางสาวปิยวดี 		 คะเนสม		
13.		นางสาวพัชราภรณ์ ธัญมณีเลิศสกุล 		

ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ
1.		นางสาวทิพวรรณ 		 วงค์เรือน		
2.		นางสาวกรวรรณ 		 กวีวงษ์พิพัฒน์		

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว พ.ศ. 2555

