


หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ 
รายวชิาช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551 

 

 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ห้ามจ าหน่าย 

หนังสือเรียนเล่มนีจ้ดัพมิพ์ด้วยงบประมาณแผ่นดนิเพือ่การศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 

ลขิสิทธิ์เป็นของ  ส านักงาน  กศน.  ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 



หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ 
รายวชิาช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001) 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
เอกสารทางวชิาการหมายเลขที่ 26/2555 

 
 
 
 
 
 



คํานาํ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน      

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ        

ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรู                 

และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายได

ที่ม่ังคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวนิัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ

เนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุง

หนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม  

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ

พัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรู

ความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรู

และสื่ออื่น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา   

และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียง

เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา 

สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน ชุดนี้จะเปน

ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน.        

ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 



สารบัญ 
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คํานํา 

สารบัญ 

โครงสรางรายวิชา ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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 เรื่องที ่1 ความสาํคัญและความจําเปนในการครองชีพ 3 
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   ในชุมชน  สังคม  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  

   ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และทวีปแอฟริกา 

บทที ่2 ชองทางการขยายอาชีพ 48 

 เรื่องที ่1 ความจาํเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 49 
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 เรื่องที ่3 การกาํหนดวธิกีาร ขั้นตอนการขยายอาชีพ 51 
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คาํแนะนําในการใช้หนังสือเรียน 

 
หนังสือสาระการประกอบอาชีพ  รายวิชาชองทางการขยายอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปน

แบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ  รายวิชาชองทางการขยายอาชีพ ผูเรียนควรปฏิบัติ  

ดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอยีดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและทํากิจกรรมตามที่กําหนด  แลวตรวจสอบกับ

ผูรู  ครู  หรือแนวตอบกจิกรรมที่กาํหนด  ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหาใหมให

เขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป  

 3. ผูเรียนทําความเขาใจลกัษณะการประกอบอาชีพในชุมชน  ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  เพื่อสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานในการจัดการ

เรียนรูเพื่อการขยายอาชีพได  จากการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรนี้  หรือ 

ถาผูเรียนใด มิไดผานการศึกษาตามหลักสูตรนี้มากอนสามารถ กลับไปทบทวนหนังสือเรียนในระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  โดยเฉพาะ  (อช11001) ชองทางการเขาสูอาชีพ  และ  (อช21001) ชองทาง

พัฒนาอาชีพ 

 4. หนังสือเรียนเลมนี้เนนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการสวนใหญจะยกตัวอยางอาชีพ 

เกษตรกรรมแตอาชีพอื่น ๆ ก็สามารถนํากระบวนการไปใชได 

 5. หนังสอืเรียนเลมนี้มี  3  บท  คือ 

      บทที่  1  การงานอาชีพ 

      บทที่  2  ชองทางการขยายอาชีพ 

      บทที่  3  การตัดสินใจเลอืกขยายอาชีพ 

  

 



โครงสร้างรายวชิา 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระสําคัญ 
  1. เหตุผลความจําเปนในการขยายอาชีพ 

  2. ปจจัยจําเปนเพื่อนําอาชีพไปสูความมั่นคง 

  3. การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสรางความมั่นคง 

  4. การประเมินความเปนไปไดในการนําแนวทางขยายอาชีพไปใชจริง 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 

  1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบขายงานอาชีพในชุมชน สังคม  

ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป  ไดแก  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปอเมริกา  ทวีปยุโรป  และทวีปแอฟริกา    

ที่จะนําไปสูความมั่นคงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน  และสอดคลองกับชุมชน  สังคม 

  2. อธิบายเหตุผลปจจัยความจําเปนในการนําอาชีพไปสูความมั่นคง ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ

ตนเองได 

  3. ตรวจสอบระบบการสรางความมั่นคง 

  4. ปฏิบัติการวิเคราะหเพ่ือการสรางความม่ันคงในอาชีพได 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

  บทที่  1 การงานอาชีพ 

  บทที่  2 ชองทางการขยายอาชีพ 

  บทที่  3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ 

 

สื�อการเรียนรู้ 

  1. ใบงาน 

  2. ใบความรู 
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บทที� 1 

การงานอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 
  การประกอบอาชีพในชุมชน  สังคม  ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา  ทวีปยุโรป  และทวีปแอฟริกา   ที่ เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคลองกับชุมชน               

เพื่อชองทางการขยายอาชีพ 


ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 
  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพ  สามารถอธิบายลักษณะ ขอบขายกระบวนการ

ผลิตงานอาชีพในชุมชน  สังคม  ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปอเมริกา 

ทวีปยุโรป  และทวีปแอฟริกาได  และสามารถนํามาวิเคราะหในการขยายอาชีพบนฐานของการมีคุณธรรม

จริยธรรม  การอนุรักษพลังงาน  และสิ่งแวดลอม 


ขอบข่ายเนื�อหา 
  เรื่องที่  1 ความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ 

  เรื่องที่  2 การขยายอาชีพในชุมชน  ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก  ทวีปเอเชีย   

    ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปอเมริกา  ทวีปยุโรป  และทวีปแอฟริกา   เชน  งานอาชีพ 

    ดานเกษตรกรรม  งานอาชีพดานอุตสาหกรรม  งานอาชีพดานพาณิชยกรรม   

    งานอาชีพดานความคิดสรางสรรค   และงานอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะ 

  เรื่องที่  3 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน  สังคม  ประเทศ  และภูมิภาค  

    5 ทวีป ไดแก  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปอเมริกา  ทวีปยุโรป  และทวีปแอฟริกา 

   - การจัดการทางผลิต ไดแก  การวางแผน  การจัดทําโครงการ  การใชวัสดุอุปกรณ 

    การใชแรงงาน  การใชสถานที่  การใชทุน เปนตน 

   - การจัดการการตลาด ไดแก  การกําหนดทิศทางการตลาด  การหาความตองการของ   

      ตลาด  เชน  การขนสง  การขาย  การกําหนดราคาขาย  การทําบัญชีประเภทตาง ๆ   

    เปนตน 

  เรื่องที่  4 คุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบ ความประหยัด การอดออม  

   ความสะอาด ความประณีต ความขยัน ความซื่อสัตย เปนตน 
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  เรื่องที ่ 5 การอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม 

   ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  ทวปีอเมรกิา  

   ทวีปยุโรป  และทวีปแอฟรกิา 


สื�อการเรียนรู้ 
  - หนังสอืเรียน 

  - ใบงาน 
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เรื�องที� 1 : ความสําคญัและความจาํเป็นในการครองชีพ 

 

การขยายขอบข่ายอาชีพ 

 หมายถึง กิจกรรมอาชีพที่มีอยูสามารถขยายกิจกรรมที่เกี่ยวของและสัมพันธออกไปเปนขอบขาย

อาชีพที่สรางรายได  ใชทุน  ทรัพยากรจากอาชีพหลักใหเกิดคุณคา  สรางความเขมแข็งยั่งยืนในอาชีพได  เชน 

 1. การขยายขอบขายอาชีพจากการหมุนเวียนเปลี่ยนรูปผลติภัณฑ หรือผลพลอยไดไปสูกิจกรรมใหม  

เชน 

  1.1 สรางธุรกิจแปรรูปหมูจากฟารมสุกรของตนเอง 

  1.2 สรางธุรกิจปุยหมักจากมูลสุกร 

  1.3 สรางธุรกิจขนมหวานเยลลี่จากหนังสุกร 

 2. การขยายขอบขายอาชีพจากการสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพ  เชน 

  2.1 แฟรนไซส  ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 

  2.2 การสรางเครือขายนาขาวอินทรีย 

 3. การขยายขอบขายอาชีพจากการตลาด  เชน 

  3.1 สวนมะพราวน้ําหอมแมตุม  ศูนยกลางรับซื้อและขายสงมะพราวน้ําหอม 

   ภายใตการควบคุมคุณภาพของตนเอง 

 4. การขยายขอบขายอาชีพ  จากการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน 

  4.1 จัดบริการทองเที่ยวพักผอน  กินอาหารเกษตรอินทรียท่ีไรสุดปลายฟา 

  4.2 ทองเที่ยวชิมผลไม  ชมสวนชาวไรจันทบุรี 

 5. การขยายขอบขายอาชีพกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัย  เชน 

  5.1 พักฟนรับประทานอาหารธรรมชาติไรสารพิษ  ปฏิบัติธรรมกับ  Home  stay 

   คลองรางจระเข 

 6. การขยายขอบขายอาชีพกับการเรียนรู  เชน 

  6.1 เรียนรูระบบนิเวศ  ความพอเพียงที่ไรนาสวนผสมคุณพิชิต 
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ใบงานที ่1 

ความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ 
 

คาํชี�แจง  :  ใหครูและผูเรียนรวมกันนําผลการวิเคราะหของกลุมมาเทียบเคียงกับสาระ ความหมายความสําคัญ

และความจําเปนในการขยายอาชีพ  แลวรวมกันคิดใหความหมายตอคําตาง ๆ ที่กําหนดไวในแบบบันทึกนี ้  

เพื่อสรางความเขาใจรวมกันของชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอบขายของการขยายอาชีพ หมายถึง........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

กิจกรรมอาชีพที่ทําอยู  หมายถึง.................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

การสรางรายได  หมายถึง........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

การใชทุน  ใชทรัพยากร  หมายถึง............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ความเขมแข็งและความย่ังยืน  หมายถึง........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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การหมุนเวียนเปลี่ยนรูป  หมายถึง............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

การสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพหลัก   หมายถึง.................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

การขยายอาชีพจากการตลาด   หมายถึง........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

การขยายอาชีพจากการสงเสริมการทองเท่ียว   หมายถึง................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

การขยายอาชีพจากการสงเสริมสุขภาพ อนามัย   หมายถึง.............................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

อื่น ๆ ยังมีอะไรบางที่ควรจะนิยามเอาไว...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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เรื่องที่ 2 :    การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ  ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก  

 ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
กลุมอาชีพใหม 

          จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทั้งในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม  ดังนั้น อาชีพใน

ปจจุบันจะตองมีการพัฒนาวิธีการและศักยภาพในการแขงขันไดในระดับโลก ซึ่งจะตองคํานึงถึงบริบทภูมิภาค

หลักของโลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตเลีย ทวีปแอฟริกา 

และจะตอง “รูศักยภาพเรา” หมายถึงรูศักยภาพหลักของพื้นที่ประเทศไทย คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแตละพ้ืนที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี และศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยในแตละพ้ืนที่  ดังนั้นเพื่อใหการประกอบอาชีพสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่และสามารถแขงขัน

ในเวทีโลก  จึงไดกําหนดกลุมอาชีพใหม 5 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร กลุมอาชีพใหม

ดานพาณิชยกรรม กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพใหมดานความคดิสรางสรรค และกลุมอาชีพใหม

ดานบริหารจัดการและบริการ 

1. กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร คือการพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว การประมง โดยนําองคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลองกบัศักยภาพหลักของ

พื้นที่ คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ      

และทําเลที่ตั้งของแตละพื้นท่ี ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของแตละพื้นท่ีและศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  อาชีพใหมดานการเกษตร  เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม 

วนเกษตร ธุรกิจการเกษตร  เปนตน 

2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือการพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดานพาณิชยกรรม 

เชน ผูใหบริการจําหนายสนิคาทั้งแบบคาปลกีและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งมีหนารานเปนสถานที่จัดจําหนาย เชน 

หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ  และการขายที่ไมมีหนาราน เชน การขายผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  
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3.  กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม  คือการพัฒนาอาชีพที่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี/

นวัตกรรม อาชีพเกี่ยวกับงานชาง ซึ่งไดแกชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน  และชางเชื่อมให

สอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพหลักของพื้นที่  เชน ผูผลิต

ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยทั่วไป เชน IC PCB  ผูประกอบรถยนต

และยานยนตประเภทตาง ๆ   ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบช้ินสวนหรืออะไหลรถยนต ผูใหบริการซอม

บํารุงรถยนต ผูจัดจําหนายและศูนยจาํหนายรถยนตทั้งมือหนึ่งมือสอง  ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรและ

เครื่องมือทุกชนิด เชน เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเบา ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพื้นฐานของ

เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา มอรเตอรตาง ๆ การผลิตอลูมิเนี่ยม ผลิตและตัวแทน

จําหนายผลิตภัณฑเหล็ก สเตนเลส ผูผลิตจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสราง อาคาร หรือ  

ที่อยูอาศัย 

4.  กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค  

     ทามกลางกระแสการแขงขันของโลกธุรกิจที่ไรพรมแดนและการพัฒนาอยางกาวกระโดด

ของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม การแลกเปลี่ยนสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ที่อยูหางไกลนั้น

เปนเร่ืองงายในปจจุบันเมื่อขอจํากัดของการขามพรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไป จึงทําใหผูบริโภคหรือ 

ผูซื้อมีสิทธิเลือกสินคาใหมไดอยางเสรีทั้งในดานคุณภาพและราคา ซึ่งการเรียนรูและพัฒนาสินคาและบริการ

ตาง ๆ ท่ีมีอยูในตลาดอยูแลวในยุคโลกไรพรมแดนกระทําไดงาย ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เชน ประเทศจีน 

อินเดีย เวียดนาม และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขันดานราคา ดวยเหตุนี้

ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อพัฒนา

สินคาและบริการใหม ๆ  และหลีกเลีย่งการผลิตสนิคาที่ตองตอสูดานราคา โดยหลักการของเศรษฐกิจสรางสรรค

คือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สราง/เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก แตใช

ความคิด สติปญญา และความสรางสรรคใหมากขึ้น 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและ

ระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสรางและการลงทุนใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ  สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบรกิารท่ีมีศักยภาพบนพื้นฐาน 
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ของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลผลิตของภาคเกษตร

และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู

อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรา งสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ทาง

เศรษฐกิจและการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่

เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใชองคความรู

(Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรูของสังคม (Wisdom) 

และเทคโลโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2553)  ดังนั้น  

กลุมอาชีพใหมดานความคดิสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือ กลุมอาชีพ

เกษตรกรรม  กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม      

และกลุมอาชีพศิลปกรรม 

กลุมอาชีพใหมดานความคดิสรางสรรค เชน แฟช่ันเสื้อผา เครื่องประดับ  เครื่องสําอาง ทรงผม  

สปา สมุนไพร กา รออกแ บบสื่อ /ภา พยนตร /โ ทรทัศน  เครื่ องใชไฟฟา  เฟอรนิ เจอร  วัสดุกอสรา ง                      

แบบประหยัดพลังงาน  เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก ขาเทียมหุนยนตเพื่อคนพิการ 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ําอโยธยา เปนตน 

5.  กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการ

สุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนต ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ บริการที่ปรึกษาดาน

อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   

  งานอาชีพใหมทั้ง 5 กลุม  ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น จึงมีความตองการ

เจาหนาที่  บุคคล  พนักงาน  เพื่อควบคุมและปฏบิัติงานที่มีความรู ความสามารถ และทักษะฝมือเปนจํานวนมาก 

 

           

 

     



9 

การขยายขอบข่ายอาชีพระดับประเทศ 

 ธุรกิจที่มีการขยายขอบขายอาชีพในระดับประเทศ  มักจะเปนธุรกิจที่สรางประสิทธิภาพในระบบ 

การจัดการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการกําลังคนทั้งระดับบริหารจัดการ  และแรงงาน  การจัดการ

เงินทุน  การจัดการวัสดุนาํเขา   การผลิต  และกระบวนการผลิตใหไดผลผลติสูงสดุ  และมีของเสียหายนอยที่สุด

เปนเรื่องสําคัญในงานอาชีพดานเกษตรกรรม  งานอาชีพดานอุตสาหกรรม  งานอาชีพดานพาณิชยกรรม  งานอาชีพ

ดานความคิดสรางสรรค งานอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ดังนั้นการจัดตั้งธุรกิจรองลงมาที่มี

ความสัมพันธสอดคลองกับการลดปริมาณการเสียหายใหนอยที่สุดจนเหลือศูนยรองรับธุรกิจหลัก  จึงเกิด 

การขยายขอบขายอาชีพขึ้น 
 

ตัวอยางท่ี  1  การขยายขอบขายจากอาชีพผลิตกระเปาถือสุภาพสตรี 

การขยายอาชีพระดับโลก 
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การขยายอาชีพระดับโลก 
 หากเราจะมองไปท่ีประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  

ญี่ปุน  ซึ่งเปนนักคิด  นักพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ  เชน  อุตสาหกรรมรถยนต  อุตสาหกรรมเคมี  

อุตสาหกรรมอิเลคทรอนกิส  และอื่น ๆ   ลวนแตทําลายสิ่งแวดลอม  ประเทศมหาอํานาจเหลานี้จึงขยายขอบขาย

การผลิตออกไปยังประเทศที่คาจางแรงงานต่ํา  และหันกลับมาอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  สรางความ

สวยงามใหกับบานเมือง และชนบท  สรางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว  หันมาพัฒนาการผลิตอาหาร  พืช  ผัก  

ผลไม   เนื้อสัตว  ในระบบเกษตรอินทรียที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง  เพื่อสรางพื้นฐานสุขภาพชีวิต

ประชาชนของเขาใหอยูดีมีสุขสูการมีปญญาอันล้ําเลิศ 

  

 

ตัวอยางที่  1  การขยายขอบขายอาชีพจากเกษตรอินทรีย 

 

 
 จากตัวอยางเราจะเห็นวา  อาชีพปลูกพืชอินทรียเปนอาชีพหลักที่สามารถขยายขอบขายออกไปเปน

อาชีพปศุสัตวและประมง อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาชีพทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และอาชีพ

จัดการเรียนรูเกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย 
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ใบงานที่ 2 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
แบบบันทึกผลการวิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตางและเหมือนกันระหวางการขยายอาชีพระดับชุมชน  

ระดับประเทศ  และตางประเทศ 
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ใบงานที�  � 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
คําชี�แจง : ใหผูเรียนคิดจากประสบการณของตนเองวาการประกอบอาชีพของทานควรจะมีขอบขาย

อะไรบางที่จะนาํไปสูการขยายอาชีพเพือ่สรางความเขมแข็งยัง่ยืนใหกับตนเองไดดวยการคิดวิเคราะหจาก

องคประกอบในตารางนี้ แลวระบุขอบขายอาชีพที่ควรจะเกี่ยวของ 

  1. อาชีพของผูเรียนที่ประกอบการอยูคือ ...................................................................... 

  2. ผลการวิเคราะหขอบขายอาชีพที่ควรจะเกี่ยวของเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหกับตนเองและ

สัมพันธกับอาชีพที่ทําอยูได 
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คําชี้แจง : ใหกลุมผูเรียนและครูรวมกันนําผลการวิเคราะหของตนเองมาบูรณาการเปนขอบขายการขยายอาชีพ

ของกลุม 

  1. กลุมผูเรียนหมูที่..........ตําบล...............อําเภอ...................จังหวัด......................... 

  2. ผลการวิเคราะหขอบขายอาชีพท่ีควรจะเกี่ยวของเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหกับชุมชน 
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ใบงานที� � 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
คาํชี�แจง : ขอใหผูเรียนไดใชเวลาทบทวนนกึคดิบนฐานประสบการณตรงวา  สภาวะแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับตัวเรามีอิทธิพลทําใหอาชีพท่ีเคยทําอยูตองขยายขอบเขตออกไปมีลักษณะเหตุผลความจําเปนอยางไร  เมื่อ

วิเคราะหแลวขอใหบันทึกลงในแบบบันทึกนี ้
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คาํชี�แจง  :  ใหกลุมผูเรียนรวมกันทําบันทึกผลการคิดหาเหตุผลในการขยายอาชีพจากประสบการณจริงของ 

ตัวผูเรียนมาสรุปจัดเปนความคิดของกลุม 
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ใบงานที�  � 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
คําชี้แจง : ใหคณะครูและผูเรียนรวมกันทําความเขาใจในการพิจารณาคิดตัดสินใจวาประเด็นเหตุผลความจําเปน

ในแตละตัว มีปฏิสัมพันธในทางเดียวกันกับตัวแปรดานคุณคาแตละตัวหรือไม ถาสัมพันธใหคะแนน 1  

ไมสัมพันธให 0 แลวรวมคะแนนในแตละประเด็น เมื่อพิจารณาครบทุกประเด็นแลว ใหจัดลําดับความสาํคญัจาก

คะแนนมากไปนอย ดังตัวอยาง 

 
 อภิปรายผลการวิเคราะห  จากตารางสามารถอธิบายไดวา  ประเด็นเหตุผลขยายอาชีพการปลูกไมใชงาน  

และการเลี้ยงปลานิลกินใบมันเทศ  เปนประเด็นที่มีความสําคัญที่สุด 
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คําชี�แจง : ใหผูเรียนรวมกันพิจารณาคิดตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญของเหตุผลความจําเปนของการขยาย

ขอบขายอาชีพของกลุมหรือชุมชน 
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เรื�องที� 3 : การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
 

1.  การกําหนดแนวทางขยายอาชีพ 
 1.1  เหตุผลการขยายขอบขายอาชีพ 

 เหตุผลความจําเปนในอาชีพที่กลาวไวในเบื้องตนสามารถสรุปเหตุผลของการขยายขอบขายอาชีพได

ดังนี้ 

 1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

 2. สภาพแวดลอมทางสังคม 

 3. สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 

 4. สภาพแวดลอมทางสิ่งแวดลอม 

 ในการปฏิบัติเหตุผลในการขยายขอบขายอาชีพ  ในแตละสภาพแวดลอมนั้นไมอิสระตอกัน  แตมี

ความเชื่อมโยงผูกพันกัน  และเปนไปเพื่อการเพ่ิมรายไดของอาชีพหลักที่จะผลิตผลมาหมุนเวียนเปลี่ยนรูปสราง

มูลคาเพิ่ม  ดังตัวอยางตามแผนภูมินี้ 

 
 

 1.2  ความคิดรวบยอดของหลักการขยายอาชีพ 

 ในการกําหนดแนวทางขยายอาชีพ  เราควรสรุปกิจกรรมหลักของการขยายอาชีพใหมองเห็นชัดเจน

เปนความคิดรวบยอดที่ประกอบดวย ปัจจัยนําเข้าเพื�อการขยายอาชีพ คืออะไร  กระบวนการผลิตทําอยางไร  

และสุดทายจะเกิดอะไรขึ้น  ดังตัวอยางนี้ 
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จากแผนภูมิสามารถอธิบายไดวา  ความคิดรวบยอดของการขยายขอบขายอาชีพ เปนการขยายอาชีพมาจากการ

ใชยอดและหัวมันเทศไมไดมาตรฐาน มาแปรรูปเปนอาหารใหหมูกิน  ใชเวลาเลี้ยงไมเกิน  4  เดือนจะไดน้ําหนัก

เฉลี่ยตัวละ  90  กก. 

 

 1.3  วิเคราะหพอเพียงในการดําเนินงาน 

 เปนกิจกรรมตอเนื่องจากผูเรียน  สามารถหาเหตุผลและสรางความคิดรวบยอดได  แลวนําความเขาใจ

มาวิเคราะหหาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรการผลิต  ประกอบดวย ผลผลิตที่จะทําการลดตนทุน  และตัวแปร

ความพอเพียงที่ประกอบดวยความมีเหตุผล  ความพอเพียง  ภูมิคุมกัน  ความรอบรูและคุณธรรม  ผลการวิเคราะห 

จะทําใหมองเห็นสิ่งที่เกิด  และสิ่งท่ีจะตองทําในขอบเขตของความพอเพียง  ดังนี้ 
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ตัวอยาง : ตารางแสดงผลการวิเคราะหหาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรกิจกรรมขยายอาชีพกับตัวแปรเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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1.4  การกําหนดแนวทางขยายอาชีพ 

        หลังจากนําความคิดรวบยอดการขยายขอบขายอาชีพมาวิเคราะหความพอเพียงในการดําเนินการ

จะทําใหเราเห็นสภาพปฏสิมัพันธ  ระหวางตัวแปรการผลิตกับตัวแปรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะบอกใหเรารู

วาความคิดการขยายอาชีพเหมาะสมที่จะทําหรือไมจากตัวอยางการวิเคราะหเราจะพบวาตัวแปรทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะควบคุมความคิดของเราใหอยูในขอบขายที่เหมาะสมมีภมูิคุมกนั โอกาสประสบความสําเร็จ

มีสูง 

 การกําหนดแนวทางของอาชีพ  จึงอาศัยความรูที่ไดจากผลการวิเคราะหมากําหนดโดยใชวงจร  I-P-O  

(ปจจัยนําเขา-กระบวนการ-ผลผลิต)  เปนฐานในการกําหนดแนวทางขยาย  อาชีพดังตัวอยางนี้ 

 
  

 จากแนวทางการขยายอาชีพดังกลาวนี้  จะทําใหเรามองเห็นภาพชีวิตของงานอยาง  แจมชัดดวยตนเอง  

สามารถนําไปสูการเรียนรูเพื่อการขยายขอบขายอาชีพสูความเขมแข็ง ย่ังยืนตอไป 
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 1.5  การจัดการความรู 

 

กรอบความคดิการจัดการความรู้ 

 
 จากรูปสามารถอธบิายไดวา การจัดการความรูเปนรูปแบบที่มีองคประกอบรวม  คือองคกรหรือบุคคล

ในการประกอบอาชีพ  กรอบความรูของอาชีพ  และการปฏิบัติการอาชีพที่มีเปาหมายสรางความเขมแข็ง มั่นคง  

ยั่งยืนใหกับอาชีพ  ดังนั้นการประกอบอาชีพจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนากรอบความรูของตนเองใหยกระดับ

ความรูพอเพียงที่จะใชปฏิบัติการ สรางอาชีพสูความเขมแข็งยั่งยืนของกลุมอาชีพ 

 จากสาระขางตนอาจจะสรุปรูปแบบการจัดการความรูไดเปน  2  ขั้นตอน คือ 

 1. การยกระดับความรูของการประกอบอาชีพ 

 2. การปฏิบัติการใชความรูสรางความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ใหอาชีพ (จะกลาวในบทตอไป) 

 การยกระดับความรูของการประกอบอาชีพ  เปนกิจกรรมจัดการกรอบความรูของการประกอบอาชีพ

ใหยกระดับความรูสูงขึ้นเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  เพื่อใชปฏิบัติการในระบบของธุรกิจอาชีพใหเกิดความ

เขมแข็ง  ยั่งยืน  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมไมนอยกวา  5  กิจกรรม   คือ 

1.  กําหนดหัวขอความรูเพื่อใชพัฒนาธุรกิจอาชีพวาควรจะมีหัวขอความรูอะไรบาง ที่สามารถ

ครอบคลุมใชพัฒนาการดําเนินสูความเขมแข็งมั่นคงยั่งยืนได 
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 2.  การแสวงหาความรู  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการระบุหัวขอความรู  คณะทํางานของกลุมอาชีพ

จะตองปฏิบัติการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากภูมิปญญาในกลุมอาชีพและแหลงความรูตาง ๆ  โดยใช

กระบวนการ  ดังนี้ 

 
 

 3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาเปนกิจกรรมที่ใหคณะทํางานแยกกันไป

แสวงหาความรู  ทําผลสรุปความรู  หลักฐานรองรอยตาง ๆ   มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันสรุปจัดเขา

ระบบงานที่เปนรูปแบบแนวทางเพื่อการพัฒนา 

 4.  การประยุกตใชความรู  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการนํารูปแบบแนวทาง

มาทดลองประยุกตใชความรู  ความจริง  บันทึกผลการทดลอง  ทดลองซ้ํา จนมั่นใจในขอมูล นําผลการทดลองที่ได

แลวประเมินสรุปผล 

 5.  การสรุปองคความรู  เปนการนําขอมูลสารสนเทศ  ผลสรุปการทดลองมาเขียนเปนเอกสารคูมือ

ดําเนินงานที่ประกอบดวย 

  1) ภาพรวมระบบของงาน 

  2) ระบุคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตที่ตองเกิดขึ้น 

  3) ระบุกิจกรรมแสดงขั้นตอนการจัดการปฏิบตัิการใชภาษาทีร่ัดกุม  สามารถเรียนรูทาํตามได 
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  4) ระบุปจจัยดําเนินงานและมาตรฐานที่ตองการ 

 เอกสารคูมือดาํเนินงานหรอืองคความรู  จะเปนเอกสารความรูใชดําเนินงานและควบคุมการทํางานให

เกิดคุณภาพได จึงเปนความรูที่ถูกยกระดับใหสูงขึ้นเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ใชปฏิบัติการสรางความสําเร็จ 

ความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ใหกลุมอาชีพ 

 

เรื�องที� 4 : คุณธรรม จริยธรรม 
 

 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพของตนเองใหมีความมั่นคงในธุรกิจอาชีพ ผูประกอบอาชีพ

จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

หลักการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 1. การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริ 

  1.1 ความรู  ความสามารถ ในขอนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเนนวา

ควรเปนความรูความสามารถที่เบ็ดเสร็จของผูปฏิบัติ  ประกอบกับความมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน  

อันจะเปนปจจัยที่ทําใหการทํางานไดผล 

  1.2 การรูจักการประยุกตใชในขอนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงย้ําวา

การจะทํางานใหสําเร็จ  ผูปฏิบัติตองรูจักประยุกตใชดังนี้ 

   1) พิจารณาใหรอบคอบกอนที่จะประกอบกิจการใด ๆ 

   2) พิจารณาใหวางใจเปนกลาง  จะชวยใหปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสม 

   3) พิจารณาถึงสภาพความเปนอยูของทองที่และผลสะทอนที่อาจเกิดขึ้น 

   4) พยายามหยิบยกทฤษฎีทางวิชาการมาปรับใชใหเหมาะสม 

  1.3 การคิดอยางรอบคอบ ในขอนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงแนะนําวา 

   1) ใชความคิดใหเปนเครื่องชวยความรู จะไดใชความรูใหถูกตอง 

   2) ใชความจริงใจอันเที่ยงตรงตามเหตุผล และมีความเที่ยงธรรม จะไดสรางสรรค

ประโยชนไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

  1.4 การใชปญญา ในขอนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอธิบายวา 

  “การประมาทหมิ่นปญญาคนอื่น  ไมยอมทําตามความคิดและความรูของคนอื่นนี่แหละเปนเหตุ

สําคัญที่ทําใหงานอื่น ๆ หยุดชะงัก ตองเริ่มใหมอยูร่ําไป จะตองลมเหลวมากกวาครั้งที่แลว ผูมีความคิดควร
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จะตองเขาใจวา ปญญาของผูอื่นที่เขาคิดมาดีแลว ใชไดมาดีแลว  ในงานนั้นยอมเปนพื้นฐานอยางดีสําหรับเรา  

ที่จะกอสรางเสริมความรูงอกงามมั่นคงตอไป  การประมาทปญญาผูอืน่เทากับไมไดใชพ้ืนฐานที่มีอยูแลวใหเปน

ประโยชน” นอกจากนี้ยังมีสาระสําคัญพอที่จะสรุปได  คือ 

   1) ปญญา  คือ  ความรูผนวกกับความเฉลียวฉลาด  จัดเปนความสามารถพิเศษที่มีอยูใน 

ตัวบุคคล 

   2) ตองใชปญญาในการคิดอานอยูเสมอ  จึงจะมั่นคงแข็งแรง  เพราะทุกคนจําเปนตองใช

ปญญาตลอดชีวิต 

   3) ไมควรประมาทปญญาของตนและผูอื่น  ดังแนวพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานไว 

 1.5 การมีสติและสงบสํารวม  ในขอนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมี

พระราชดํารัสกลาวโดยสรุปวา  สติเปนคูกับปญญา  และทรงใชความหมายของสติวาเปนความระลึกได  ความรู  

ความไมวิปลาส  ความรูจักรับผิดชอบ  สวนคําวา “สงบสํารวม”  หมายถึงความ  เรียบรอยเปนปกติทั้งจิตใจและ

การกระทํา  การรูจักสํารวมระวังกายใจใหสงบเปนปกตินั้น  จะชวยใหมีการยั้งคิดในการทํางานทุกอยาง 

 1.6 ความจริงใจและการมีสัจจะ ในขอนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนวา 

   1) บุคคลผูปรารถนาความสําเร็จและความเจริญ  จะตองเปนผูที่ยอมรับความจริง  และยึดมั่น

ในความจริง  มีความจริงใจทั้งตอตนเองและผูอื่นอยางมั่นคง 

   2) ตองมีสัจจะ  คือ ความจริงใจในดานคําพูดและการกระทํา และปฏิบัติใหไดโดยเครงครัด

ครบถวน 

 1.7 การมีวินัย  ในขอนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงอธิบายวา  บุคคลผูมี

วินัย  คือ คนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิดและการกระทํา  ผูใดไมมีระเบียบไว  ถึงแมจะมีวิชา เรี่ยวแรง  

ความกระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทํางานใหเสร็จดีไมได  เพราะความคิดอานวาวุนสับสนที่จะทําอะไรก็ไมถูก

ตามลําดับขั้นตอน  มีแตความลังเล  ความขัดแยงในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน  การมีวินัย  หมายถึง การมี

ระเบียบ จําแนกเปน  2  ประเภท 

   1) วินัยทางกาย  คือ  การปรับกิริยามารยาทใหเปนผูท่ีรูจักขวนขวายหาความรู เพื่อนําไปสู

ความสําเร็จ 

   2) วินัยทางใจ  คือ  การเปนผูที่รูจักยั้งคิดและคิดอยางมีเหตุผล  การรูจักประสานกับผูอื่น  

ในขอนี้  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงแนะนําวา 

    (1) งานแตละชิ้นจะตองปฏิบัติใหประสานสอดคลองกัน  และพัฒนาไปพรอม ๆ กัน  

ฉะนั้น  ตองมีการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติงานประสานกับผูอื่นอยางฉลาด 
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    (2) ตองเปดใจใหกวาง  หนักแนนและมีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  เห็นแกประโยชน

สวนรวมเปนหลัก 

 1.8 การสรางสรรคและพัฒนา ในขอนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงย้ําวา 

   1) การสรางสรรคความเจริญกาวหนาตองเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมมากอน รักษาสวนที่มี

อยูแลวใหคงไว  และพยายามปรับปรุงสรางเสริมโดยอาศัยหลักวิชา  ความคิด  พิจารณาตามกําลังความสามารถ 

   2) การพัฒนาปรับปรุงควรคอย ๆ ทําดวยสติ  ไมตองรีบรอน  ผลที่เกิดขึ้นจะแนนอนและ

ไดผลดี 

 1.9 การวางแผนในการทํางาน ในขอนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงแนะนําวา 

   1) งานทุกอยางจําเปนตองมีโครงการท่ีแนนอนสําหรับดําเนินงาน 

   2) ตั้งเปาหมาย  ขอบเขต  และหลักการไวอยางแนนอน  เพราะจะชวยใหปฏิบัติไดรวดเร็ว

และถูกตองเหมาะสม 

   3) ตองมีอุดมการณและหลักที่ม่ันคง  จึงจะทํางานใหญ  ๆ ไดสําเร็จ 

   4) ตองมุงมั่นทํางานดวยความซื่อสัตยและมีคุณธรรม 

 

 2. การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา 

  2.1 ทาน  คอื  การให  เปนหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองสาํหรับที่จะใชในการเกือ้หนนุ     

จุนเจอืซึ่งกันและกนั 

  2.2 ศีล  คือ  การรกัษา  กาย  วาจา  ใจ  ใหตั้งอยูอยางปกต ิ ไมเบียดเบียนกนัความสงบสุข    

ยอมเกดิขึ้น 

2.3    ปริจาคะ  คือ  การสละสิ่งท่ีเปนประโยชนนอย  เพื่อประโยชนที่มากกวา  การสละเพ่ือ

รักษาหนาที ่ รักษากิจที่พึงกระทาํ  รักคณุความด ี เพื่อความสุข  ความเจริญในการอยูรวมกนั 

  2.4 อาชวะ  คือ  ความเปนผูซือ่ตรงตอตนเอง  บุคคล  องคกร  มิตรสหาย  หนาทีก่ารงาน 

  2.5 มัทวะ  คือ  ความออนโยน  มีอัธยาศัยไมตรี  ออนโยน  มีสัมมาคารวะตอผูใหญ  ไมดื้อดึง 

ถือตนวางอํานาจ 

  2.6 ตบะ  คือ  ความเพียร  ผูมีความเพียรสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุลวงสําเร็จไดดวยดี      

มักเปนผูมีความอดทนสูง 
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  2.7 อักโกธะ  คือ  ความไมโกรธ  ตลอดจนไมพยาบาทมุงทาํรายผูอื่น  ความไมโกรธมีขึน้ได

เพราะความเมตตา  หวังความสขุความเจริญซึ่งกันและกนั 

2.8    อหิงสา  คือ  การหลีกเลี่ยงความรนุแรง และไมเบียดเบียนหรือเคารพในชีวิตของผูอืน่   

คําวา  “อหิงสา”  เปนภาษาสันสกฤต  หมายถึง การหลีกเลีย่งการบาดเจ็บที่เรยีกวา หิงสา  อหิงสาเปนแกนใน

ศาสนาพุทธ  ศาสนาฮินด ู และศาสนาเชน  อหิงสา มกีารกลาวไวในปรัชญาอินเดีย  ประมาณ  800  ปกอน

พุทธศักราช 

  2.9 ขันต ิ คือ  ความอดทน  อดทนตอการตรากตราํประกอบการงานตาง ๆ  อดทนตอถอยคาํ 

ไมพึงประสงค  หรือสิ่งอันไมชอบใจตาง ๆ  ในการอยูรวมกันของคนหมูมาก 

  2.10   อวิโรธนะ  คือ  ความไมผิด  ผิดในทีน่ี้หมายถึง  ผิดจากความถูกตอง  ทุกอยางที่คนท่ัวไป 

ทําผิด  เพราะไมรูวาผิด  หรือรูวาผิดแตยังดื้อดึงทํา  ทั้ง ๆ ที่รู  ถาปลอยเชนนี้ไปเรื่อย ๆ  ก็ไมรูจัก  ไมอาจปฏิบัติ

ในสิ่งท่ีถูกตองไดเลย 

 

 3. คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

  ผูประกอบการจะตองมีคุณธรรม  จริยธรรม  เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบใน  การผลิตสินคา  

เชน  ความสะอาด  ความประณีต  ความซื่อสัตย  เขาสูตลาด  โดยเฉพาะดานความปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูบริโภค หรือการใหบริการที่ปลอดภัยแกผูรับบริการ 

  ในสวนตัวของผูผลติ  การประกอบอาชีพใหมีความมั่นคงได  ผูประกอบการจะตองมีคุณลักษณะ  

เปนคนขยัน  ซื่อสัตย  รูจักประหยัด อดออม  มีความพากเพียร  มีอุตสาหะ  เพื่อความมั่นคงในการพัฒนาอาชีพ

ของตนเองใหมีความม่ันคง 
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เรื�องที� 5 : การอนุรักษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม และ  

  ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป  

  และทวีปแอฟริกา 
 

 การขยายขอบขายอาชีพ  ผูประกอบอาชีพจํา เปนจะตองคํานึงผลกระทบที่ เกิดจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ปาไม  ดิน  น้ํา  ทรัพยากรมนุษย  และตนทุนในการผลิตอยางคุมคา  และไมเกิด 

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สังคม  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  ดังกรณีตัวอยาง 

 

ภาพข่าวหนังสือพมิพ์ : ผลกระทบของสารเคม ี
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เชื�อก่อโรคในของหมักดอง 
 

 อาหารหมักดอง  เปนภูมิปญญาพื้นบานของไทยมาชานาน  คนสมัยโบราณจึงคิดคนหาวิธีถนอมอาหาร 

ใหเก็บไวไดนาน ๆ  จนมีคํากลาวที่วา  “เกิดเปนคนไทย  อยูท่ีไหนก็ไมอดตาย” 

 เพราะทุก ๆ ครั้ง ที่เราสามารถหาสิ่งมีชีวิตใกลตัวนํามาปรับปรุง  และประยุกตเปนอาหารใหเขากับ

ลักษณะความเปนอยูไดเปนอยางดี  ถาทําทานเองในครอบครัวก็ไมเปนไร 

 แตถาไมมีเวลาทําแลวไปหาซื้อตามทองตลาด  วันนี้ขอเตือนใหตองระวังกันสักนิด โดยเฉพาะอาหาร

หมักดอง 

 เนื่องจากอาหารหมักดองพื้นบานหลายชนิดนั้น  อาจยังไมไดมาตรฐาน  เพราะยังขาดการควบคุมใน

เรื่องของความสะอาดของวัตถุดบิ  ขั้นตอนการทําและภาชนะบรรจุ  รวมถึงการปองกันอาหารจากการปนเปอน

ของเชื้อกอโรค  ซึ่งหากซื้ออาหารหมักดองที่ไมมีการควบคุมความสะอาดมาทาน  อาจทําใหเกิดอันตรายแก

รางกายได 

 เหมือนเชนวันนี้  สถาบันอาหารไดสุมตัวอยางของหมักดองและหนอไมดอง  เพื่อวิเคราะหหาการ

ปนเปอนของเชื้อที่มีชื่อวา  คลอสทริเดียม  เปอรฟริงเจมส  (Clostridium  pergringens)  ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกดิ

อาหารเปนพิษ  เชื้อนี้สามารถพบไดในดิน  น้ํา  และอากาศ 

 หากวัตถุดิบ  เชน  พืช  ผัก  ที่นํามาทําเปนของหมักดองมีความสะอาดไมเพียงพอ  ก็อาจทําใหรางกาย

ไดรับเช้ือชนิดนี้เขาไปโดยไมรูตัว 

 สําหรับคนที่ชื่นชอบทานผักกาดดองและหนอไมดองบอย ๆ  ลองดูผลวิเคราะหของสถาบันอาหารได

ตามตารางดานลาง  กอนตัดสินใจรับประทานเขาไป 
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ภาพข่าวหนังสือพมิพ์ : อาหารเป็นพษิ 

 
 

ยาฆ่าแมลงไร้กลิ�นไม่สิ�นอันตรายสูดดมมีสิทธิ�คลื�นไส้ 
 

 อย. ชี้ยาฆาแมลง  ไรกลิ่น  ไมสิ้นอันตราย  สูดดม  มีสิทธิ์คลื่นไส  เวียนหัว  และเปนอันตรายตอ

สุขภาพได 

 เมื่อวันที่  3  กพ. ภญ.ศรีนวล  กรกชกร  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   (อย.)  เปดเผยวา  

ปจจุบันยังมีผูบริโภคที่ใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชตามบานเรือน หรือทางสาธารณสุข  อาทิ  ผลิตภัณฑปองกัน

กําจัดแมลง  และสัตวอื่น  ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค  และผลิตภัณฑทําความสะอาด  เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

ในเรื่องของความเปนอันตรายของ  ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายวา  ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่มีกลิ่นหอม  ไมมีกลิ่นฉุน  

หรือมีกลิ่นออนมีความเปนอันตรายนอย  หรือไมอันตราย  โดยการแสดงทาทางสูดดมพรอมคําที่สื่อใหรูสึกวา

ผลิตภัณฑหอมนาดม  หรือการแสดงขอความที่ทําใหเขาใจวาผลิตภัณฑทําจากธรรมชาติ 

 แตในความจรงิแลว  กลิ่นหอมเกิดจากการปรุงแตงกลิ่นดวยน้ําหอมสังเคราะห  โดยอาจเปนน้ําหอมท่ี

ใหกลิ่นหอมคลายดอกไมหรือน้ํามันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ  ซึ่งในความเปนจริง หากผูบริโภคสูดดมกลิ่น

ของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายเขาไปจะทําใหปวดศีรษะ วิงเวียน  คลื่นไส  และเปนอันตรายตอสุขภาพได 

 โดยประโยชนที่แทจริงของการแตงกลิ่นของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายนั้น  ก็เพื่อกลบกลิ่นที่ไมพึง

ประสงคของสารออกฤทธิข์องผลติภณัฑ หรือสารเคมีท่ีใสเขาไปในผลติภณัฑเพื่อใชเปนตวัทําละลาย  ตลอดจน

คุณสมบติทางเคมีและกายภาพของตัวผลิตภัณฑ  ซึ่งมักจะมีกลิ่นฉุนอยางรุนแรง  จึงตองแตงกลิ่นเพื่อชวยลด

ความรุนแรงของกลิ่นในผลิตภัณฑใหนอยลง  เพื่อใหผูบริโภคหันมาเลือกบริโภคสินคามากยิ่งขึ้น. 



33 

ภาพข่าวหนังสือพมิพ์ : การประสบอุทกภัย สืบเนื�องมาจากการทําลายป่าไม้ 

 

 

 เกิดฝนตกหนักใน  มอ.หาดใหญ  ทําใหน้ําทวมขัง  เครดิต : @BBalaka  สงขลา  ประกาศภัยพิบัติ   

10  อําเภอ  หาดใหญชักธงแดง  สั่งอพยพคนแลว  หวั่นคืนนี้คันกั้นน้ําจะรับ น้ําไมไหวและทะลักทวมเมือง  

ขณะที่กรมอุตุ ฯ  เตือนพายุเขาภาคใตฝงตะวันออกเที่ยงคืนนี้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก  น้ําปาไหลหลาก 

อีกระลอก 

 ประกาศเตือนภัย  “พายุดีเปรสชั่นในอาวไทย  และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน”  

ฉบับที่ 3  ลงวันที่  01  พฤศจิกายน  2553 

 เมื่อเวลา  04.00  น.  วันนี้  (1 พย.)  พายุดีเปรสชันบริเวณอาวไทยตอนลาง  มีศูนยกลางหางประมาณ  

350  กิโลเมตร  ทางตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดสงขลา  หรือที่ละติจูด  6.5  องศาเหนือ  ลองติจูด  104.0  องศา

ตะวันออก  มีความเร็วสูงสดุประมาณ  15  กม./ชม.  คาดวาจะเคลือ่นตัวผานบริเวณภาคใตตอนลาง  ในชวงวันที่  

1 - 2  พฤศจิกายน  ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณภาคใตตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไปมีฝนตกชุกหนาแนน  และ

มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นท่ีและอาวไทยมีคลื่นสูง  2 - 4  เมตร 

 จึงขอใหประชาชนที่อาศัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน และพื้นที่ราบลุม

ริมฝงแมน้ํา  บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา    ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  กระบี่  

ตรัง  และสตูล  ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  ที่อาจทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  

และน้ําลนตลิ่งได  สําหรับประชาชนที่อาศัยอยูตามชายฝงทะเลของภาคใตฝงตะวันออก  ขอใหระวังอันตราย

จากคลื่นลมแรงที่พัดเขาสูฝงในระยะนี้ไวดวย  ชาวเรือบริเวณอาวไทยตอนกลางลงไป  ควรงดออกจากฝงใน

ระยะนี้ไวดวย 
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 อนึ่งในระยะ  1 - 2  วันนี้  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนยังคง

แผลงมาปกคลุมประเทศไทย  ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง  

สําหรับภาคเหนือตอนบน  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ําสุด  12 - 16  องศาเซลเซียส  สวนบริเวณ

ยอดดอยและยอดภู  อุณหภูมิต่ําสุด   6 - 12  องศาเซลเซียส 
 

  
 

ภาพนํ�าท่วมหาดใหญ่ สงขลา 

 ในระยะนี้ขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 

 อยางไรก็ตาม  ลาสุดมีรายงานวา  ทางหาดใหญไดเปลี่ยนจากธงเหลืองเฝาระวังสถานการณ  เปนธง

สีแดงแลว  ซึ่งหมายความวา  น้ําจะทวมไดภายใน 3 - 60 ชั่วโมง  โดยสั่งอพยพประชาชนทันที  เนื่องจาก

คาดวาในคืนนี้คันกั้นน้ําจะรับน้ําไมไหวและทะลักทวมเมือง 

 โดยในตอนนี้  การไฟฟาสงขลาทําการตัดไฟ  ทําใหไฟดับเกือบทั่วทั้งจังหวัด  และโรงประปาจมน้ํา  

จนเหลือแคโรงเดียว  เจาหนาที่แจงใหสํารองน้ําไวใชโดยดวน 
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ใบงานที ่ 6 

การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
คําชี้แจง : ใหผูเรียนคิดวิเคราะหจากประสบการณของตนเองวา  การประกอบอาชีพควรจะตองมีความรู

อะไรบางที่จะใชพัฒนาอาชีพใหเกิดความเขมแข็ง  ยั่งยืน  โดยอาศัยองคประกอบของการคิดตามตัวอยางดังนี้ 
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ใบงานที ่ 7 

การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
คําชี้แจง : ใหกลุมผูเรียนคิดวิเคราะหจากประสบการณของตนเองวา การประกอบอาชีพควรจะตองมีความรู

อะไรบางที่จะใชพัฒนาอาชีพใหเกิดความเขมแข็ง ยั่งยืน โดยอาศัยองคประกอบของการคิดตามตัวอยางดังนี้ 

ตัวอยาง  ผลการวิเคราะหธุรกิจเกษตรอินทรีย 
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ใบงานที ่8 

ตัวอย่างบันทึกแสวงหาความรู้เรื�องการพฒันาคุณภาพดิน 
คําชี้แจง :  ผูเรียนรวมกันพิจารณาตัดสินใจ เลือกหัวขอความรูที่เห็นวามีความสําคัญและจําเปนตองนํามา

ยกระดับความรูดวยการแสวงหาความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูประยุกตใชความ   รูและสรุปองคความรู 

 
 



40 
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ใบงานที ่9 

ตัวอยางบันทึกแสวงหาความรูเร่ืองการพัฒนาคุณภาพดิน 
คําชี้แจง  :  กิจกรรมนี้เปนการนําผลสรุปจากการแสวงหาความรูของผูเรียนแตละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ความรู  ขอมูลที่ไดมาเปนองคความรูเบื้องตนสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติยกระดับความรู ดังตัวอยางนี้ 

ตวัอย่างบันทกึแสวงหาความรู้เรื�องการพฒันาคุณภาพดิน 

 



42 
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ใบงานที่ 10 
คําชี้แจง  :  การบันทึกกิจกรรมการประยุกตใชความรู ตารางนี้เปนกระบวนการจดบันทึกขอมูล ผลได ผลเสีย  

และการแกไขขอบกพรองอยางเปนระบบ 

    ตัวอยาง บันทึกผลการประยุกตใชความรู 
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ใบงานที่ 11 
คําชี้แจง  :  การสรุปองคความรู เพื่อนาํไปใชพัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็ง ยั่งยืนในอาชีพมแีนวทางการเขยีน เพื่อ

พรอมนาํไปใชและพัฒนาใหสูงขึ้นไดหลายแนวทางหรือการขยายขอบขายอาชีพ จําเปนจะตองใชเอกสารความรู

ที่เปนเอกสารวิธีปฏิบัตใิหผูรวมงานสามารถเรียนรูทาํตามได ดังตัวอยางนี ้
 

    ตัวอยาง เอกสารการสรุปองคความรูโครงสรางเอกสารการประกอบอาชีพ 

   1. คุณภาพผลผลิต 

    เขียนบรรยายใหผูรวมงานมองเห็นรายละเอียดของคุณภาพผลผลิตที่ทุกคนจะรวมกันทําใหสําเร็จ  

“ผักสด  ผลไม  จากไรทนเหนื่อย  เปนอาหารคุณภาพ  ไรสารพิษ  มีคุณภาพทางอาหารสูง” 

   2. ภาพรวมของระบบการผลิต 

    เขียนเปนแผนภูมิระบบงาน  ที่สรุปใหเห็นภาพของการทํางานเกี่ยวกับปจจัยนําเขากิจกรรมใน

กระบวนการและผลผลิตที่จะเกิด  ดังตัวอยาง 
 

(ตัวอยาง  แผนภูม ิ คุณภาพการผลิตผัก  ผลไม  เกษตรอินทรีย) 

 
 

   3. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 

    3.1 กิจกรรมท่ี 1 การจัดแปลงปลูกพืช  ประกอบดวยกิจกรรม  ดังนี้ 

     3.1.1 การพัฒนาดิน 

     3.1.2 การจัดทํารองปลูก 

     3.1.3 การจัดทําระบบน้ํา 
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3.1.1 ขั้นตอนดําเนินงาน  การพัฒนาดิน 

   1. เปาหมายการดําเนินงานเพื่อพฒันาดินใหรวนซยุ และมีโครงสรางเปนเม็ดดินกอนกลมใหมากขึ้น

โดยลําดับ อยางตอเนื่อง 

   2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
   3. รายละเอียดการดําเนินงาน 
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   3.1.2 ขั้นตอนการจัดทํารองปลูก 

   3.1.3 ขั้นตอนการจัดทําระบบน้ํา 

 

   3.2 กิจกรรมท่ี  2  การบํารุงรักษาพืช 

    เขียนในลักษณะนี้แลวนําไปทดลองใหกลุมผูเรียนไดศึกษา และรวมกันหาขอบกพรองและ

ปฏิบัติการพัฒนาใหสามารถใชสื่อความหมายไดตรงกัน  ใชเปนเอกสารองคความรูสําหรับผูดําเนินงาน 
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บทที่ 2 

ชองทางการขยายอาชีพ 

 
สาระสําคัญ 
  การมองเห็นชองทางในการขยายอาชีพ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ  สามารถมองเห็นความจําเปนของชองทางการประกอบ

อาชีพ  ความเปนไปไดในการขยายอาชีพ  และสามารถกําหนดวิธีการ ขั้นตอนการขยายอาชีพ  พรอมใหเหตุผลได

ถูกตองเหมาะสม 

 

ขอบขายเนื้อหา 
  เรื่องที่  1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 

  เรืองที่  2 ความเปนไปไดในการขยายอาชีพ 

  เรื่องที่  3 การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพรอมใหเหตุผล 

 

สื่อการเรียนรู 
  - หนังสือเรียน  

  -  ใบงาน 
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เรื�องที� 1 : ความจาํเป็นในการมองเหน็ช่องทางการประกอบอาชีพ 
 

การมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ 

 โอกาสและความสามารถที่จะนํามาประกอบอาชีพไดกอนผูอื่น เปนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพ  

หากผูประกอบอาชีพตามที่ตลาดตองการและเปนอาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น  ยอมทําใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จ  สามารถพัฒนาตนเองใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพได  คือ 

 1. ความชํานาญจากงานที่ทําในปจจุบัน  จะเปนแหลงความรู  ความคิด  ที่จะชวยใหมองเห็นโอกาส

ในการประกอบอาชีพไดมาก เชน บางคนมีความชํานาญทางดานการทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา ซอมเครื่องใชไฟฟา  

ตอทอน้ําประปา  ชางไม  ชางปูกระเบื้อง  ชางทาสี ฯลฯ  ซึ่งสามารถนําความชํานาญดังกลาวมาพัฒนาและ

ประกอบอาชีพได   บางคนทํางานที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผา  เมื่อกลับมาภูมิลําเนาเดิมของตนเอง  ก็นําความรู

ความสามารถและความชํานาญมาใชเปนชองทางการประกอบอาชีพของตนเองได 

 2. ความชอบความสนใจสวนตัว  เปนอีกทางหนึ่งที่ชวยใหมองเห็นชองทางโอกาสในการประกอบอาชีพ  

บางคนชอบประดิษฐดอกไม  บางคนชอบวาดรูป  ทําใหบุคคลเหลานี้พัฒนางานที่ชอบ  ซึ่งเปนงานอดิเรก

กลายเปนอาชีพหลัก  ทํารายไดเปนอยางดี 

 3. การฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคล  เปนแหลงความรู

และกอใหเกิดความคิดริเริ่มเปนอยางดี  ในบางครั้งเรามีความคิดแลว และไดพูดคุยกับบุคคลตาง ๆ จะชวยให

การวิเคราะหความคิดชัดเจนขึ้น  ชวยใหมองไปขางหนาไดอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือทํางานจริง 

 4. การศึกษาคนควาจากหนังสือ  นิตยสาร หนังสือพิมพ  การดูวีดีทัศน  ฟงวิทยุ   ดูรายการโทรทัศน  

จะชวยใหเกิดความรูและความคิดใหม ๆ 

  5. ขอมูล  สถิติ  รายงาน  ขาวสารจากหนวยราชการและเอกชน  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศในการมองหาชองทางในการประกอบอาชีพ ผูที่จะมองหาอาชีพ  พัฒนาอาชีพ ควรใหความสนใจขอมูล

ตาง ๆ ในการติดตามเหตุการณใหทัน  แลวนํามาพิจารณา ประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
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เรื�องที� 2 : ความเป็นไปได้ของการขยายอาชีพ 
 

การประเมินความเป็นไปได้ในการนํากรอบแนวคิดไปใช้ในการขยายอาชีพได้จริง 

 
 

 จากแผนภูมิดังกลาวแสดงใหเห็นกรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปได  มีองคประกอบ  

รวมกัน  6  องคประกอบ  ในแตละองคประกอบมีตัวแปรดังนี้ 

 1. รูปแบบการขยายอาชีพ  มีตัวแปรรวม  ดังนี้ 

  1.1 ผลผลิต 

  1.2 กระบวนการผลิต 

  1.3 ปจจัยนําเขาการผลิต 

 2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ  มีตัวแปรรวม  ดังนี้ 

  2.1 การบริหารจัดการ  แรงงาน  เงินทุน 

  2.2 แผนธุรกิจ 

 3. การรับไดของลูกคา  มีตัวแปรรวมดังนี้ 

  3.1 ผลผลิตอยูในความนิยม 

  3.2 เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต 

  3.3 ราคา 

 4. การรับไดของสังคมชุมชน  มีตัวแปรรวม ดังนี้ 

  4.1 สภาพแวดลอม 
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  4.2 วัฒนธรรมประเพณี 

 5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ 

  5.1 เทคนิควิทยาการเพ่ือการลดตนทุน 

  5.2 เทคนิควิทยาการเพ่ือการลดของเสีย 

 

วิธีการวิเคราะห 

 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจมีความจําเปนที่เจาของธุรกจิจะตองประเมินตัดสินใจดวยตนเองสําหรับ

กรณีที่ธุรกิจมีหุนสวนหรือผูเกี่ยวของ  ควรจะใชวิธีสนทนาเจาะลึกและวิธีความสัมพันธรวมกัน โดยมีวิธีการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดวยตนเอง  ดวยรายละเอียดและความเปนไปได ความเปน

พวกเดียวกัน  โดยทบทวนหลาย ๆ ครั้งจนม่ันใจแลวจึงตัดสินใจ 

   

เรื�องที� 3 : การกําหนดวิธีการขั�นตอนการขยายอาชีพและเหตุผลของการขยายอาชีพ 

 
 เปนขั้นตอนการปฏิบัติการในอาชีพที่จะตองใชองคความรูที่ยกระดับคุณคา เพื่อมาใชปฏิบัติการจึง

เปนกระบวนการของการทํางานที่เริ่มจากการนําองคความรูที่จัดทําในรูปของคูมือคุณภาพหรือเอกสารคูมือ

ดําเนินงานมาศึกษาวิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการ จัดปจจัยนําเขาดําเนินการทํางานตามขั้นตอนและการควบคุม

ผลผลิตใหมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด ดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํางาน ปฏิบัติแกไข

ขอบกพรองเปนวงจรอยางตอเนื่อง  และมีการปรับปรุงพัฒนาเอกสารคูมือดําเนินงานไปเปนระยะ ๆ ก็จะทําให

การปฏิบัติการในกิจกรรมอาชีพประสบความสําเร็จสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ตามกรอบความคิดนี ้
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 1. การปฏิบัติการใชความรู  โดยใชวงจรเด็มมิ่ง  เปนกรอบการทํางาน 

  - P - Plan  ดวยการทําเอกสารคูมือดําเนินงาน  (ซึ่งไดมาจากกิจกรรมยกระดับความรู)  มาศึกษา

วิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการที่ประกอบดวยกิจกรรมขั้นตอน และผูรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาการทํางาน  

กําหนดปจจัยนําเขาดําเนินงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - D - Do  การปฏิบัติการทํางานตามระบบงานที่จัดไวอยางเครงครัด  ควบคุมการผลิตใหเสียหาย

นอยที่สุด  ไดผลผลิตออกมามีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด 

  - C - Check  การตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํางานโดยผูปฏิบัติการหาเหตุผลของการเกิด

ขอบกพรองและจดบันทึก 

  - A - Action  การนําขอบกพรองที่ตรวจพบของคณะผูปฏิบัติการมารวมกันเรียนรูหาแนวทางแกไข

ขอบกพรอง  จนสรุปไดผลแลวนําขอมูลไปปรับปรุงเอกสารคูมือดําเนินงานเปนระยะ ๆ  ก็จะทําใหองคความรู

สูงขึ้นโดยลําดับ  แลวสงผลตอประสิทธิภาพของธุรกิจ ประสบผลสําเร็จนําไปสูความเขมแข็งยั่งยืน 

 2. ทุนทางปญญา   ผลจากการนําองคความรูไปใช  มีการตรวจสอบหาขอบกพรอง  และปฏิบัติการ

แกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องที่ผลทําใหองคความรูสูงขึ้นเปนลําดับ จนกลายเปนทุนทางปญญา

ของตนเอง หรือของชุมชนที่จะเกิดผลตอธุรกิจ  ดังนี้ 

  - องคความรูสามารถใชสรางผลผลติที่คนอื่นไมสามารถเทียบเคียงได  และไมสามารถทําตามได  

จึงไดเปรียบทางการแขงขัน 

  - การเปลี่ยนแปลงยกระดบัคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคาเชื่อมั่น ภักดีตอการทําธุรกิจ

รวมกัน 

  - เปนการสรางทุนทางมนุษยผูรวมงานไดเรียนรูบริหารระบบธุรกิจดวยตนเอง สามารถเกิด 

ภูมิปญญาในตัวบุคคล  ทําใหชุมชนพรอมขยายขอบขายอาชีพออกสูความเปนสากล 

 3. ธุรกิจสูความเขมแข็งยั่งยืน  การจัดการความรูทําใหองคความรูสูงขึ้นโดยลําดับ  การขยายของอาชีพ

จึงเปนการทํางานที่มีภูมิคุมกัน  โอกาสของความเสี่ยงในดานตาง ๆ ต่ําลง  ดังนั้น ความนาจะเปนในการขยาย

อาชีพจึงประสบความสําเร็จคอนขางสูง  เพราะมีการจัดการความรู ยกระดับความรูนําไปใชและปรับปรุงแกไข

เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  จึงสงผลทําใหธุรกิจเขมแข็ง ย่ังยืนได เพราะรูจักและเขาใจตนเองตลอดเวลา 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ (P) 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการทางอาชีพ  เปนการดําเนินการที่มีองคประกอบรวม  ดังนี้ 

 1. เหตุการณหรือขั้นตอนการทํางาน  ซึ่งจะบอกวาเหตุการณใดควรทําพรอมกัน   หรือควรทําทีหลัง  

เปนการลําดับขั้นตอนในแตละกิจกรรมใหเปนแผนการทํางาน 
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 2. ระยะเวลาที่กําหนดวาในแตละเหตุการณจะใชเวลาไดไมเกินเทาไร เพื่อออกแบบการใชปจจัย

ดําเนินงานใหสัมพันธกัน 

 3. ปจจัยนําเขาและแรงงาน เปนการระบุปจจัยนําเขาและแรงงานในแตละเหตุการณวาควรใชเทาไร 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการทางอาชีพ  มักจะนิยมใชผังการไหลของงานมาใชออกแบบการทํางานให

มองเห็นความสัมพันธรวมระหวางเหตุการณ  ระยะเวลา  ปจจัยนําเขาและแรงงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานและ 

ผูจัดการไดขับเคลื่อนการทํางานสูความสําเร็จได  ดังนั้น ในการออกแบบแผนปฏิบัติงาน  จําเปนตองใช

องคความรูที่สรุปไดในรูปของเอกสารขั้นตอนการทํางานมาคิดวิเคราะหและสรางสรรคใหเกิดแผนปฏิบัติการ 

 

ตัวอยาง  วิธีดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพดินไรทนเหนื่อย 

 1. ศึกษาวิเคราะหองคความรู เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพดิน มีกิจกรรมที่จะตองทํา   

5  กิจกรรม  ประกอบดวย 

  1. การตรวจสอบวเิคราะหคณุภาพดิน  ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุที่จะตองทํา และเกี่ยวของ ดังนี้ 

   - เก็บตัวอยางดิน 

   - สงตัวอยางดินใหกองเกษตรเคมี  กรมวิชาการเกษตรวิเคราะห 

   - รอผลการวิเคราะห 

   - ศึกษาผลวิเคราะหวางแผนตัดสินใจกําหนดพืชที่ตองผลิต 

  2. การไถพรวนหนาดิน  ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทําและเกี่ยวของ ดังนี้ 

   - ไถบุกเบิกดวยผาน 3 ระยะ 

   - ไถแปรดวยผาน 7 ระยะ 

   - ไถพรวนใหดินละเอียดดวยโรตารี่ 

  3. การเพ่ิมอินทรียวตัถุใหกบัดิน ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทํา และเกี่ยวของ ดังนี้ 

   - การหวานปุยหมัก 

   - หวานเมล็ดปุยพืชสด 

   - บํารุงรักษาปุยพืชสดและวัชพืชใหงอกงาม 

   - ไถพรวนสับปุยพืชสดใหขาดคลุกลงดิน 

  4. การหมักสังเคราะหดิน ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทําและเกี่ยวของ ดังนี้ 

   - ใหจุลินทรียเรงการยอยสลาย 

   - ตรวจสอบการยอยสลาย 
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  5. การสรางประสิทธิภาพดิน  ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทําและเกี่ยวของ ดังนี้ 

   - ใสจุลินทรียไมโครโลซา เพื่อยอยหินฟอสเฟต สรางฟอสฟอรัสใหกับดิน 

   - จัดรองคลุมหนาดินดวยฟางขาวเพื่อปองกันความรอน  รักษาความชื้นและการเคลือ่นยายธาตุ

อาหารในดิน 

 2. วิเคราะหปริมาณงาน  ลักษณะงาน  กําหนดการใชเคร่ืองจักรกล  ปจจัยการทํางานและแรงงาน 

 3. วิเคราะหงานกําหนดระยะเวลาของความสําเร็จของแตละเหตุการณ  และสรุประยะเวลาทั้งหมด

ของกระบวนการ 

 

ตัวอยาง  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพดิน “ไรทนเหนื่อย” 

1. ผังการไหลของงานพัฒนาดิน 

 
 2. กิจกรรมพัฒนาดินประกอบดวย 

  1. การวิเคราะหคุณภาพดิน 

  2. การไถพรวนหนาดิน 

  3. การเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

  4. การหมักสังเคราะหดิน 

  5. การสรางประสิทธิภาพดิน 

 3. รายละเอียดปฏิบัติการ 

  3.1 การวิเคราะหคุณภาพดิน 

   ประกอบดวยระยะเวลาและการใชทรัพยากรดําเนินงาน  ดังนี้ 
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 (1)    การเก็บตัวอยางดินกระจายจุดเก็บดินทั้งแปลง (150 ไร) ใหครอบคลุมประมาณ 20 หลุม 

เก็บดินชั้นบนและชั้นลางอยางละ 200 กรัมตอหลุม รวบรวมดินแตละชั้นมาบดใหเขากัน แลวแบงออกมา 

อยางละ 1,000 กรัม  บรรจุหีบหอใหมิดชิดไมร่ัวไหล ใชเวลา 5 วัน 

   (2) จัดการนําตัวอยางดินสงกองเกษตรเคมีดวยตนเอง รอผลการวิเคราะหจากกองเกษตรเคมี 

ใชเวลา   30 วัน 

   (3) ศึกษาผลการวิเคราะหวางแผนการผลิต ใชเวลา 50 วัน 

  3.2 การไถพรวนหนาดิน 

    ประกอบดวยระยะเวลา และการใชทรัพยากรดําเนินงาน ดังนี้ 

   (1) ไถบุกเบิกดวยการจางรถติดนานมา 3 จานไถบุกเบิกครั้งแรก  ใชเวลาไมเกิน 5 วัน  

   (2) ไถแปรเพื่อยอยดนิใหแตกดวยรถไถติดผาน 7 จาน ไถตัดแนวไถบุกเบิก  ใชเวลา 5 วัน 

   (3) ตีพรวนยอยดินดวยโรตารี่ เพื่อยอยดินใหมีขนาดกอนเลก็ สอดคลองกับสภาพการงอก

ของเมล็ดพืช   ใชเวลาไมเกิน 5 วัน 

  3.3 การเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน 

   ประกอบดวยระยะเวลาและการใชทรัพยากรดําเนินงานดังนี้ 

   (1) หวานปุยหมัก 150 ตัน บนพื้นท่ี 150 ไร ใชเวลาไมเกิน 5 วัน ใชคนงาน 3 คน และใช

รถแทรกเตอรพวงรถบรรทุกปุยหมักกระจาย 150 จุด แลวใชคนงานกระจายปุยใหท่ัวแปลง 

(2) หวานเมล็ดปุยพืชสดคลุกเคลาจุลินทรียไรโซเดียม ไรละ 20 กก. บนพื้นที่ 150 ไร ใช

เวลาไมเกิน 5 วัน  ใชคนงาน 2 คน 

   (3) บํารุงรักษาปุยพืชสดและวัชพืชใหงอกงาม  ดวยการใชน้ําผสมจุลินทรียอยางเจือจาง

วันเวนวัน  ใชคนงาน 1 คน 

   (4) ไถพรวนสับปุยพืชสดคลุกเคลาลงดินดวยโรตารี่ 

 3.4 การหมักสังเคราะหดิน 

  ประกอบดวย 

  (1) ใหจุลินทรีย เรงการยอยสลาย (พด1+พด 2) ไปพรอมกับน้ําวันเวนวัน ใชคนงาน 1 คน  

ตรวจสอบการยอยสลายในชวงตอนเชา  07.00 น. พรอมวัดอุณหภูมิและจดบันทึกทุกวัน โดยความนาจะเปนใน

วันที่  15  ของการหมัก  อุณหภูมิตองลดลงเทากับอุณหภูมิปกติใชผูจัดการแปลงดําเนินการ 

 3.5 การสรางประสิทธิภาพดิน 

  ประกอบดวย 
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  (1) ใชจุลินทรียไมโครโลซา เพื่อการยอยสลายของฟอสฟอรัสคลุกลงดิน  โดยตีพรวน

ดวยโรตารี่  จัดรองปลูกผักตามแผนคลุมหนาดินดวยฟางขาว 

  (2) ใชแรงงาน  20  คน  ดินมีคุณภาพพรอมการเพาะปลูก 

 

การทํางานตามแบบแผนปฏิบัติการ (D) 

 การทํางานตามแผนปฏิบัติการของผูรับผิดชอบ ยังใชวงจรเด็มมิ่ง เชนเดียวกันโดยเร่ิมจาก 

 P   : ศึกษาเอกสารแผนปฏิบัติการใหเขาใจอยางรอบคอบ 

 D  : ทําตามเอกสารขั้นตอนใหเปนไปตามขอกําหนดทุกประการ 

 C  : ขณะปฏิบัติการตองมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนใหเปนไปตามขอกําหนด 

 A  : ถามีการทําผิดขอกําหนด ตองปฏิบัติการแกไขใหเปนไปตามขอกําหนด 

การตรวจสอบหาขอบกพรอง (C) 

 เปนขั้นตอนที่สําคัญของการปฏิบัติการใชความรู สรางความเขมแข็ง ยั่งยืน โดยมีรูปแบบการตรวจ

ติดตามขอบกพรองดังนี้ 

 
 

1. การจัดทํารายการตรวจสอบ 

 ดวยการใหผูจัดการและคนงานรวมกนัวเิคราะหเอกสารแผนปฏบิัติการ และทบทวนรวมกบัประสบการณ

ที่ใชแผนทํางาน วาควรมีเหตุการณใดบางที่ควรจะใหความสําคัญเพื่อการตรวจสอบแลวจัดทําเอกสารรายการตรวจ 

ดังตัวอยางนี้ 
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ตัวอยาง     เอกสารรายการตรวจและบันทึกขอบกพรอง 

กิจกรรม    พัฒนาคุณภาพดินไรทนเหนื่อย สําหรับปฏิบัติการตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 

 
รายละเอียดปฏิบัติการณ 

 3.3(2)  = หวานเมล็ดปุยพืชสดแลว คลุกเคลาจุลินทรียไรโซเปยมไรละ 20 กก. 

 3.3(3)  = ใหน้ําผสมจุลินทรียอยางเจือจางกับปุยพืชสดวันเวนวัน 

 3.4(1)  = ใหจุลินทรียเรงการยอยสลาย (พด1 + พด2) ไปพรอมกับน้ําวันเวนวันเปนเวลา 15 วัน 

 3.5(1)  = ใชจุลินทรียไมโครโลซาเพื่อยอยสลายหินฟอสเฟรส คลุกลงดินที่ยอยสลายแลว  

 3.5(2)  = จัดรองปลูกผักคลุมหนาดินดวยฟางขาว 

2. ปฏิบัติการตรวจสอบ 

 การปฏิบัติการตรวจสอบทํา  2  ขั้นตอน  คือ 

 2.1 ตรวจสอบหาขอบกพรองของเอกสารแผนปฏิบัติการ เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง

ผูจัดการกับคนงานวาการท่ีคนงานไดปฏิบัติการศึกษาเอกสารแผนและปฏิบัติตามกิจกรรมในทุกเหตุการณได

ครบคิดวากิจกรรมเหตุการณใด มีขอบกพรองที่ควรจะไดแกไข 

 2.2 ตรวจสอบภาคสนาม  เปนการทํางานรวมกันระหวางผูจัดการกับคนงาน เพื่อตรวจหาขอบกพรอง

ในการดําเนินงาน รวมกันคิดวิเคราะหระบุสภาพท่ีเปนปญหา  และแนวทางแกปญหา 
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กิจกรรม  : ตัวอยาง  เอกสารบันทึกขอบกพรองการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดินไรทนเหนื่อย  ปฏิบัติการ 

  ระหวางวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 
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3. การประเมินสรุปและเขียนรายงานผล 
 เปนขั้นตอนการนําผลการตรวจติดตามตลอดรอบผลการผลิตเกษตรอินทรียไปประเมินความรุนแรง

ของขอบกพรองวาเกิดผลมาจากอะไรเปนสวนใหญ แลวดําเนินการปฏิบัติการแกไขขอบกพรองทั้งองคความรู

และปจจัยนําเขาดําเนินงาน ดังตัวอยาง 
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การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 

 เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมการตรวจสอบหาขอบกพรอง  และกําหนดแนวทางแกไข

ขอบกพรองโดยมีกําหนดระยะเวลา  เมื่อถึงกําหนดเวลาจะตองมีการติดตามผลวาไดมีการปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองตามแนวทางที่กําหนดไวหรือไมเกิดผลอยางไร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1. ตรวจติดตามเอกสารสรุปประเมินผลการศึกษา 

 2. เชิญคณะผูรับผิดชอบแกไขขอบกพรองมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เสนอสภาพปญหา

ขอบกพรอง  ปจจัยท่ีสงผลตอความบกพรองและการแกไข 

 3. ผูรับผิดชอบตรวจติดตามและผูรับผิดชอบแกไขขอบกพรองเขาศึกษาสภาพจริงของการ

ดําเนินงาน  แลวสรุปปจจัยที่เปนเหตุและปจจัยสนับสนุนการแกไข 

 4. นําขอมูลที่ไดนําสูการปรับปรุงแกไขพัฒนาเอกสารองคความรู ใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

 

บทสรุป 

 การขยายขอบขายอาชีพเพื่อสรางความเขมแข็ง ยั่งยืน ใหกับธุรกิจ จําเปนจะตองดําเนนิงานอยางเปนระบบ  

ไมใชทําไปตามที่เคยทํา  ดังนั้นการจัดการความรูเปนเรื่องสําคัญของทุกคนที่ประกอบอาชีพ  จะขยายชองทาง 

การประกอบอาชีพออกไป  จําเปนตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 1. เปนบุคคลที่ทํางานบนฐานขอมูล  ซึ่งจะตองใชความรูดานตาง ๆ เขามาบูรณาการรวมกันทั้งระบบ

ของอาชีพ 

 2. ตองใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ  นั่นคือเราจะตองตระหนักเห็นปญหาตองจัดการความรู

หรือใชแกปญหา  จัดการทดลองสวนนอย  สรุปองคความรูใหม่ันใจ แลวจึงขยายกิจกรรมเขาสูการขยายขอบขาย

อาชีพออกไป 

 3. ตองเปนบุคคลที่มีความภูมิใจในการถายทอดประสบการณการเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู   

สรางองคความรูใหสูงสงเปนทุนทางปญญาของตนเอง  ชุมชนได 
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ใบงานที่ 1 

 

คําชี้แจง  :  ใหผูเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการอาชีพของตนเองโดยใชวงจรเด็มม่ิง 

 

1. การจัดแผนปฏิบัติการ  (P) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

2. การทํางานตามแผนปฏิบัติการ  (D) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง  (C) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

4. การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที่  2 

 

คําชี้แจง  :  ใหผูเรียนรวมกลุมกันแลวกําหนดปฏิบัติการของผูเรียนในกลุมมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประเมิน

คุณภาพใหเปนขอเปนจุดบกพรอง  และแนวทางแกไขรวมกันปฏิบัติการแกไขขอบกพรองของแผนใหเสร็จทุกคน  

โดยใชวงจรเด็มมิ่ง 

 

1. การจัดแผนปฏิบัติการ  (P) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

2. การทํางานตามแผนปฏิบัติการ  (D) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง  (C) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

4. การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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บทที� 3 

การตัดสินใจเลอืกขยายอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 
  สามารถตัดสินใจเลือกขยายอาชีพไดเหมาะสมกับตัวเอง 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 
  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพในการตัดสินใจเลือกขยายอาชีพไดอยาง

มีเหตุมีผล  เหมาะสมกับตัวเอง 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 
  เรื่องที่  1 ภารกิจเพื่อความมั่นคงในการทําธุรกิจ 

  เรื่องที่  2 การวัดและประเมินผลความม่ันคงในอาชีพ 

  เรื่องที่  3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพตามศักยภาพ  5  ดาน 

     
  

สื�อการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียน  

  - ใบงาน 
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เรื�องที� 1 : ภารกิจเพื�อความมั�นคงในการทําธุรกิจ 
 

 ความมั่นคงในอาชีพเปนเรื่องที่ตองสรางตองทําดวยตนเอง โดยมีภารกิจไมนอยกวา 5 ภารกิจ  

ที่จะตองเรียนรูสรางองคความรูสําหรับตนเองสูการพึ่งพาตนเองได  ดังนี้ 

 1. บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอธุรกิจ 

 2. การบริหารทรัพยากรดําเนินธุรกิจ 

 3. การบริหารการผลิต 

 4. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑ 

 5. การวิจัยพัฒนา 

 

 1.1 ความหมายของความม่ันคงในการทําธุรกิจอาชีพ 

 ความมั่นคงในอาชีพ หมายถึง สภาพอาการของความตอเนื่องและทนทาน 

    ในการดําเนินการธุรกิจไมใหกลับกลายเปนอื่น 

 บทบาทหนาที่ของตนเอง หมายถึง บทบาทท่ีเจาของธุรกิจผูประกอบอาชีพจะตอง 

    ทําดวยตนเองทําอยางลึกซึ้ง 

 การบริหารทรัพยากร หมายถึง หนาที่ควบคุมดําเนินการใชทรัพยากรใหเปนไป 

    ตามขอกําหนดของงานธุรกิจที่ทําอยู 

 การบริหารการผลิต หมายถึง หนาที่ควบคุมดําเนินการใหกอเกิดผลิตผลขึ้น 

    ดวยแรงงานคน  หรือเครื่องจักร 

 ผลิตผล หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น  เชน  ปลูกมะมวงไดผลเปนมะมวง 

 ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้น  เชน  การดองหัวผักกาดขาว  สิ่งทําขึ้น 

    คือ หัวไชโปเค็ม 

 การวิจัยพัฒนาอาชีพ หมายถึง การคนควาขอมูลวิธีการและสรุปผลอยางถี่ถวน 

    เพื่อทําใหอาชีพเจริญ 
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1.2 ภารกิจเพื่อความม่ันคงในอาชีพ 

 การที่เราขยายขอบขายอาชีพออกไปนั่นหมายถึงวาธุรกิจของเราขยายแตกตัวออกไปหลายกิจกรรม   

มีการจัดการท่ีตองลงทุนมากขึ้น  มีผูมาเกี่ยวของมากขึ้นโดยลําดับ  ดังนั้น  การที่จะสรางความมั่นคงอาชีพไมให

เสียหาย  จําเปนตองมีภารกิจเพื่อสรางความยั่งยืนในอาชีพ  อยางนอย  5  ภารกิจ  ดังนี้ 

 1. บทบาทหนาที่เจาของธุรกิจ มีหนาที่จะตองกําหนดทิศทางธุรกิจที่ผูประกอบอาชีพจะตอง

กําหนดทิศทางของธุรกิจวาจะไปทางไหนใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปนอยู  และจะเกิดขึ้น

ในอนาคต  มีกิจกรรมที่จะตองทํา  2  เรื่องดังนี้ 

  1.1 การกําหนดวิสยัทัศน  เปนการกําหนดทิศทางของอาชีพที่จะเปนหรือจะเกิดในอนาคต  3-5  ป

ขางหนาอยางรอบคอบ  และเปนไปไดดวยตนเอง  การกําหนดวิสยัทัศน  สามารถคดิแสวงหาความรู ความเขาใจ  

กําหนดขอความวิสัยทัศน  แลวตรวจสอบความเปนไปได  จนมั่นใจจึงกําหนดเปนวิสัยทัศนที่จะเกิดกับอาชีพ

ตอไป 

  1.2 การจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ ใชขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพใหเขาสูวิสัยทัศนใหไดดวย 

การกําหนดภารกิจ วิเคราะหภารกิจกําหนดกลยุทธสูความสําเร็จ วิเคราะหกลยุทธ กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ

และจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 2. การบริหารทรัพยากรดําเนินการ  เปนการจัดการใหเกิดระบบการควบคุม การใชทรัพยากรให

คุมคามากที่สุด และเกิดของเสียใหนอยที่สุด ไดแก 

  2.1 การวางแผนใชแรงงานคนและจดัคนคนงานใหเหมาะสม  ทํางานและสรางผลผลติไดมากที่สดุ  

ปจจัยการผลิตเสียหายและใชเวลานอยท่ีสุด 

  2.2 ระบบการควบคุมวสัดุอปุกรณและปจจัยการผลติไมใหรั่วไหลหรือใชอยางดอยประสิทธิภาพ

ในทุกขั้นตอนการผลิต 

  2.3 การควบคุมการเงิน คาใชจาย รายไดตาง ๆ  ใหชัดเจน ตรวจสอบไดทกุขั้นตอน 

 3. การบริหารการผลิต เปนการควบคุมการดําเนินงานใหเกิดผลซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการบริหาร   

อยางนอย  3  กิจกรรม  ดังนี้ 

  3.1 การควบคุมคนทํางานใหเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดดวยการจัดใหมีเอกสารขั้นตอน 

การทํางานที่คนทํางานจะใชความรูสึก  ประสบการณของตนเองเขามาเกี่ยวของไมไดอยางเด็ดขาด  เพราะ

จะตองทําไปตามท่ีกําหนด  เมื่อมีขอบกพรองจะสามารถตรวจสอบกลับไปยังตนเหตุได 

  3.2 การควบคุมระยะเวลาในเวลาเคลื่อนไหวของงานใหอัตราการไหลเปนไปตามขอกําหนด 
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  3.3 การตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑที่เสียหายไมไดคุณภาพออกจากของดี เพราะจะสราง 

ความเชื่อถือ  ความภักดีตอลูกคาที่เช่ือมั่นวาสินคาจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพจะไมผิดหวัง 

 4. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑ เปนเรื่องสําคัญที่ผูประกอบการอาชีพจะตองพัฒนาระบบการ 

สงมอบผลผลิตใหถึงมือลูกคาไดตามขอกําหนดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

  4.1 การบรรจุภัณฑเพื่อการปกปองผลผลิตไมใหเสียหาย  บรรจุภัณฑเปนตัวเราใหลูกคาสนใจใน

ผลผลิต  จึงตองมีการออกแบบใหเรียบรอย  สวยงามตรงกับลักษณะของผลผลิตซึ่งเปนการสงเสริมการขาย 

ที่สําคัญ 

  4.2 การสงสินคา  มีหลายรูปแบบที่จะนําสินคาไปถึงลูกคาไดอยางปลอดภัย  สามารถเลือก

วิธีการที่เอกชนและภาครัฐจัดบริหารใหหรือจัดสงเอง 

  4.3 การจัดการเอกสารสงมอบ  ใชเพ่ือควบคุมใหทราบถึงผลผลิตที่นําออกไป มีปริมาณเทาใด

ไปถึงลูกคาดวยวิธีใด และไดรับหรือไม 

 5. การวิจัยพัฒนา  เปนการดําเนินงานใหธุรกิจที่ทําไดอยูในกระแสของความนิยม และกาวทันตอ

การเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 

  5.1 ติดตามขอมูลกระแสความนิยมในสินคาผลิตผลที่เราทําวายังอยูในกระแสนิยมอยางไร 

  5.2 ติดตามประเมินเทียบเคียงคุณภาพผลิตภัณฑที่เราแขงขันอยู และสภาวะตลาดเปนอยางไร 

  5.3 ดําเนินการวิจัยพัฒนา  ดวยการคนควาหาขอมูลอยางดี  สรางองคความรูพัฒนาผลผลิตให

อยูในกระแสความนิยมหรือเปลี่ยนโฉมออกไปสูตลาดประเภทอื่น ๆ 

 กิจกรรมทั้ง  5  กิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการสรางความมั่นคงในธุรกิจ 

 1.3 การคิดสรางสรรคกําหนดกิจกรรมในภารกิจสรางความม่ันคง 

 จากสาระความเขาใจภารกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพเปนการนําเสนอแนวคิดที่เปนธุรกิจคอนขาง

ขนาดใหญ  ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนตองคิดสรางสรรคเพื่อตนเองวาธุรกิจของเราจะทําอะไรบาง  แคไหน  และ

อยางไร 

 ตัวอยาง  ธุรกิจไรทนเหนื่อย 

  เปนธุรกิจขยายแลว  ดําเนินการผลิตผักสดผลไมในระบบเกษตรอินทรียบนพื้นที่ 130 ไร ระบบการ

บริหารจัดการดานตาง ๆ ตองลงมือทําดวยตนเองในครอบครัวเพียง  3  คน  ภารกิจสรางความมั่นคงจะตอง 

คิดสรางสรรคออกแบบใหเหมาะสมกับตนเอง  ตัวอยางบทบาทหนาที่เจาของธุรกิจ  ซึ่งจะตองกําหนด

ทิศทางและแผนงานดวยตนเอง  ดวยการกําหนดวิสัยทัศน  จัดทําแผนควบคุมเชิงกลยุทธและโครงการพัฒนาที่

จําเปน  และมีพลังทําใหการขบัเคลือ่นการทํางานเขาสูและเปนไปตามวิสยัทัศนได  ดังตัวอยางการคิดสรางสรรค

กําหนดทิศทางและแผนงานของไรทนเหนื่อย  ดังนี้ 
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ตัวอยาง : แผนการควบคุมเชิงกลยุทธ วิสัยทัศน “ป 2551 ไรทนเหนื่อยผลิตผักสด ผลไมอินทรีย  เขาสูตลาด

ประเทศสิงคโปรได” 

แผนควบคุมเชิงกลยุทธ 
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คําชี�แจง : ใหผูเรียนแตละคนไดใชประสบการณเชิงประจักษมานึกคิดวา  เพื่อความเขมแข็งในอาชีพ   

เราควรมีภารกิจและกิจกรรมอะไรบาง 
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เรื่องที่    2. การวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ 

 2.1 องคประกอบการวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ 

 กา รประ เมินคว า มมั่นคง ในอา ชีพ  ผู รับผิดชอบในก า รวัด แ ละประ เมินผ ลที่ดีที่สุ ด  คือ  

ตัวผูประกอบอาชีพเอง  เพราะการวดัและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ  เปนเรื่องที่บูรณาการ สิ่งตาง ๆ ภายในตัว

ของผูประกอบการอาชีพเอง  ตั้งแตการเรียนรูวาตนเองจะทําอยางไร การคิดเห็นคุณคาของกิจกรรมความม่ันคง  

ความจดจําในกิจกรรมและความรูสึกพอใจตอกิจกรรมเปนเรื่องภายในทั้งสิ้น  บุคคลภายนอกไมอาจจะรูเทาทัน  

ดังนั้น ความมั่นคงในอาชีพตัวแปรตนเหตุที่สําคัญ  คือ ใจของผูประกอบการอาชีพเอง  จึงจําเปนที่จะตองมี

หลักการประเมินสภาวะใจของตนเองอยางเปนระบบที่ประกอบดวยตัวแปร  4  ตัว  ดังนี้  1.  การรับรู  (วิญญาณ)  

2. ความคิด  (สังขาร)  3.  จําได หมายรู  (สัญญา)  และ  4.  ความรูสึก (เวทนา) 

 1. วิธีการรับรูท่ีใชศึกษาภารกิจสรางความม่ันคง 

 2. ประเมินคุณคาวาดีหรือไมดีของภารกิจความมั่นคงที่จะดําเนินการ 

 3. ประเมินความจําวาตนเองเอาใจใสตอภารกิจความม่ันคงมากนอยเพียงใด 

 4. ประเมินความรูสึกที่ตนเองพึงพอใจหรือชอบตอภารกิจความม่ันคงแบบใด 

 2.2 วิธีการวัดผลและประเมินผลความม่ันคงในอาชีพ 

 เปนการนําตัวแปรมากําหนดตัวชี้วัด  วิธีการวัดแลวเขียนเปนแบบวิเคราะหประเมินตนเอง  โดยมี

ขั้นตอนดําเนินการ 

 1. การวิเคราะหตัวแปรกําหนดตัวช้ีวัด  เชน 

  1.1 ตัวแปรดานวิธีการรับรู  ตัวบงชี้  คือ วิธีการเรียนรูที่ประกอบการ 

   (1) การรับรูจากการเห็นของจริงจากการสืบคนจากเอกสาร  (ทางตา) 

   (2) การรับรูจากการฟงคําบรรยาย  ฟงเสียงที่เกิดในกิจกรรม  (ทางหู) 

   (3) การรับรูกลิ่นทางจมูก  (จมูก) 

   (4) การรับรูจากการชิมรส  (ปาก)  

   (5) การรับรูจากการสัมผัสทางกาย  (กาย) 

   (6) การรับรูจากการคิดทางใจ  (ใจ) 

  1.2 ตัวแปรดานการนึกคิดถึงคุณคา  มีตัวบงช้ี  3  ตัว  คือ 

   (1) คิดวาดี 

   (2) ไมมีความคิด  เฉย ๆ 

   (3) คิดวาไมดี 

  1.3 ตัวแปรดานความจําไดหมายรู  มีตัวแปร  3  ตัว  คือ 
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   (1) จําไดทั้งหมด 

   (2) จําไดบางสวน 

   (3) ไมจํา  จําไมได 

  1.4 ตัวแปรดานความรูสึกพอใจ  มีตัวแปร  3  ตัวประกอบดวย 

   (1) ชอบพึงพอใจ 

   (2) เฉย ๆ 

   (3) ไมชอบ  ไมพึงพอใจ 

 2. วิเคราะหตัวบงชี้กําหนดวิธีการวัด 

  ตัวอยาง เชน 

  (1) ตัวชี้วัดการรับรู  วัดวาใชวิธกีารรับรูแบบใดบาง  ดังนั้นในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพ  ตัว

บงชี้การรับรู  คือจํานวนของวิธีการรับรูที่นําเขามาใชแลวใหคะแนน  1 

  (2) ตัวชี้วัด  การนึกคิดถึงคุณคา  วัดดวยการตัดสินใจที่ตนเองเปนแบบใด 

   - คิดวาดี  ใหคะแนน 1 

   - เฉย ๆ  ใหคะแนน 0 

   - คิดวาไมดี  ใหคะแนน -1 

  (3) ตัวชี้วัดดานการจํา  วัดดวยการประมาณคาวาตนเองเปนแบบใด 

   - มากให  1  คะแนน 

   - ปานกลาง  ให  0  คะแนน 

   - นอย  ให -1  คะแนน 

  (4) ตัวชี้วัดดานความรูสึกพอใจ  วัดดวยการประมาณคาที่ตนเองเปนแบบใด 

   - พึงพอใจ  ให  1  คะแนน 

   - เฉย ๆ  ให  0  คะแนน 

   - ไมชอบ  ให  -1  คะแนน 

 3. เขียนแบบวัดความมั่นคงในอาชีพ 

  แบบวัดและประเมินผลมีหลายแบบ  สําหรับการวัดผลความมั่นคงในอาชีพเปนแบบประเมิน

ตนเอง  ที่มีองคประกอบรวม  2  องคประกอบ  คือ 

    (1)  ภารกิจและกิจกรรม 

  (2)  ตัวแปรดานนามธรรมหรือใจของผูประเมินตนเอง  และตัวบงชี้วัดองคประกอบทั้ง  2  ดาน

ดังกลาว  ไดถูกนํามาจัดเปนแบบวัดผลความม่ันคงในอาชีพ  ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง แบบวัดความม่ันคงในอาชีพ 

 
 4. การประเมินผล 

  เปนกิจกรรมการวิเคราะห  ตีคา  แปรผล  และสรุปผล  ดังนี้ 

  4.1 การวิเคราะหผล  จากแบบวัดผล  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   (1) ตัวแปรดานการรับรูในแบบวัดกําหนดไวเพียง  3  วิธีการ  การวิเคราะหผลโดยนับ

จํานวนวิธีการที่ใชจริง  โดยใหคะแนนวิธีการละ  1  คะแนน 

   (2) ตัวแปรดานการคิดถึงคุณคา  ประกอบดวย 

     - คิดวาเปนสิ่งดี  ใหคะแนน = 1 
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     - คิดวาเฉย ๆ  ใหคะแนน = 0 

     - คิดวาไมดี  ใหคะแนน = -1 

   (3) ตัวแปรดานการจําได  หมายรู  ประกอบดวย 

     - จําไดมากกวารอยละ 80 ใหคะแนน = 1 

     - จําไดปานกลางรอยละ 50-79 ใหคะแนน = 0 

     - จําไดต่ํากวารอยละ 50 ใหคะแนน = -1 

   (4) ตัวแปรดานความรูสึก ประกอบดวย 

     - ถาเห็นวาพึงพอใจ ใหคะแนน = -1 

     - ถาเห็นวาเฉย ๆ ใหคะแนน  = 0 

     - ถาเห็นวาไมชอบ ใหคะแนน  =  -1 

   4.2 การตีคาผลการวิเคราะห มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   4.2.1 ตัวแปรดานนามธรรม 

   (1) ผลงานดานนามธรรมหรือใจของผูประเมินตนเอง 

     - มั่นคง เขมแข็ง = คะแนนสูงกวา 24 คะแนนขึ้นไป 

     - ตองระแวดระวัง = คะแนนระหวาง 18 - 24 คะแนน 

     - ตองตรวจสอบพัฒนาระบบ = คะแนนระหวาง 12 - 18 คะแนน 

     - ตองปรับรื้อระบบความมั่นคง = คะแนนระหวาง 6 - 12 คะแนน 

     - ยกเลิกระบบถายังตองการทําธุรกิจตอไปตองพัฒนาใจของตนเอง  

      เรียนรูใหม  =  ต่ํากวา 6 คะแนน 

   (2) การตีคาผลการวิเคราะหดานการรับรูตอภารกิจความม่ันคงธุรกิจ 

     ดังนี้ 

     - การรับรูดีที่สุด = คะแนนสูงกวา 12 คะแนนขึ้นไป 

     - การรับรูดี = คะแนน 9 - 12 คะแนน 

     - ตองพัฒนาการรับรู = คะแนน 6 - 9 คะแนน 

     - ตองแกไขตนเองรับรูใหม = คะแนน 3 - 6 คะแนน 

     - เลิกเปนเจาของธุรกิจ  =  คะแนนต่ํากวา 3 คะแนน 

      ทําไดแตแรงงาน 

   (3) การตีคาผลการวิเคราะหดานการนึกคิดคุณคาของระบบความม่ันคง 

     ธุรกิจ  ดังนี้ 
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     - มีการคิดนึกตอระบบความมั่นคงดีมาก= คะแนนสูงกวา 5 คะแนน 

     - มีการนึกคิดตอระบบความม่ันคงดี = คะแนน 4 คะแนน 

     - ตองทบทวนคุณคาของระบบความม่ันคง = คะแนน 3 คะแนน 

     - ตองทบทวนความเหมาะสมของตนเอง = คะแนน 2 คะแนน 

     - ถอยตัวออกจากความเปนเจาของธุรกิจที่ไมพัฒนาตนเอง = คะแนน 1 คะแนนลงมา 

   (4) การตีคาดานความจําไดหมายรูตอระบบความมั่นคงธุรกิจ ดังนี้ 

     - มีความจําไดหมายรูเพื่อปฏิบัติภารกิจความมั่นคงดีมาก =   5   คะแนน 

     - มีความจําไดหมายรูเพ่ือปฏิบัติภารกิจความมั่นคงดี  =  4  คะแนน 

     - ตองทบทวนความจํา      =  3  คะแนน 

     - ตองทบทวนความเหมาะสมในการเปนเจาของธุรกิจ  =  2  คะแนน 

     - ถอยตัวออกจากความเปนเจาของธุรกิจ   =  1  คะแนน 

   (5) การตีคาดานความรูสึกตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจ  ดังนี้ 

     - มีความรูสึกตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจดีมาก  =  5  คะแนน 

     - มีความรูสึกตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจดี   =  4  คะแนน 

     - ตองทบทวนความรูสึกของตนเอง     =  3  คะแนน 

     - ตองทบทวนวาตนเองยังเหมาะสมในการเปนเจาของธุรกิจ 

            =  2  คะแนน 

     - ควรถอยตัวออกจากความเปนเจาของธุรกิจ   =  1  คะแนน 

 4.2.2. ดานภารกิจ ในแตละภารกิจมีสวนรวมตอความมั่นคงของธุรกิจอยางไร  ดังนี้ 

     - ภารกิจนี้สงผลตอความมั่นคงมากที่สุด   =  6  คะแนน 

     - ภารกิจนี้สงผลตอความมั่นคงดี     =  5  คะแนน 

     - ภารกิจนี้ตองคิดทบทวนและพัฒนา    =  4  คะแนน 

     - ภารกิจนี้ตองยอนดูการกระทําของตนเอง   =  3  คะแนน 

     - ตองทบทวนภารกิจปรับรื้อระบบและทําความเขาใจกับตนเอง 

      ในฐานะเจาของกิจการ      =  2  คะแนน 
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 2.3 การแปรผลการประเมินตนเอง 

 ทบทวนกันอีกครั้ง  การวัดและประเมินผลเปนเรื่องของการประเมินตนเองเพื่อใหรูจักและเขาใจ

ตนเอง  เพราะกิจกรรมสรางความเขมแข็ง  มั่นคงในธุรกิจ  เปนเรื่องที่เจาของธุรกิจ จะตองเอาใจใส  จะบอกวา

ภารกิจนี้ไมชอบคงไมได  แตการประเมินตองถามใจวาเราเปนอยางไรกันแน  แลววัดและประเมินผลไปตาม

สภาพจริง  สวนผลจะออกมาอยางไรแลวเราจะทําอยางไรอยูที่ตัวเราเอง  จึงขอยกตัวอยางผลการวิเคราะห  ตีคา  

แปรผล และอภิปรายผลของเจาของธุรกิจทานหนึ่ง  ดังนี้ 

 

ตัวอยาง ผลการวิเคราะห  การประเมินภารกิจการสรางความมั่นคงในอาชีพ 

 จากตารางผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดวา 

 1. โดยภาพรวมแลวจะตองตรวจสอบพัฒนาระบบความมั่นคงธุรกิจ 

 2. มีภารกิจที่จะตองตรวจสอบพัฒนาประกอบการ 
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  (1) การบริหารทรัพยากรดําเนินงาน 

  (2) การจัดการสงมอบ  

  (3) การวิจัยพัฒนา 

 3. จะตองทบทวนสภาพและความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับ 

  (1) การมองเห็นคุณคาของภารกิจความมั่นคงธุรกิจ 

  (2) ความรูสึกชอบไมชอบในภารกิจความมั่นคง 

 4.   ถาจะเปนเจาของธุรกิจตองเอาใจใสตอการจําไดหมายรู 

 

ใบงานที ่ 1 
คําชี้แจง  :  จากการเรียนรูระบบความมั่นคงในธุรกิจอาชีพและการวัดและประเมินผลภารกิจความม่ันคงในอาชีพ 

ทานคิดวาตัวทานเองควรมีกรอบแนวทางวัดและประเมินผลภารกิจความมั่นคงในอาชีพของตนเองอยางไร   

ขอไดโปรดศึกษาแบบบันทึกนี้แลวทดลองคิดดวยตนเอง 

 

 1. ลักษณะกิจกรรมอาชีพที่ขยายขอบขาย 

   1.1 ผลผลิต 

    (1) เปาหมายการผลิต  คือ  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

    (2) ผลผลิตขายใหใคร  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

    (3) ผลผลิตขายที่ไหน  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

    (4) ผลผลิตขายอยางไร  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

   1.2 กระบวนการผลิต 

    (1) ลักษณะแบบแผนปฏิบัติงาน  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

    (2) ลักษณะการทํางานตามแผน  : 

 ......................................................................................................................................................................... 
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    (3) ลักษณะการตรวจสอบหาขอบกพรอง  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

 

    (4) ลักษณะการปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง  : 

 ......................................................................................................................................................................... 

     

2. กรอบการวัดและประเมินผลความมั่นคงธุรกิจของทาน 

 
 เมื่อคิดดวยตนเองแลวขอใหผูเรียน  ผูเกี่ยวของรวมกันวิเคราะหขอบกพรองและรวมกันพัฒนา

ใหสามารถใชดําเนินการวัดและประเมินผลดวยตนเองได 
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ใบเสริมความรู้ 
 

 ตัวอยางบันทึกการวัดและประเมินผลความม่ันคงอาชีพ เปนการประเมินผลตนเองอยางงาย ๆ การบันทึก

การวัดและประเมินผลความย่ังยืน ควรเนนเอกสารระบบและการทํางาน  ใหเปนไปตามเอกสารระบบ  มีการ

ตรวจติดตาม  หาขอบกพรอง  และปฏิบัติการแกไขขอบกพรองโดยมีเกณฑงาย ๆ ดังนี้ 

 1. ภูมิคุมกันเขมแข็ง = ภารกิจความมั่นคง มีเอกสารระบบปฏิบัติการ  และปฏิบัติการตามเอกสาร

อยางเครงครัด  เกิดผลเปนไปตามเปาหมายทุกอยาง 

 2. มีภูมิคุมกัน  =  ภารกิจความมั่นคงมีเอกสารระบบปฏิบัติการ และปฏิบัติการตามเอกสาร

อยางเครงครัด  เกิดผลเปนไปตามเปาหมายสวนใหญ 

   3. ภูมิคุมกันบกพรอง  =  ภารกิจความมั่นคงมีเอกสารระบบปฏิบัติการ  แตการปฏิบัติการมักละเลย  

ไมทําตามเอกสาร 

 

ตัวอยาง  บันทึกการวัดและประเมินผลภารกิจความม่ันคงอาชีพ 
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 3. กรอบการประเมินความเปนไปไดในการนํากรอบแนวคิดการขยายอาชีพไปใชจริง 

 กรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปไดดังนี้ 

 
 จากแผนภูมิดังกลาว  แสดงใหเห็นกรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปได มีองคประกอบรวมกัน   

6  องคประกอบ  ในแตละองคประกอบมีตัวแปรบงชี้วัด  ดังนี้ 

 1. รูปแบบการขยายอาชีพ  มีตัวแปรรวม  ดังนี้ 

  1.1 ผลผลิต 

  1.2 กระบวนการผลิต 

  1.3 ปจจัยนําเขาการผลิต 

 2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ  มีตัวแปรรวม  ดังนี้ 

  2.1 การบริหารจัดการ  แรงงาน  เงินทุน 

  2.2 แผนธุรกิจ 

 3. การรับไดของลูกคา  มีตัวแปรรวม  ดังนี้ 

  3.1 ผลผลิตอยูในความนิยม 

  3.2 เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต 

  3.3 ราคา 
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 4. การรับไดของสังคมชุมชน  มีตัวแปรรวม  ดังนี้ 

  4.1 สภาพแวดลอม 

  4.2 วัฒนธรรมประเพณี 

 5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ 

  5.1 เทคนิควิทยาการเพ่ือการลดตนทุน 

  5.2 เทคนิควิทยาการเพ่ือการลดของเสีย 

เป้าหมายการประเมินผล 

 การประเมินความเปนไปไดในการนํารูปแบบขยายอาชีพไปใชจริง  มีเปาหมายที่จะวิเคราะห  ดังนี้ 

 1. วิเคราะหบทความสัมพันธสอดคลองรับกันได  ระหวางองคประกอบ 

  1.1 ความสัมพันธ  ระหวาง  AB  AC  AD  AE 

  1.2 ความสัมพันธ  ระหวาง  BC  BD  BE 

  1.3 ความสัมพันธ  ระหวาง  CD  CE 

  1.4 ความสัมพันธ  ระหวาง  DE 

 2. ประเมินตัดสินใจรับความเปนไปได 

  2.1 ตารางวิเคราะหความสัมพันธสอดคลองรับกันไดระหวางองคประกอบ 
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  2.2 เกณฑการประเมิน 

   (1) คะแนนระหวาง 1 - 3 คะแนน ถือวา นํารูปแบบไปใชไมได 

   (2) คะแนนระหวาง 4 - 7 คะแนน ถือวามีความเปนไปไดต่ํา ตองทบทวน พัฒนา 

   (3) คะแนนระหวาง 8 - 10 คะแนน ถือวามีความเปนไปไดในการนําไปใช 
 

วธิีการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ  มีความจําเปนที่เจาของธุรกิจจะตองประเมินตัดสินใจดวยตนเอง  

สําหรับกรณีที่ธุรกิจมีหุนสวนหรือผูเกี่ยวของควรจะใชวิธีสนทนาเจาะลึกและวิธีความสัมพันธรวมกันโดยมี

วิธีการดังนี้ 

 1. การวิเคราะหตัดสินใจตัวบงชี้ความสัมพันธระหวางองคประกอบทีละคู ดวยการใชวิจารณญาณ

ของตนเอง นึกคิดในรายละเอียดความสัมพันธความไปกันได และความเปนพวกเดียวกันวาหนักไปทางมี
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ความสัมพันธตอกัน หรือไมสัมพันธกัน  คิดทบทวนหลาย  ๆ ครั้งจนมั่นใจ แลวจึงตัดสินใจระบุวาองคประกอบใน

คูที่วิเคราะหมีความสัมพันธตอกันแลวใหทําเครื่องหมาย +  (บวก) แสดงวามีความสัมพันธ และเครื่องหมาย - (ลบ) 

แสดงวาไมมีความสัมพันธ 

 2. การใหคะแนนโดยใหคูองคประกอบที่มคีวามสัมพันธไดคะแนน  1  คะแนน  คูที่ไมสัมพนัธให  0  

คะแนน  

 

วิธีการประเมิน 

 การรวมคะแนนจากองคประกอบการประเมินแตละขอ  แลวประเมนิสรุปตามเกณฑการประเมิน  เชน 

 (1) แนวทางขยายอาชีพของกลุมจักสาน มีคูความสัมพันธขององคประกอบการประเมินรวมคะแนนได 

9 คะแนน สามารถอธิบายไดวาแนวทางขยายอาชีพของกลุมจักสาน  มีความเปนไปไดในการนําไปใชจริง 

 (2) แนวทางขยายอาชีพของกลุมเลี้ยงปลา มีคูความสัมพันธขององคประกอบการประเมินรวมคะแนนได  

3  คะแนน  สามารถอธิบายไดวาแนวทางขยายอาชีพของกลุมเลี้ยงปลาเปนรูปแบบที่มีความเปนไปไดต่ํามาก  

รูปแบบไมสามารถนําไปใชได 

 

สรุป 

 แนวทางประเมินความเปนไปไดของการนํารูปแบบขยายอาชีพไปใชเปนรูปแบบที่เนนการใชเหตุผล

เปนหลักไมใชการหาความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร เปนการมองหาเหตุผลดวยวิจารณญาณของตนเองเพื่อ

รับผิดชอบตนเอง และนําตนเองได  
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ใบเสริมความรู 

 ตัวอยาง : การวิเคราะหกาํหนดตัวบงชี้ภายในองคประกอบของการประเมิน 
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ใบเสริมความรู้ 

 ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางตวัแปรภายในของรูปแบบการขยายอาชีพกับ

การรับไดของลกูคา 
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 ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางตวัแปรภายในของรูปแบบการขยายอาชีพกับ

การรับไดของสังคมชุมชน 
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ใบงานที ่ 2 
คําชี้แจง  :  การใหผูเรียนจัดทําแนวคิดการประเมินความเปนไปไดดวยตนเองนี้  มีจุดประสงค เพื่อฝกทักษะ 

การประยุกตใชทฤษฎีความรูตาง ๆ มาบูรณาการกับประสบการณของตนเอง  ใหเปนกรอบแนวคิดของตนเอง  

และเขาใจภารกิจการประเมินความเปนไปไดอยางแจมแจง 

 

1. กรอบแนวคิดการประเมินความเปนไปไดของตนเอง 

 

 

 

2. รายละเอียดในแตละองคประกอบของกรอบแนวคิด 

 

 

 

3. เปาหมายการประเมิน  (มีอะไรบาง) 

 

 

 

4. วิธกีารวิเคราะหขอมลู 

 

 

 

 

5. วิธกีารประเมิน 
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เรื�องที�  �  การตดัสินใจขยายอาชีพด้วยการวเิคราะห์ศักยภาพ 

  จากการที่ผูเรียนไดศึกษา เรื่องที่ 1  ภารกิจเพื่อความม่ันคงในการทําธุรกิจ ประกอบดวยเรื่องยอย  ๆ  

คือ บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอธรุกิจ การบริหารทรัพยากรดาํเนินธุรกิจ การบริหารการผลิต  การจัดการสงมอบ 

และการวิจัยพัฒนา ซึ่งเนนเฉพาะการบริหารจัดการของตัวผูประกอบการ  และเร่ืองที่ 2 การวัดและประเมินผล

ความมั่นคงในอาชีพ  ซึ่งตองเรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบการวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ  วิธีการ

วัดผลและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ และการแปรผลการประเมินตนเองเปนการหาขอสรุปวาจะ

ดําเนินการขยายอาชีพหรือไม อยางไร 

 เพื่อเปนการสรางความมั่งคงยิ่งขึ้น  ผูประกอบการควรพิจารณาวิเคราะหศักยภาพในการขยาย

อาชีพ  5  ดาน ดังนี้ 

1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาตใินแตละพื้นท่ี 

2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมอิากาศ 

3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทาํเลที่ตั้งของแตละพื้นท่ี 

4. ศักยภาพของศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวถิีชีวิตของแตละพื้นที ่

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ 

  ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

ตอชีวิตประจาํวัน และการประกอบอาชีพ   ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้ํา ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาตบิางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ  บางชนิดมนุษยสามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได 

เชน ปาไม  เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได  ดังนั้น การขยายอาชีพตอง

พิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํา มาใชในการขยายอาชีพในพื้นที่มีหรือไมมีเพียงพอหรือไม ถาไมมี

ผูประกอบการตองพจิารณาใหมวาจะขยายอาชีพที่ตดัสนิใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นท่ีใกลเคียง 

ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะขยายอาชีพจากเดิมเลี้ยงสุกร 

100  ตัว ตองการเลี้ยงเพิ่มเปน 200 ตัว ซึ่งเพิ่มอีกเทาตัว จะตองพิจารณาวา อาหารสุกรหาไดในพื้นที่หรือไม เชน

รําขาวในพื้นท่ีมีพอเพียงที่จะเลี้ยงสุกรที่เพ่ิมขึ้นหรือไม 
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2.  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมอิากาศ 

  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน ภาคใตมีฝนตก

เปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน  

ในพื้นที่มีการปลูกลิ้นจี่ ลําไย อยูแลว และมีผลผลิตออกมากในฤดูกาล  ทําใหราคาตกต่ําตองการแปรรูปใหเปน

ลําไยตากแหง เพื่อใหไดราคาดี  ดังนั้น ตองพิจารณาวาในชวงนั้นมีแสงแดดพอเพียงที่จะตากลําไยไดหรือไม 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพืน้ที ่

  สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นท่ีจะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนท่ีราบสูง ที่ราบลุม แตละ

พื้นที่มีผลตอการขยายอาชีพ เชน การจัดหาแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตองพิจารณาวาแหลงทองเที่ยว 

แหงใหมในภูมิประเทศนั้น ๆ  สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหรือไม  หรือตองการขยายสาขาไปอกีสถานที่หนึง่ก็

ตองพิจารณาทําเลที่ตั้งแหงใหมวาจะขายกาแฟไดหรือไม 

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

  แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน  

ดังนั้นแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพได  เชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาชมศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีพื้นบาน หรือพาชมวิถชีีวิต  อาจจะขยายอาชีพโดยเพิ่มจํานวนรอบที่เขาชมใหพอเพียงกับตลาดเปาหมาย   

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

  ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญาทั้งในอดีต

จนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ  ในพื้นที่นั้น ๆ เมื่ออาชีพนั้นมีความมั่นคงในพื้นท่ีนั้น ๆ  แลว อาจจะ

ขยายไปพื้นที่อื่น ๆ การกระจายความสามารถของทรัพยากรมนุษย ก็สามารถทําไดโดยการอบรมผูสนใจใน

ความรูนั้น ๆ ใหสามารถนําไปขยายยังพ้ืนที่อื่น ๆได 

  ผูประกอบการที่มีอาชีพมั่นคงโดยผานการพัฒนาจนกระทั่งเปนที่รูจักกันแพรหลายก็สามารถขยาย

ธุรกิจใหกวางขวาง โดยการเพิ่มปริมาณหรือขยายสาขาใหมากขึ้นได โดยนําศักยภาพทั้ง 5 ดานมาชวย

ประกอบการพิจาณาดวย 
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ใบงานที่  3 

  จากการที่ผูเรียนศกึษาศกัยภาพ 5 ดาน เพือ่ขยายอาชีพมาแลว ใหวิเคราะหศักยภาพ 5 ดานในอาชีพท่ี

ตัดสนิใจขยายอาชีพทีส่นใจ วาจะขยายอาชีพไดอยางไร เพือ่ใหอาชีพนัน้มีความเปนไปไดลงในแบบบันทกึ 

แบบบันทกึ 

ตองการขยายอาชีพ……………………………………………………. 

ที่ ศักยภาพ 5 ดาน ที่ตองการ / สอดคลองกบัอาชีพ 
มี 

ไมม ี หมายเหตุ 
พอ ไมพอ 

1 ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 

1.2 

1.3 

ฯลฯ 

    

2 ภูมิอากาศ 

 

     

3 ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง 

 

     

4 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวถิีชีวิต 

 

 

     

5 ทรัพยากรมนุษย 
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สรุปผลการตัดสินใจ 
ใหเลอืกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

1.     ตัดสนิใจเลอืกขยายอาชีพ และใหอธิบายเหตุผลความเปนไปไดที่จะขยายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.     ตัดสนิใจไมขยายอาชีพ เนือ่งจาก 
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ภาคผนวก 
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รายชื�อผู้เข้าร่วมประชุมปฏบัิติการเขียนต้นฉบับเรียน 
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2552 

ระหวางวันที ่ 29  มิถุนายน-3  กรกฎาคม  2552 

ณ โรงแรมแกรนด เดอวิลล กรุงเทพมหานคร 

 

 1. นางพรทิพย กลารบ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นางสาวพิมพาพร อินทจักร  สถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 

 3. นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ สถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 

 4. นางณัฐพร เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนือ่งสริินธร 

 5. นางวารณุ ี เผือกจันทึก สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนือ่งสริินธร 

 6. นายทองจุล ขันขาว  สถาบัน  กศน.ภาคกลาง 

 7. นางอมรรัตน ศรีกระจิบ สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

 8. นางสาวสุรตันา บูรณะวิทย สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

 9. นางสาวสาสิน ี สมทบเจริญกุล สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

10. นางสาวสมทรง นิลนอย  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

11. นายมณเฑียร ละง ู  สถาบัน  กศน.ภาคใต 

12. นางสาวสิริลักษณ จันทรแกว ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 

13. นางสาวลักษณสุวรรณ บุญไชย  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง 

14. นายเดชพสิษฐ เตชะบุญ  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลาํปาง 

15. นางพวงเพชร วิเศษช ู  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว 

16. นางอาภรณ        เลิศกิจคุณานนท ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาสระแกว 

17. นางทิพรตัน สัมฤทธ์ิรนิทร ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทย 

      บริเวณชายแดนชุมพร 

18. วาทีร่อยตรีอัมพร มากเพชร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทย 

      บริเวณชายแดนสระแกว 
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19. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทย 

      บริเวณชายแดนสระแกว 

20. นายกติติเกษม ใจชื่น  ศึกษานิเทศ 

21. นางศริิพรรณ  สายหงส  ขาราชการบาํนาญ 

22. นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทยั กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

23. นางพรทิพย  เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

24. นางนนัฐิน ี  ศรีธัญญา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

25. นางรุงอรุณ  ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

26. นายวิวัฒนไชย  จันทนสุคนธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

27. นางพัฒนสุดา  สอนซื่อ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

28. นางพิชญาภา  ปติวรา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

29. นายสรุพงษ  มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

30. นายศภุโชค  ศรรีตันศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

31. นางรุงลาวัณย  พิไลวงค  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

32. นางสาวปยวด ี  คะเนสม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

33. นางสาวเพชรินทร  เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
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รายชื�อผู้เข้าร่วมประชุมปฏบิัติการบรรณาธิการสื�อแบบเรียน 
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระหวางวันที ่ 7-10 กันยายน - 10 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 1. นายวิมล  จํานงบตุร  รองเลขาธิการ  กศน. 

 2. นางพรทิพย กลารบ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะบรรณาธิการ 

 3. นายประกิต จันทรศร ี  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง 

 4. นายสงดั  ประดิษฐสุวรรณ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร พระจอมเกลา 

      ณ  หวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 5. นายชยักิจ อนันตนริัตศิัย ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ตรัง 

 6. นายสุชาต ิ มาลากรรณ  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

      พระนครศรีอยุธยา 

 7. นายกัญจนโชต ิ สหพัฒนสมบัต ิ ผูอํานวยการ  สํานักงาน  กศน.อ.บางปะกง 

 8. นางทิพวรรณ สิทธิรงัสรรค ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีเกษตรกรรม วัดญาณ- 

      สังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

 9. นายทวี  โอมาก  ขาราชการบาํนาญ 

10. นางสาวสุรีพร เจริญนชิ  ขาราชการบาํนาญ 

11. นายไชโย มวงบุญม ี  ขาราชการบาํนาญ 

12. นายอราม คุมทรัพย  ขาราชการบาํนาญ 

13. นายชมุพล หนูสง  ขาราชการบาํนาญ 

14. นางสาวสุวรรณา ลองประเสริฐ ศึกษานิเทศก 

15. นางมาล ี  รัชตนาวิน  ศึกษานิเทศก 

16. นางทองพิน ขันอาสา  ศึกษานิเทศก 
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17. นางสุปรารถนา ยุกตะนนัทน โรงเรยีนบดินทรเดชา 

18. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

19. นางพรทิพย เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

20. นางสาวเยาวรัตน คําตรง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

21. นางพิชญาภา ปติวรา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

22. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

23. นางอัจฉราภรณ โควคชาภรณ ศึกษานิเทศก 

24. นางสาวกฤษณา โสภี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

25. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

26. นายเรงิ  กองแกว  สํานักงาน  กศน.จ.นนทบรุ ี

27. นางสาวอมรรตัน ศรีกระจิบ  สถาบัน  กศน.ภาคกลาง 

28. นางสาวพิมพาพร อินทจักร  สถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 

29. นางสาวสุรตันา บูรณะวิทย  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

30. นางสาวสุปรดีา แหลมหลัก  สถาบัน  กศน.ภาคะวนัออก 

31. นางสาวสาลนิ ี สมทบเจริญกุล สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

32. นางนวลพรรณ ศาสตรเวช  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

33. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทยั กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

34. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

35. นางนนัฐิณ ี ศรีธัญญา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

36. นางพัฒนสุดา สอนซื่อ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

37. นายสรุพงษ มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

38. นายศภุโชค ศรรีตันศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
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เจ้าหน้าที�จัดพมิพ์ต้นฉบบั 

39. นางสาวศริินทิพย สุขลอม  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

40. นางสาวอัญชลีพร แกวพิจิตร  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

41. นางสาวสิรนิธร นาคคุม  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสาคร 

42. นางสาวบีบฮีารา สะมัท  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสาคร 

43. นางรุงลาวัณย พิไลวงค  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

44. นางวันวิสาข ทองเปรม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

45. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

46. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
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รายชื�อผู้เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการสื�อหนังสือเรียน กศน. 
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

ภาคเรียนที ่1/2552 ระหวางวันที ่12-14 มกราคม 2553 

ณ โรงแรมอูทองอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 1. นายอภิชาต ิ จีระวุฒ ิ  เลขาธิการ  กศน. 

 2. นายวิมล  จํานงบตุร  รองเลขาธิการ  กศน. 

 3. นางพรทิพย กลารบ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ  ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร  กศน. 

 5. นายกัญจโชต ิ สหพัฒธนสมบัต ิ สํานักงาน  กศน.อําเภอบางปะกง 

 6. นายศักดิ์อดุม วรรณทว ี  สํานักงาน  กศน.อําเภอโขงเจยีม 

 7. นางณัฐพร เชื้อมหาวัน  สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนือ่งสริินธร 

 8. นายธวัชชัย ใจชาญสุกิจ  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

 9. นางอัจฉรา ใจชาญสุกิจ  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

10. นายวิทยา แกวเวียงเดช  สํานักงาน  กศน.จ.ชัยนาท 

11. นายเรงิ  กองแกว  สํานักงาน  กศน.จ.นนทบรุ ี

12. นางสาวบีบฮีารา สะมัท  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

13. นางสาวสิรนิธร นาคคุม  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

14. นายอุช ู  เชื้อบอคา  สํานักงาน  กศน.อ.หลังสวน 

15. นางสาวพัชรา ศิริพงษโรจน สํานักงาน  กศน.จ.กระบี ่

16. นายวิทยา บูรณะหิรัญ  สํานักงาน  กศน.จ.พังงา 

17. นางภาวนิันท สิริวัฒนาไกรกุล สํานักงาน  กศน.จ.นครราชสีมา 

18. นางสาวสวลพรรณ ศาสตรเวช  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

19. นางสาวอัญชลีพร แกวพิจิตร  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

20. นางศรินิทรทิพย สุขลอม  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 
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21. นางอมรรัตน ศรีกระจิบ  สถาบัน  กศน.ภาคกลาง 

22. นางชยัยันต มณีสะอาด  สถาบัน  กศน.ภาคใต 

23. นายสฤษดิช์ัย ศิริพร  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

24. นางชอทพิย ศิริพร  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออก 

25. นายเรืองเวช แสงรัตนา  สถาบัน  กศน.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

26. นายพิชติ  แสงลอย  ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.อําเภอนครชยัศร ี

27. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

28. นางกฤษณา โสภี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

29. นางสาวสภาพร บุญมา  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดติถ 

30. นายเสกขภัทร ศรีเมือง  ศูนยฝกและพัฒนาอาชพีราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดติถ 

31. นางสาววิไล แยมสาขา  สถาบันการศึกษาทางไกล 

32. นางสาววาสนา โกลียวัฒนา  สถาบันการศึกษาทางไกล 

33. นางทองพิน ขันอาสา  ศึกษานิเทศก 

34. นางสาวสภาพรรณ นอยกาํแหง  ศึกษานิเทศก 

35. นางอัชราภรณ โควคชาภรณ ศึกษานิเทศก 

36. นางสุปรารถนา ยุกตะนนัทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กทม. เขต 2 

37. นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

38. นางสรัญณอร พัฒนาไพศาล กศน.เฉลิมพระเกียรต ิจ.บุรีรมัย 

39. นางสาวพิมพใจ สิทธิสุรศักดิ ์ ขาราชการบาํนาญ 

40. นายทวี  โอมาก  ขาราชการบาํนาญ 

41. นางศริิพรรณ สายหงส  ขาราชการบาํนาญ 

42. นายชมุพล หนูสูง  ขาราชการบาํนาญ 
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43. นายไชโย มวงบุญม ี  ขาราชการบาํนาญ 

44. นายอราม คุมทรัพย  ขาราชการบาํนาญ 

45. นางพัฒนสุดา สอนซื่อ  ขาราชการบาํนาญ 

46. นายจํานง วันวิชัย  ขาราชการบาํนาญ 

47. นางธัญญาวด ี เหลาพาณิชย ขาราชการบาํนาญ 

48. นายอุทยั  หนูแดง  ขาราชการบาํนาญ 

49. นางนพรตัน เวโรจนเสรีวงษ ขาราชการบาํนาญ 

50. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทยั กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

51. นางสาวเยาวรัตน คําตรง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

52. นางพรทิพย เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

53. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

54. นางสาวกนกพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

55. นายวิวัฒนไชย จันทนสุคนธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

56. นายสรุพงษ มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

57. นายศภุโชค ศรรีตันศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

58. นางพิชญาภา ปติวรา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

59. นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

60. นางรุงลาวัลย พิไลวงค  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

61. นางสาวปยวด ี คะเนสม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

62. นางสาวเพชรรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

63. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

64. นางสาวชาลิน ี ธรรมธิษา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

65. นางสาวอลิศรา บานช ี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
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คณะผู้บรรณาธิการครั�งที� 1 

(วนัที� 7-10 กนัยายน 2552) 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายวิเชียร ใจจติร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 3. นางสาวกฤษณา โสภ ี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 4. นางสาวทพิยวรรณ สิทธิรังสรรค  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรา 

      รามวรมหาวิหาร  อันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ

คณะผู้บรรณาธิการครั�งที� 2 

(วนัที� 12-15 มกราคม 2553) 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายอุทัย  หนูแดง  ขาราชการบาํนาญ 

 3. นายเสกขภัทร ศรีเมือง  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดิตถ 

 
 4. นางสาวสภุาพร บุญมา  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดิตถ 

 5. นางสาวกฤษณา โสภ ี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 6. นายวิเชียร ใจจติร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 7. นายพิชิต  แสงลอย  ผูอาํนวยการสาํนักงาน  กศน.อาํเภอนครชัยศร ี

คณะผู้บรรณาธิการครั�งที� 3 

(วนัที� 2-5 มีนาคม 2553) 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายอุทัย  หนูแดง  ขาราชการบาํนาญ 

 3. นายพิชิต  แสงลอย  ผูอาํนวยการสาํนักงาน กศน.อาํเภอนครชัยศรี 
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 4. นายวิเชียร ใจจติร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 5. นางสาวกฤษณา โสภ ี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 6. นายสธุ ี  วรประดษิฐ  สาํนกังาน  กศน.จ.ตราด 

 7. นางอุบล  ทัศนโกวิท  ผูอาํนวยการสาํนักงาน  กศน.อาํเภอสนัทราย 

 8. นายสกล  พรหมภิญโญ  กศน.อาํเภอบานธ ิ 

 
  

คณะผู้จัดทํา 
ที�ปรึกษา 

1.    นายประเสริฐ           บุญเรือง                เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสวุรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลกัสตูร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอาํนวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผู้เขยีนและเรียบเรียง 

 1. นายอุทัย หนูแดง      ขาราชการบาํนาญ 

 

คณะทาํงาน 

 1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน    กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศลิป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจติวัฒนา  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผู้พฒันาและปรับปรุงครั�งที�  �  (วันที�  � - ��  พฤศจิกายน  ����) 

1.  นางอัญชล ี  ธรรมวธิกีุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสธุ ี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภ ี

5.  นายสภุาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทพิวรรณ  วงคเรอืน 

 

 ผู้พมิพ์ต้นฉบับ 

1. นางสาวปยวด ี คะเนสม กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลืองจติวัฒนา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีน ี ธรรมธิษา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานช ี กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้ออกแบบปก 

1. นายศุภโชค           ศรีรัตนศลิป    กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธกิาร กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมดี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏบิัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอาํนวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
2.  นายศภุโชค ศรรีัตนศิลป กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศร ี กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
5.  นางสาวสลุาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพชิัย กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 






