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แนวทางการจัดทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั"นพื"นฐาน พทุธศักราช 2551 
 

บทนํา 
การจัดแผนการเรียนรู้รายบุคคล เป็นการจัดการศึกษาที�สนองตอบความแตกต่าง

ของบุคคลจดัการศึกษา เพื�อให้ผู เ้รียนได้มีอิสระในการเรียนรู้ โดยการจดัแผนการเรียนรู้ที�มีเวลา        
ให้ผูเ้ รียนได้เรียนในวิถีชีวิตผูเ้รียนควรจะเรียนในสิ�งที�จาํเป็นและสิ�งที�สนใจในการพฒันาคุณภาพชีวิต 
เพื�อให้สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปลี�ยนแปลงของโลก ดงันั1นการจดัการศึกษา จึงตอ้งออกแบบหลกัสูตร 
เนื1อหาและกิจกรรม การเรียนที�สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ มีวิธีการเรียน      
ที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยการใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ที�มีอยู่หรือภาคีเครือข่ายร่วมจ ัดการศึกษา     
มีการวดัและประเมินผลด้วยวิธีการที�แตกต่างและหลากหลายวิธี หากการจดัการศึกษาสามารถ
ออกแบบและปฏิบติัไดเ้ช่นที�กล่าวมา เชื�อวา่ผูเ้รียนจะมีความสุขและมีความสนใจที�จะเรียนรู้ร่วมกนั 
 

หลกัการ 
   แผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั1นพื1นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กาํหนดหลกัการไวด้งันี1  

1. เป็นการจดัการศึกษาที�ตอบสนองความแตกต่างของบุคคลซึ� งมีความสนใจ ความตอ้งการ
มีสภาพปัญหาที�แตกต่างกนั จึงตอ้งการเรียนรู้ในเนื1อหาสาระที�แตกต่างกนั ตามบริบทของการประกอบอาชีพ
การพฒันาคุณภาพตนเองในดา้นต่าง ๆ  

2. เป็นการให้ความสําคญัของความรู้และประสบการณ์ที�มีอยู ่ในตวัตนของผูเ้ รียน
โดยผูเ้รียนสามารถนาํความรู้และประสบการณ์นั1นมาเชื�อมโยงสู่หลกัสูตรการศึกษาได ้

3. เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างวิถีชีวิตและการจดัการศึกษาโดยการจดั
การศึกษาตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรู้เรื�องราวในวถีิชีวติ และต่อยอดสู่ความเป็นสากล 

4. เป็นการจดัการศึกษาที�ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นต่าง ๆ 
สถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

5. เป็นแผนการเรียนรู้รายบุคคลที�สามารถจัดได้ทั1 งรายบุคคลและรายกลุ่ม และเป็น
แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ ตลอดจนพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพของตนเอง 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อให้ครูและผูเ้กี�ยวข้องกับการจดัการศึกษาขั1นพื1นฐานมีความรู้ความเข้าใจในการ
จดัทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

2. เพื�อให้สถานศึกษามีแนวทางในการจดัการศึกษาที�สอดคล้องกับความตอ้งการ และ
ความสนใจของผูเ้รียน 

 

ขั"นตอนการจัดทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล  

 

1. การแนะแนว 

2. จดัทําแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

3. จดัทําหลกัสูตรรายวชิาเลอืก 

4. จดัทําแผนการลงทะเบียนเรียน 

5. ลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียน 

เทียบโอน เรียน 
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ขั"นตอนการจัดทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

  การจดัทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล มีขั1นตอนต่าง ๆ ดงันี1  
  

การแนะแนว 
การแนะแนวเป็นกระบวนการที�จะช่วยให้การจดัการศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัตนเอง เขา้ใจตนเอง และสิ�งแวดล้อม สามารถตดัสินใจเลือกศึกษาหรือฝึกทกัษะอาชีพ 
หรือพฒันาตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ� งครูตอ้งสัมภาษณ์ผูเ้รียนเพื�อวิเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ และ     
ความตอ้งการของผูเ้รียน โดยขอ้มูลที�จาํเป็นในการสัมภาษณ์ผูเ้รียน เพื�อการวเิคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ขอ้มูลเบื1องตน้  
ขอ้มูลเบื1องตน้ หมายถึง ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน เช่น ชื�อ-นามสกุล วนั/เดือน/ปี เกิด 

อายุ เชื1อชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส ที�อยู่ การศึกษา เป็นตน้ โดยทั�วไปแล้วจะมีแบบฟอร์มให้ครู
บนัทึกในเวลาทาํการสัมภาษณ์ 

2) ขอ้มูลความรู้ ประสบการณ์ ความสนใจและความตอ้งการ   
ขอ้มูลความรู้ ประสบการณ์ ความสนใจและความตอ้งการ หมายถึง ขอ้มูลความสนใจ

ความถนัด ค่านิยม ทกัษะ องค์ความรู้ที�แฝงอยู่ในตวัผูเ้รียน การประกอบอาชีพ เป้าหมายในการทาํธุรกิจ 
ตลอดจนเป้าหมายหรือความตอ้งการในการศึกษาเล่าเรียน และการดาํรงชีวติในอนาคต  
  
  ในการรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน สามารถดาํเนินการดว้ยวิธีการสัมภาษณ์  ดงัตวัอยา่ง 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน 

 

1. ข้อมูลเบื"องต้น 

 1.1 ชื�อ-สกุล................................................................................................................................................. 
 1.2 อาย.ุ...............ปี เบอร์โทร...........................................   เบอร์โทรมือถือ .............................................. 
 ID line ……………………………..…………… Facebook ………………………………………... 

1.3 วฒิุที�นาํมาสมคัรเรียน ..................................... เหตุผลการออก � เพื�อการศึกษาต่อ � จบการศึกษา 
1.4 วชิาที�ชอบ  ...........................เพราะวา่.................................................................................................. 
1.5 วชิาที�ไม่ชอบ .........................เพราะวา่................................................................................................. 

2. ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ ความสนใจ และความต้องการ 
2.1 ไดรั้บการอบรมอะไรบา้ง..................................................................................................................... 
  จาํนวน.........ชั�วโมง 
2.2 ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………... 
2.3 เหตุใดจึงมาสมคัรเรียน กศน. ………………………………………………………………………… 
2.4 เป้าหมายในการมาเรียน กศน. เพื�ออะไร 

  � เรียนใหจ้บในระดบัที�เขา้ศึกษาเท่านั1น   � ศึกษาต่อ   
  � นาํความรู้ไปพฒันาอาชีพ   � อื�นๆ............................................................ 

2.5 หากจบการศึกษาจากสาํนกังาน กศน. แลว้ จะศึกษาต่อหรือไม่ ระดบัใด สาขาใด สถาบนัการศึกษาใด 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……… 
2.6 ปัจจุบนัประกอบอาชีพอะไรอยู ่หรือทาํกิจการอะไร ช่วยเล่าถึงอาชีพ สิ�งที�ที�ทาํอยู ่มีการขยายกิจการ 

หรือต่อยอดอาชีพหรือไม่ อย่างไร เทคนิค/เคล็ดลับจากการทาํอาชีพ หรือสิ� งนั1น ๆ (เล่าวิธีการ
ประกอบอาชีพ หรือสิ�งที�ทาํอยูอ่ยา่งละเอียด) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2.7 หากตอ้งการพฒันาอาชีพหรือสิ� งที�ทาํอยู่ ควรเรียนรู้เรื� องอะไรเพิ�มเติม เพราะเหตุใด และจะหา
ความรู้/เรียนรู้เรื�องนั1นไดจ้ากที�ไหน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.8 มีความคิดที�จะเปลี�ยนอาชีพหรือไม่ ตอ้งการเปลี�ยนไปทาํอาชีพใด เพราะเหตุใด คาดว่าอาชีพใหม่              

จะดีกวา่อาชีพเดิมหรือไม่ อยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………..……… 
      2.9 การเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน................................................................................................................ 
 

สรุป 
ในกระบวนการแนะแนว ตั1 งแต่เริ� มต้น จากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก                      

การสัมภาษณ์ จนถึงขั1นตอนการไดแ้ผนการเรียนรู้รายบุคคล และไดร้ายวิชาในแผนการเรียนรู้แลว้ ผูส้อน
และผูเ้รียนตอ้งสร้างความเขา้ใจร่วมกนัวา่ ในการเรียนตลอดหลกัสูตรนั1น ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนแผนการเรียนอะไร 
ในแผนการเรียนดงักล่าว นอกจากวชิาบงัคบัแลว้ วชิาเลือกทั1งหมดที�จะตอ้งเรียนประกอบดว้ยวิชาอะไรบา้ง 
และในวิชาเลือกดงักล่าว มีวิชาใดบา้งที�สามารถเทียบโอนไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียน และวิชาเลือกใดบา้งที�ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียน 
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การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ขา้งตน้ สามารถนาํมาวิเคราะห์เพื�อที�จะนาํไปใช ้          

ในการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคล ดงันี1  
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การนําข้อมูลไปใช้ 

ผลการเรียนเดิม เทียบโอนผลการเรียน ประเภทการจดัการศึกษาที�เป็นระดบั 
วชิาที�มีผลการเรียนดี นาํไปสู่การจดัทาํแผนการเรียนรายบุคคลที�สอดคลอ้งกบัความสนใจ 
วชิาที�ชอบ  
เรื�องที�ชอบ  
อาชีพที�ทาํอยู ่
- อาชีพหลกั 
- อาชีพเสริม 

- นําความรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพมาใช้เทียบโอน    
โดยวธีิประเมินความรู้และประสบการณ์ 

ขอ้มูล ความรู้ใหม่ ๆ           
เพื�อการพฒันาอาชีพ 

นาํขอ้มูลความรู้ใหม่ มาจดัทาํรายวชิาใหเ้รียน 

จุดหมายในการมาเรียน 
จดัรายวชิาใหเ้รียน - พฒันาอาชีพเดิม 

- อยากไดว้ฒิุไปสมคัรงาน จดัแผนการเรียนรายบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของผูเ้รียน 
- อยากเปลี�ยนอาชีพใหม่ จดัแผนการเรียนตามอาชีพที�สนใจ 
เคยไปอบรมเรื�องอะไรมาบา้ง นาํวฒิุบตัรมาเทียบโอน โดยการเทียบโอนการศึกษาต่อเนื�อง 

 
สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เรื�องที�ตอ้งเทียบโอน 1. เลือกจากรายวิชาที�มีอยู่ในเวบ็ หรือ สร้างรายวิชาใหม่โดยการสัมภาษณ์
เนื1 อหาเชิงลึกเพื�อทํารายวิชาและกําหนดหน่วยกิต แล้วนําไปบรรจุใน
หลกัสูตรสถานศึกษา  
2. ดาํเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

เรื�องที�ตอ้งเรียน 
 

1. เลือกรายวิชาที�มีอยู่ในเว็บ ที�สอดคล้องกับเรื� องที�ต้องเรียน หรือสร้าง
รายวชิาใหม่ 
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูสอนเอง หรือ ประสานภาคีเครือข่าย       
ช่วยสอน  
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แนวทางการจัดทาํแผนการเรียนรู�รายบุคคล 

ตามหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

7  

 

การจัดทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

เมื�อวิเคราะห์ผูเ้รียนแล้ว ครูจะมีขอ้มูลเกี�ยวกบัผูเ้รียนแต่ละคนเพื�อแนะนาํให้คาํปรึกษา 
ผูเ้รียนในการกาํหนด และวางแผนร่วมกบัผูเ้รียนในการกาํหนดแผนการเรียนรู้รายบุคคล แต่ละคน และ
หากผูเ้รียนแต่ละคนมีอาชีพใกล้เคียงกนัหรือเหมือนกนั ครูและผูเ้รียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้เป็น
แผนการเรียนกลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่  

1. แผนการทาํนา (นาปี นาปรัง นาขา้วไรซ์เบอร์รี�  นาขา้วเหนียว นาอินทรีย ์...)  
2. แผนการทาํไร่ (ไร่ขา้วโพด ไร่ออ้ย ไร่มนัสาํปะหลงั ... )  
3. แผนการทาํสวน (สวนยางพารา สวนผลไม.้..)  
4. แผนการประมง (ประมงนํ1 าเคม็ ประมงนํ1าจืด ...) 
5. แผนปศุสัตว(์เลี1ยงววั เลี1ยงไก่ เลี1ยงหมู เลี1ยงแพะ ...) 
6. แผนการเพาะเห็ด (เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดโคน เห็ดออลินจิ เห็ดเผาะ...) 
7. แผนการคา้ขาย (ขายของพื1นบา้น ขายอาหาร ขายออนไลน์...) 

    8. แผนอาชีพบริการ (ช่างเสริมสวย พนกังานตอ้นรับ พนกังานเสิร์ฟ พนกังานเติมนํ1 ามนั 
พนกังานขบัรถ...)  

9. แผนช่างต่าง ๆ (ช่างยนต ์ช่างโทรศพัท ์ช่างไฟฟ้า ช่างประปา...) 
10. แผนทอผา้ (ผา้ไหม ผา้มดัหมี�...) 
11. แผนหตัถกรรม (ช่างแกะสลกั ช่างปั1 น ...)  
12. แผนงานจกัสาน (สานเสื�อ สานตะกร้า ...) 
13. แผนการทาํงานในสถานประกอบการ 
14. แผนการศึกษาต่อ 

 
ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้รายบุคคล  

1. แผนการทาํไร่ (ไร่ออ้ย) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบดว้ย 4 รายวชิา 
1. วชิาเทคนิคการใชดิ้น นํ1า และปุ๋ย 
2. วชิาการปลูกออ้ย 
3. วชิาการทาํไร่นาสวนผสม 
4. วชิาการขายการตลาดในจงัหวดัลพบุรี 

  2. แผนการทาํสวน (สวนมะม่วง) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบดว้ย 4 รายวชิา 
1. วชิาการเตรียมดินสาํหรับปลูก 
2. วชิาเทคนิคการทาํมะม่วงนอกฤดู 
3. วชิาการทาํฮอร์โมนไข่ 
4. วชิาสามโกบ้า้นเรา 



 

 
แนวทางการจัดทาํแผนการเรียนรู�รายบุคคล 

ตามหลักสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

8  

 
3. แผนการทอผา้ (ผา้ไหมมดัหมี�) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 8 รายวชิา 

1. วชิาการทอผา้ไหมมดัหมี� 
2. วชิาการขายและการตลาด 
3. วชิาสีและสีสังเคราะห์ 
4. วชิาสารที�ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
5. วชิาสารพิษและการเลือกใชส้ารและผลิตภณัฑ ์
6. วชิาสารเคมี สารปนเปื1 อน สี และสารพิษในชีวติประจาํวนั 
7. วชิาการบรรจุผลิตภณัฑ์ 
8. วชิาการปลูกหม่อนเลี1ยงไหม 

 
4. แผนช่างเสริมสวย ระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย 3 รายวชิา 

1. การสระผมและการนวดศีรษะ และการเซ็ทผม  
2. การออกแบบทรงผมเบื1องตน้    
3. การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย     

 
ตัวอย่างแผนช่างเสริมสวย 

 
 
 
 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 ผูเ้รียนมีความรู้ และ

ประสบการณ์สามารถนาํมา

จดัเป็นรายวิชาเลือกได ้

หนูจบ ป.4 แต่ไม่ไดเ้รียนต่อ ตอ้งช่วยพี�ทาํร้ายเสริมสวย 
 

 
หนูสระผมนวดศีรษะเช็ทผมไดร์ผม 
อบไอนํ1 า เป็นค่ะ 

 ตอ้งการเปิดร้านเสริมสวยเป็นของ
ตวัเอง 
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บทสนทนาการจัดทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล 
 

ผูเ้รียน : สวสัดีค่ะอาจารย ์หนูจะมาสมคัรเรียนค่ะ 
ครู       : เรียนจบระดบัไหนมาคะ 
ผูเ้รียน : หนูจบแค่ ป.4 เพราะไม่มีเงินเรียนต่อค่ะ 
ครู : อย่างนั1นหนูตอ้งเรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนจบประถมมาหลายปีแลว้ ช่วงเวลา   

ที�หายไป ทาํอะไรอยูค่ะ 
ผูเ้รียน   :   หนูไปทาํงานที�ร้านเสริมสวยของพี�สาวที�เป็นญาติกนั 
ครู :   ตอนที�ทาํอยูร้่านเสริมสวย ทาํอะไรเป็นบา้ง เล่ารายละเอียดใหค้รูฟังสิคะ 
ผูเ้รียน : ทาํมาแลว้ 5 ปี ค่ะพี�สาวสอน วิธีการสระผม การนวดศีรษะ การเซ็ทผม การไดร์ การอบไอนํ1 า    

ที�ทาํก็เพราะมีใจรัก หนูชอบความสวยความงาม และก็เห็นว่าเป็นงานสบายไม่ตอ้งตากแดด     
อยูใ่นหอ้งแอร์ 

ครู : หนูคิดว่าจะนําความรู้และประสบการณ์ที�มีอยู่ไปต่อยอด ขยายธุรกิจ หรือสร้างรายได ้         
ใหเ้พิ�มขึ1นยงัไง 

ผูเ้รียน : พี�สาวเคยบอกว่าหนูมีฝีมือดีให้แยกตัวออกไปทําร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองได้ค่ะ             
แต่หนูย ังกังวลว่า  หนูย ังไม่ มีประสบการณ์ในการเปิดร้าน การหาทํา เล  หาลูกค้า                   
และการประชาสัมพนัธ์ร้านใหค้นรู้จกั หนูยงัไม่รู้วา่จะเริ�มตน้อยา่งไรดีคะ 

ครู : ถ้าให้ครูวิเคราะห์นะคะ สิ� งสําคญัที�หนูมีอยู่ ก็คือ ความรู้เรื� อง การสระผม การนวดศีรษะ    
การเซ็ทผม การไดร์ การอบไอนํ1าแลว้ แต่หนูยงัขาดความรู้ในเรื�องของการจดัตั1งธุรกิจ การหา
ทาํเลที�ตั1งร้าน ความรู้ทางดา้นการตลาด… หนูลองช่วยครูคิดต่อสิคะวา่หนูอยากเรียนอะไร
เพิ�มเติมอีก 

ผูเ้รียน :  หนูเคยไปอบรมการออกแบบทรงผมเบื1องต้นมาค่ะ แต่หนูก็ยงัอยากเรียนรู้การออกแบบ    
ทรงผมใหม่ ๆ  ที�ทนัสมยัเพิ�มเติมอีก เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นค่ะ การออกแบบทรงผม     
ใหเ้หมาะกบัใบหนา้ การใชอุ้ปกรณ์ที�ทนัสมยั และการตกแต่งร้านค่ะ 

ครู : เรื�องของความสะอาดและสุขอนามยั รวมถึงการใหบ้ริการก็มีความสาํคญันะ 
ผูเ้รียน
  

: ครูคะว่าแต่ว่ามีวิชาที�เรียนรู้เกี�ยวกับการดูแลรักษาเส้นผมของลูกค้าที�แตกต่างกนัไหมคะ 
เพราะหนูคิดวา่เส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกนัค่ะ บางคนผมดีและผมเสีย จึงอาจมีการดูแล            
ที�แตกต่างกนัค่ะ 

ครู : ครูคิดว่า เรามาช่วยกันวางแผนกากรเรียนรู้กันดีกว่าไหมคะว่าเราจะเรียนเรื� องหลัก ๆ 
อะไรบา้ง 

ผูเ้รียน  : ดีค่ะ หนูคิดวา่เรื�องที�ขาดไม่ไดเ้ลยคือ เรื�องการจดัการธุรกิจร้านเสริมสวยค่ะ 
ครู : และจากที�เราคุยกนัในเรื�องต่าง ๆ ที�หนูอยากเรียนนั1น ครูคิดวา่สิ�งที�หนูจะเรียนรู้เพิ�มเติม คือ 

การสระผมและการนวดศีรษะ และการออกแบบทรงผมขั1นพื1นฐานค่ะ 
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ผูเ้รียน : อาจารยค์ะ อาจารยคิ์ดเหมือนหนูไหมคะวา่ หนูควรเรียนแผนการเรียนช่างเสริมสวย  
ครู :  ใช่ค่ะ ใช่เลย แผนการเรียนช่างเสริมสวยเหมาะกับหนูมากที�สุด ซึ� งเราจะเรียนในเรื� อง              

การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย วิชาการสระผมและการนวดศีรษะ และการออกแบบทรงผม
ขั1นพื1นฐาน  

ผูเ้รียน : ค่ะอาจารย ์ขอบคุณค่ะ 
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การจัดทาํหลกัสูตรรายวชิาเลือก 
  เมื�อวิเคราะห์รายวชิาตามแผนการเรียนรายกลุ่มอาชีพขา้งตน้ สามารถจดักลุ่มรายวชิาได้

เป็น 3 ประเภท คือ  
1. รายวชิาเฉพาะกลุ่มอาชีพ เป็นรายวชิาที�มีเนื1อหาสาระที�นาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ

นั1น ๆ เช่น   
- แผนการทาํไร่ออ้ย ไดแ้ก่ วิชาเทคนิคการใชดิ้น นํ1า และปุ๋ย และวชิาการปลูกออ้ย 
- แผนการทาํสวนมะม่วง ไดแ้ก่ วิชาการเตรียมดินสําหรับปลูก และวิชาเทคนิคการทาํ

มะม่วงนอกฤดู 
ซึ� งวิชาเฉพาะกลุ่มอาชีพเหล่านี1 สถานศึกษาพฒันาขึ1น หรือสถานศึกษาพฒันา ร่วมกบั

สํานกังาน กศน.จงัหวดั โดยการวิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบับริบทของพื1นที� 
ทั1งนี1  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจะรวบรวมรายวิชาจากแผนการเรียน
รายกลุ่มอาชีพของแต่ละจงัหวดั และจดัทาํเป็นคลงัหลกัสูตรแผนการเรียนรายกลุ่มอาชีพ เพื�อให้ทุกสถานศึกษา
สามารถนาํไปใชไ้ดท้ั�วประเทศ 

2. รายวิชาส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแผนการเรียนรายกลุ่มอาชีพ เป็นรายวิชาที�
เรียนแลว้จะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ มีเทคนิควิธีใหม่เพิ�มมากขึ1น อนัจะช่วยเสริมให้การประกอบอาชีพนั1น ๆ 
มีความสาํเร็จมากขึ1น ไดแ้ก่ 

- แผนการทอผา้ (ผา้ไหมมดัหมี�) ไดแ้ก่ วชิาการขายและการตลาด 
วิชาเลือกในกลุ่มนี1  สํานกังาน กศน.โดยกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัเป็นผูร้วบรวมหรือพฒันาขึ1น เพื�อให้สถานศึกษาเลือกนาํไปบรรจุในแผนการเรียนของผูเ้รียน
เช่น วิชาการตลาด วิชาการใช้เทคโนโลยี วิชาคุณธรรม จริยธรรม วิชาเกษตรทฤษฎีใหม่วิชาเกษตร
ผสมผสาน เป็นตน้ 

3. รายวิชาเฉพาะจังหวัด เป็นรายวิชาที�สํานกังาน กศน.จงัหวดั พฒันาขึ1นตามยุทธศาสตร์
ของจงัหวดั หรือรายวชิาที�ตอ้งการสืบสานวฒันธรรม ประเพณี และประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�น เช่น วิชาสามโก ้ 
บา้นเรา วชิากาญจนบุรีบา้นเรา วชิารักสิงห์บุรี วชิาสุรินทร์บา้นเรา...... เป็นตน้ 
  
   สําหรับรายวิชาที�สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาขึ1นเอง ผูส้อนจะตอ้งสัมภาษณ์ผูเ้รียนเพื�อให้ได้
ขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีการ ขั1นตอน เครื�องมือเครื�องใช้ วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ
เพื�อนาํมากาํหนดเนื1อหาวิชา ในที�นี1  จะนาํเสนอตวัอย่างการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ผูเ้รียนเพื�อจดัทาํรายวิชา 
ดงันี1  
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ตัวอย่างการวเิคราะห์ผู้เรียนเพื9อจัดทาํรายวชิาเลอืกเสรี 

 

  นางสาวดวงใจ มณีโชติ ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ไปทาํที�ร้านของพี�สาวที�เป็นญาติกนั
พี�สาวก็จะสอนวิธีการสระผม การนวดศีรษะ การเซ็ทผม การไดร์ การอบไอนํ1 า ทาํมาแลว้ 5 ปี ที�ทาํก็เพราะ               
มีใจรักแลว้ก็ชอบอยูก่บัความงาม และก็เห็นวา่เป็นงานสบายไม่ตอ้งตากแดด อยู่ในห้องแอร์ และเมื�อปลายปี         
ที�แลว้ไดเ้รียนรู้เพิ�มเติมที�โรงเรียนเสริมสวยเกี�ยวกบัการออกแบบทรงผมเพราะว่าลูกคา้ที�มาทาํผมมีจาํนวน
มาก แลว้ตอนนี1พี�สาวก็บอกวา่ฝีมือดีใหแ้ยกตวัออกไปทาํร้านเสริมสวยของตวัเองไดแ้ลว้จะไดเ้ป็นเจา้ของเอง 
 

จากขอ้มูลการสนทนาของ นางสาวดวงใจ มณีโชติ ขอ้มูลหลกั ๆ ที�ครูสรุปได ้คือ 
1. วธีิการสระผม การนวดศีรษะ การเซ็ทผม การไดร์ การอบไอนํ1า  
2. การออกแบบทรงผม 
3. ร้านเสริมสวยของตวัเอง 

  จะเห็นไดว้า่ ตอนนี1 ไดเ้พียงชื�อวิชายงัไม่มีรายละเอียดของแต่ละวิชา ดงันั1น ครูจะตอ้งถอด
องค์ความรู้ที�มีอยู่ในตวัผูเ้รียนที�ใช้ในการทาํงาน การประกอบอาชีพ รวมถึงจรรยาบรรณ หรือคุณธรรม
จริยธรรมในการทาํงาน ตลอดทั1งระยะเวลาที�ผูเ้รียนใช้ในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัในเรื�องต่าง ๆ เพื�อนาํ
ขอ้มูล รายละเอียดต่าง ๆ มาจดัทาํรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา จากนั1น จึงให้ผูรู้้ ภูมิปัญญา ในอาชีพนั1น ๆ
มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ชี1 แนะ เพื�อกาํหนดเนื1อหา และพฒันาเป็นรายวิชาเลือก กาํหนดจาํนวนหน่วยกิต และ
จดัเป็นแผนการเรียนรู้รายบุคคล จึงสามารถจดัทาํรายวชิาเลือกเป็น 3 วชิา ดงันี1  

1. การสระผมและการนวดศีรษะ และการเซ็ทผม  3  หน่วยกิต 
2. การออกแบบทรงผมเบื1องตน้    3  หน่วยกิต 
3. การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย    2  หน่วยกิต 

 
 

� 

� 

� 
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ตัวอย่าง 

ผงัมโนทศัน์รายวชิาเลอืกเสรี 

แผนการเรียนรู้รายบุคคล ช่างเสริมสวย 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 8 หน่วยกติ 
 

  
  

   
 

 

  

  

  

เรื�องที� 1  ความรู้พื1นฐานในการสระผม  20 ชม.  
เรื�องที� 2 โครงสร้างของศีรษะลกัษณะเส้นผมและหนงัศีรษะ 30 ชม.  
เรื�องที� 3 การป้องกนัโรคเกี�ยวกบัเส้นผมและหนงัศีรษะ 20 ชม.  
เรื�องที� 4 การบาํรุงรักษาเส้นผมและหนงัศีรษะ 30 ชม. 
เรื�องที� 5 วสัดุอุปกรณ์และผลิตภณัฑท์ี�เหมาะสมกบังานสระผม 20 ชม.  

เรื�องที� 1 วธิีการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 20 ชม. 
เรื�องที� 2 การเลือกทาํเลที�ตั1งร้านเสริมสวย 10 ชม. 
เรื�องที� 3 การจดัการอนามยัสิ�งแวดลอ้มร้านเสริมสวย 20 ชม. 
เรื�องที� 4 ความรู้พื1นฐานทางการตลาด 10 ชม. 
เรื�องที� 5 ทกัษะการใหบ้ริการ  20 ชม. 

เรื�องที� 1 ประวตัิและววิฒันาการการออกแบบทรงผม 10 ชม. 
เรื�องที� 2 ความรู้พื1นฐานในการออกแบบทรงผม 10 ชม. 
เรื�องที� 3 โครงสร้างของศีรษะรูปหนา้และลกัษณะของเส้นผม 30 ชม. 
เรื�องที� 4 การวเิคราะห์แบบผมและรูปหนา้ 30 ชม. 
เรื�องที� 5 หลกัการวธิีการออกแบบทรงผม 20 ชม. 
เรื�องที� 6 การออกแบบทรงผมแบบต่าง ๆ 20 ชม. 
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 จากผงัมโนทศัน์รายวิชาเลือกเสรี “แผนการเรียนรู้ช่างเสริมสวย” ครูต้องนาํรายวิชา
ที�กาํหนดมาจดัทาํเนื1อหาและพิจารณาวา่ วชิาที�พฒันาขึ1นอยูใ่นสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ใด  (ดู
ได้จากหนังสือ สาระการเรียนรู้ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554) เล่มสีฟ้า) มาจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา และ
รายละเอียดคาํอธิบายรายวชิา ตามแบบดา้นล่าง 

 

การจัดทาํคําอธิบายรายวชิา และรายละเอยีดคําอธิบายรายวชิา 

ส่วนที9 1 (เขียนเชิงพรรณนา) 

 

คําอธิบายรายวชิา (รหัสวชิาและชื9อวชิา)........................จํานวน............หน่วยกติ ระดับ...................... 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ศึกษาและฝึกทกัษะเกี9ยวกบัเรื9องต่อไปนี"  

.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
การวดัและประเมินผล 

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

............................................................................................................................................................ 
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ส่วนที9 2 
 

รายละเอยีดคําอธิบายรายวชิา (รหัสวชิาและชื9อวชิา) ................................... จํานวน ............. หน่วยกติ 

ระดับ ............................................. 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

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

หัวเรื9อง ตัวชี"วดั เนื"อหา จํานวนชั9วโมง 

    
 

 

  ส่วนที9 1 คาํอธิบายรายวิชา หมายถึง ขอ้มูลรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย 
รหัสวิชา  ชื�อรายวิชา จาํนวนหน่วยกิต ระดบัการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั เนื1อหาสาระการเรียน        
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื�อใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการวางแผนและออกแบบ 
การเรียนรู้ของครู ตวัอยา่งเช่น   

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของนาวสาว ก ซึ� งเป็นนักศึกษาระดบัประถมศึกษา ได้แผนการ
เรียนรู้รายบุคคล คือ แผนการเรียนรู้อาชีพช่างเสริมสวยเบื1องตน้ ประกอบดว้ยรายวชิา ดงันี1  

1. วชิาการจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย  2 หน่วยกิต 
2. วชิาการสระผม การนวดศีรษะและเซ็ทผม 3 หน่วยกิต 
3. วชิาการออกแบบทรงผมขั1นพื1นฐาน  3 หน่วยกิต  
ดงันั1น เมื�อพิจารณาจากรายวิชาที� 1 – 3 แลว้ มีความสอดคลอ้งกบัสาระการประกอบอาชีพ  

  ตัวอย่าง  การเขียนคาํอธิบายรายวิชา “การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย” สาระการประกอบอาชีพ 
ซึ� งในสาระการประกอบอาชีพ ประกอบดว้ยมาตรฐานที� 3.1 – 3.4 (รายละเอียดดูจากหนงัสือสาระการเรียนรู้ 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554) เล่มสีฟ้า หนา้ 252 - 258)  
  รายวชิาธุรกิจร้านเสริมสวย อยูใ่น มาตรฐานสาระที9 3.1 “มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดี   ใน
งานอาชีพ มองเห็นช่องทางและตดัสินใจประกอบอาชีพไดต้ามความตอ้งการ” ซึ� งมาตรฐานระดับ

ประถมศึกษา (ดูไดจ้ากหนงัสือสาระการเรียนรู้ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554) เล่มสีฟ้า หนา้ 252 - 253) คือ                       
มีความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคม 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวปี ไดแ้ก่ ทวปีเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวปีอเมริกา ทวปียุโรป และทวปีอฟัริกา                   
ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของพื1นที�ตามลกัษณะภูมิอากาศ 
ศกัยภาพของภูมิประเทศ และทาํเลที�ตั1งของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณี และวถีิ
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ชีวติของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื1นที�เพื9อการเข้าสู่อาชีพ จึงเขียนคาํอธิบาย
รายวชิาได ้ดงันี1  

ตัวอย่าง 

คําอธิบายรายวชิา การจัดการธุรกจิร้านเสริมสวย จํานวน 3 หน่วยกติ (120 ชั9วโมง) 

สาระการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
  มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพ
ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวปี ไดแ้ก่ ทวปีเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย ทวปีอเมริกา ทวีปยุโรปและ
ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสมกบัศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของพื1นที�ตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และทาํเลที�ตั1งของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณี
และวถีิชีวติของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื1นที�เพื9อการเข้าสู่อาชีพ 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกี9ยวกบัเรื9องต่อไปนี" 

   วิธีการจัดตั"งและเริ9มต้นธุรกิจ  ลกัษณะธุรกิจ วิธีการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ ภาษีเงินได ้
ภาษีป้ายกฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ วิเคราะห์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย โอกาส
และอุปสรรค (SWOT) การเลือกทําเลที9ตั"งร้านเสริมสวย ความสําคญัของทาํเลที�ตั1ง การเลือกสิ�งแวดลอ้ม
ปัจจยัในการวิเคราะห์ทาํเลที�ตั1ง การจัดการอนามัยสิ9งแวดล้อมร้านเสริมสวย การอนามยัสิ�งแวดลอ้มอาคาร
สถานบริการเสริมสวย อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้และเครื�องสําอาง สุขวิทยาส่วนบุคคลของช่าง/ผูช่้วยช่าง
ความรู้พื"นฐานทางการตลาด การทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ที�ใช้บริการ/คู่แข่งขนัทางการตลาด ประชาสัมพนัธ์           
การส่งเสริมการขาย การให้บริการ ความหมาย ความสําคญั หลกัการให้บริการ (คุณสมบติัของผูใ้ห้บริการ, 
คุณลกัษณะที�เหมาะสมของผูใ้ห้บริการ, ทศันคติที�ดีต่องานของผู ้ให้บริการ, จิตบริการของผูใ้ห้บริการ, 
มารยาทและจรรยาบรรณของผูใ้หบ้ริการ) บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ 
  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ให้ผูเ้รียน ศึกษา คน้ควา้ อธิบาย อภิปราย นาํเสนอดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
พบกลุ่ม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงโดยใช้สถานการณ์จริง และ
ประสบการณ์จากผูเ้รียน 
 

การวดัและประเมินผล 
ประเมินจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ทกัษะปฏิบติั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  

โครงงาน ผลงาน การประเมิน การนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
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ส่วนที9 2 รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา หมายถึง การนาํคาํอธิบายรายวิชามาเขียนรายละเอียด 

ในหัวเรื�อง เนื1อหา ตวัชี1 วดั เพื�อให้ครูนาํไปจดัทาํแผนการเรียนรู้ หรือใช้ในการเทียบโอนผลการเรียน 

หรือ ไปจดัหาสื�อ            ดงัตวัอยา่ง  
 

ตัวอย่าง 

รายละเอยีดคําอธิบายรายวชิา.................. การจัดการธุรกจิร้านเสริมสวย 

สาระการประกอบอาชีพ 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 3 หน่วยกติ   (120 ชั9วโมง) 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจและเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วเิคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพใน
ชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวปี ไดแ้ก่ ทวปีเอเชีย ทวปีออสเตรเลีย ทวปีอเมริกา ทวปียโุรป 
และทวปีอฟัริกา ที�เหมาะสมกบัศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของพื1นที�ตาม
ลกัษณะภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และทาํเลที�ตั1งของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของศิลปะ 
วฒันธรรมประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื1นที�เพื9อการเข้า

สู่อาชีพ 
  

ที9 หัวเรื9อง ตัวชี"วดั เนื"อหา 
จํานวน  

(ชั9วโมง) 

1 วธีิการจดัตั1งและ
เริ�มตน้ธุรกิจ 

1. สามารถบอกวธีิการจดัตั1งและ
เริ�มตน้ธุรกิจได ้
2. สามารถประยกุตใ์ชใ้นอาชีพ
ของตนเองได ้
3. สามารถวเิคราะห์ธุรกิจ     ร้าน
เสริมสวยของตนเองได ้
4. สามารถอธิบายการเสียภาษี 
ในธุรกิจร้านเสริมสวยได ้

1. ลกัษณะธุรกิจ 
2. วธีิการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 
3. ภาษีเงินได ้
4. ภาษีป้าย 
5. กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ 
6. การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ 
7. วเิคราะห์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย โอกาส
และอุปสรรค ์(SWOT) 

20 

2 การเลือกทาํเลที�ตั1ง  
ร้านเสริมสวย 

สามารถวเิคราะห์ทาํเลที�ตั1ง    
ร้านเสริมสวยได ้

1. ความสาํคญัของทาํเลที�ตั1ง  
2. การเลือกสิ�งแวดลอ้ม  
3. ปัจจยัในการวิเคราะห์ทาํเลที�ตั1ง 

10 

3 การจดัการอนามยั
สิ�งแวดลอ้ม            
ร้านเสริมสวย  
 

อธิบายหลกัในการการจดัการ
อนามยัสิ�งแวดลอ้มร้านเสริมสวย 
สะอาด ปลอดภยั น่าใชบ้ริการได ้

1. การอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 
2. อาคารสถานบริการเสริมสวย 
3. อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้และ
เครื�องสาํอาง 

20 
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ที9 หัวเรื9อง ตัวชี"วดั เนื"อหา 
จํานวน  

(ชั9วโมง) 

 
4. สุขวทิยาส่วนบุคคลของช่าง/
ผูช่้วยช่าง 

4 ความรู้พื1นฐานทาง
การตลาด 

1.อธิบายความรู้ทางดา้นคู่
แข่งขนัได ้
2.อธิบายความรู้ดา้นลูกคา้ได ้

1. การทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ที�ใช้
บริการ/คู่แข่งขนัทางการตลาด 
2. ประชาสัมพนัธ์ 
3. การส่งเสริมการขายและ           
การบริการ 

10 

5 การใหบ้ริการ 1. สามารถบอกความหมาย 
ความสาํคญัของการใหบ้ริการ 
2. สามารถบอกหลกัการ
ใหบ้ริการได ้
3. สามารถอธิบายบุคลิกภาพ  
ของผูใ้หบ้ริการได ้
4. สามารถประยกุตใ์ช ้             
ในการใหบ้ริการในงานอาชีพ   
ของตนเองได ้

1. ความหมาย ความสาํคญัของ    
การใหบ้ริการ 
2. หลกัการใหบ้ริการ 
    -  คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ    
    -  คุณลกัษณะที�เหมาะสมของ        
       ผูใ้หบ้ริการ 
    -  ทศันคติที�ดีต่องานของ          
        ผูใ้หบ้ริการ 
     - จิตบริการของผูใ้หบ้ริการ 
     - มารยาทและจรรยาบรรณ 
       ของผูใ้หบ้ริการ 
3. บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ 

20 

 
เมื�อพฒันารายวชิาเลือก และเขียนคาํอธิบายรายวชิาเรียบร้อยแลว้ ครูจะตอ้งกาํหนดเกณฑว์ธีิการวดั
และประเมินผลในแต่ละหวัเรื�อง ซึ� งวธีิการประเมินอาจทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การสอบอตันยั 

การสอบ การสัมภาษณ์ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง
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ตัวอย่างการกาํหนดวธีิและสัดส่วนคะแนนการวดัผลประเมินผล 

วชิา ธุรกจิร้านเสริมสวย สาระการประกอบอาชีพ 

ระดับประถมศึกษา จํานวน 3 หน่วยกติ (80 ชั9วโมง) 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติที�ดีในงานอาชีพ วิเคราะห์ลกัษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน 
สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอฟัริกาที�เหมาะสมกบัศกัยภาพ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของพื1นที�ตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และทาํเลที�ตั1งของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของศิลปะ วฒันธรรมประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื1นที� ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื1นที�เพื9อการเข้าสู่อาชีพ 

  

ที9 หัวเรื9อง ตวัชี"วดั เนื"อหา 
จาํนวน 

(ชั9วโมง) 

วธีิการประเมนิ

และสัดส่วน

คะแนน 

1 วธีิการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 1. สามารถบอกวธีิการ
จดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจได ้
2. สามารถประยกุตใ์ชใ้น
อาชีพของตนเองได ้
3. สามารถวเิคราะห์
ธุรกิจ  ร้านเสริมสวยของ
ตนเองได ้
4. สามารถอธิบายการ
เสียภาษีในธุรกิจร้าน
เสริมสวยได ้

1. ลกัษณะธุรกิจ 
2. วธีิการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 
3. ภาษีเงินได ้
4. ภาษีป้าย 
5. กฎหมายและระเบียบเฉพาะ
ธุรกิจ 
6. การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ 
7. วเิคราะห์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) 

20 ขอ้สอบอตันยั             
25% 

2 การเลือกทาํเลที�ตั1งร้านเสริม
สวย 

สามารถวเิคราะห์ทาํเล
ที�ตั1งร้านเสริมสวยได ้

1. ความสาํคญัของทาํเลที�ตั1ง  
2. การเลือกสิ�งแวดลอ้ม  
3. ปัจจยัในการวเิคราะห์ทาํเลที�ตั1ง 

10 ขอ้สอบอตันยั             
15% 

3 การจดัการอนามยัสิ�งแวดลอ้ม           
ร้านเสริมสวย  
 

อธิบายหลกัในการ
จดัการอนามยั
สิ�งแวดลอ้ม ร้านเสริม
สวย สะอาด ปลอดภยั 
น่าใชบ้ริการได ้

1. การอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 
2. อาคารสถานบริการเสริมสวย 
3. อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้
และเครื�องสาํอาง 
4. สุขวทิยาส่วนบุคคลของช่าง/       
ผูช่้วยช่าง 

20 ขอ้สอบอตันยั            
20% 
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ที9 หัวเรื9อง ตวัชี"วดั เนื"อหา 
จาํนวน 

(ชั9วโมง) 

วธีิการประเมนิ

และสัดส่วน

คะแนน 

4 ความรู้พื1นฐานทางการตลาด 1. อธิบายความรู้ทางดา้น       
คู่แข่งขนัได ้
2. อธิบายความรู้ดา้น
ลูกคา้ได ้

1. การทาํฐานขอ้มูลลูกคา้ที�ใช้
บริการ/คู่แข่งขนัทางการตลาด 
2. ประชาสมัพนัธ์ 
3. การส่งเสริมการขายและการ
บริการ 

10 ขอ้สอบ/
สมัภาษณ์15% 

5 การใหบ้ริการ 1. สามารถบอก
ความหมาย ความสาํคญั
ของการให ้บริการ 
2. สามารถบอกหลกัการ
ใหบ้ริการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สามารถอธิบาย
บุคลิกภาพของผู ้
ใหบ้ริการได ้
4. สามารถประยกุตใ์ช ้        
ในการใหบ้ริการในงาน
อาชีพของตนเองได ้

1. ความหมาย ความสาํคญัของการ
ใหบ้ริการ 
 
2. หลกัการใหบ้ริการ 
    -  คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ 
    -  คุณลกัษณะที�เหมาะสมของ           
       ผูใ้หบ้ริการ 
    -  ทศันคติที�ดีต่องานของผู ้
ใหบ้ริการ 
    - จิตบริการของผูใ้หบ้ริการ 
    - มารยาทและจรรยาบรรณของ  
       ผูใ้หบ้ริการ 
3. บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ 

20 ขอ้สอบอตันยั            
25% 
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การจัดทาํแผนการลงทะเบียนเรียน 
  เมื�อครูไดแ้ผนการเรียนรู้รายบุคคล กาํหนดรายวิชาเลือกเสรีตามแผน และไดจ้ดัทาํเนื1อหา

และคาํอธิบายรายวชิาเรียบร้อยแลว้ เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ครูและผูเ้รียนจึงวางแผนการเรียนรู้
ร่วมกันตลอดหลักสูตร โดยนํารายวิชาบงัคบั รายวิชาเลือกบงัคบั รายวิชาเลือกเสรีตามแผนการเรียนรู้                
มาพิจารณาวา่รายวชิาใดที�สามารถนาํความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนได ้ก็ดาํเนินการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์  ส่วนรายวิชาที�เหลือจากการเทียบโอนแล้ว นํามาจัดทาํแผนการเรียนและแผนการ
ลงทะเบียนเรียนตลอดหลกัสูตร ซึ� งจะทาํใหค้รูและผูเ้รียนสามารถกาํหนดระยะเวลาและวางแผนการเรียนได้
อยา่งเหมาะสม 
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ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้รายบุคคลตลอดหลกัสูตรและการลงทะเบียนเรียน 
ชื9อ – นามสกลุ         นางสาวดวงใจ    มณีโชติ               ระดบัประถมศึกษา     รหัสนักศึกษา 5923000263 

กลุ่ม กศน.ตาํบล ....................................แผนการเรียนรู้   ช่างเสริมสวย      
ประเภท

รายวชิา 

รหัส 

รายวชิา 
ชื9อรายวชิา 

จาํนวน 

หน่วยกติ 
เทยีบโอน 

เรียนในภาคเรียน 
หมายเหตุ 

1/59 2/59 1/60 2/60 

บังคบั ทร11001 ทกัษะการเรียนรู้ 5  �     
พท11001 ภาษาไทย 3  �     
พต11001 ภาษาองักฤษพื1นฐาน 3  �     
พค11001 คณิตศาสตร์ 3   �    
พว11001 วทิยาศาสตร์ 3   �    
อช11001 ช่องทางการเขา้สู่อาชีพ 2    �   
อช11002 ทกัษะการประกอบอาชีพ 4   �    
อช11003 พฒันาอาชีพใหมี้อยูมี่กิน 2    �   
ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 1    �   
ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 2   �    
ทช11003 ศิลปศึกษา 2   �    
สค11001 สงัคมศึกษา 3     �  
สค11002 ศาสนาและหนา้ที�พลเมือง 2     �  
สค11003 การพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 1     �  

รวมหน่วยกติ รายวชิาบังคบั 36       

เลอืก

บังคบั 

สค12021 การเงินเพื�อชีวติ 1 2   �    
พว12010 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนั 1 2    �   

เลอืกเสรี อช............ การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย 2 �      
อช............ การสระผม การนวดศีรษะและเซ็ทผม 3 �      
อช............ การออกแบบทรงผมขั1นพื1นฐาน 3 �      

รวมหน่วยกติ รายวชิาเลอืก 12       

การประเมนิคุณธรรม จริยธรรม � � � �  

กจิกรรม กพช. 200 ชั9วโมงตลอดหลกัสูตร      

การทดสอบประดบัชาต ิ(N-Net)    �  

จาํนวนหน่วยกติ ตลอดหลกัสูตร : วชิาบังคบั..........36.......หน่วย    วชิาเลอืก.........12.......หน่วยรวม.....48.....หน่วยกติ 

กจิกรรม กพช. ที9ดาํเนินการ  1. กจิกรรม...............................จาํนวน ........ ชม.       2. กจิกรรม............................. จาํนวน ...... ชม. 

   3. กจิกรรม.............................. จาํนวน ........ ชม.     4. กจิกรรม............................. จํานวน ...... ชม. 

   5. กจิกรรม.............................. จาํนวน ........ ชม.     6. กจิกรรม............................. จํานวน ...... ชม. 

 
(ลงชื�อ)…………………………….นกัศึกษา  (ลงชื�อ)…………………………ครูประจาํกลุ่ม  (ลงชื�อ)………….………………นายทะเบียน             

(.............................................)                          (........................................)                                  (.........................................) 
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การเทียบโอน 

   การเทียบโอนผลการเรียน ดว้ยวธีิการต่าง ๆ สามารถจดักลุ่มการเทียบโอนได ้2 กลุ่ม คือ 
1. การเทียบโอนที�มีหลักฐาน หลักฐาน หมายรวมถึง หลักฐานการศึกษา และหลักฐาน               

การฝึกอบรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบตัร วุฒิบตัร เป็นตน้ การเทียบโอน     
ที�มีหลกัฐานนี1  สามารถดาํเนินการเทียบโอน โดย 
 - หลกัฐานการศึกษา ไดแ้ก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบตัร เป็นตน้ 
ดํา เ นินการเทียบโอนด้วยวิ ธีการเ ทียบโอนผลการเ รียนจากหลักสูตรการศึกษาที� จัด เป็นระดับ 
 - หลักฐานจากการเรียนหรือฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั1 น ซึ� งได้รับวุฒิบัตร ใช้วิธี                   
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื�อง 
 - หลกัฐานความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ใชว้ิธีการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

2. การเทียบโอนที�ไม่มีหลักฐาน ใช้วิธีการประเมินความรู้และประสบการณ์สําหรับ              
การเทียบโอนผลการเรียนที�มีหลกัฐานและไม่มีหลกัฐาน ให้สถานศึกษา ดาํเนินการตามแนวทางการเทียบโอน         
ที�สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ เมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2553 ซึ� งกลุ่มพฒันาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จดัทาํขึ1น 

  ในที�นี1 จะนําเสนอวิธีการเทียบโอนที�ไม่มีหลักฐาน ซึ� งใช้วิธีการประเมินความรู้และ
ประสบการณ์ ดงันี1   

  ในกรณีที�นกัศึกษามีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นอย่างดี         
ที�เกิดจากการเรียนรู้ตามอธัยาศยั การเรียนรู้ในวิถีชีวิต การทาํงานและการประกอบอาชีพที�สั�งสมความรู้และ
ทักษะมาอย่างต่อเนื� อง  ซึ� ง เ ป็นความรู้และประสบการณ์ที�สังคมยอมรับและไม่ขัดต่อศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม สามารถนาํความรู้และประสบการณ์มาขอประเมิน โดยมีขั1นตอน ดงันี1  
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ขั"นตอนการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ที9ไม่มีหลกัฐาน 

 

 

ไม่ผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั1นที� 1 ประเมินเบื1องตน้ ตรวจสอบความรู้ทกัษะและความสามารถของ

ผูเ้รียนเป็นตน้ เพื�อแนะนาํการเรียนหรือเทียบ

 ประกาศผล

ประเมินเบื1องตน้ 
ลงทะเบียนเรียน 

ตรวจสอบความรู้ ทกัษะ ความสามารถของ

ผูเ้รียน ตามเนื1อหาของหลกัสูตร ดว้ยวธีิ     

ที�หลากหลาย 

 

โดยคณะกรรมการ 3 คน คือ 

    1. ผูมี้ความรู้ในรายวชิาที�ขอประเมิน 

       2. ผูมี้ความรู้ดา้นวดัและประเมินผล 

          3. ผูแ้ทนสถานศึกษาทาํหนา้ที�เลขา 

ขั1นที� 2 ประเมินความรู้และประสบการณ์ 

ขั1นที� 3 ตดัสินการประเมิน 

ผา่น 

ขั1นที� 4 อนุมติั ประกาศ และบนัทึกผลการประเมิน รวบรวมผลการประเมิน 

 โดยงานทะเบียน 

 

 โดยคณะกรรมการของสถานศึกษา 
 

 โดยสถานศึกษา 

 

ใหค้่าระดบัผลการประเมิน 8 ระดบั 
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1. นกัศึกษายื�นความจาํนงขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์ตามแบบขอประเมิน           
ในเอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั1นพื1นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื�อสถานศึกษาประเมินเบื1องตน้ในขั1นที� 1 สถานศึกษาตั1งคณะกรรมการประเมินและ
ประกาศผลการประเมิน ถ้าไม่ผ่านการประเมินครูแนะนาํให้สถานศึกษาไปลงทะเบียนเรียน แต่ถ้าผ่าน 
ดาํเนินการต่อไป 

2. สถานศึกษาแต่งตั1งคณะกรรมการประเมิน จาํนวน 3 คน คือ 
1. ผูมี้ความรู้ ในรายวชิาที�ขอประเมิน 
2. ผูมี้ความรู้ดา้นวดัผลประเมินผล 
3. ผูแ้ทนสถานศึกษาทาํหนา้ที�เลขา  
เพื�อประเมินความรู้ ทกัษะ โดยจดัประชุมคณะกรรมการประเมินเพื�อทาํความเขา้ใจ            

การประเมิน กาํหนดวิธีการประเมิน กาํหนดนํ1 าหนกัคะแนนในแต่ละวิธี แต่ละเนื1อหา พร้อมจดัทาํเครื�องมือ
ประเมิน ดงัตวัอยา่ง 

3. ดาํเนินการประเมินตามวนั เวลาที�กาํหนด  
 4. สถานศึกษา โดยนายทะเบียนสรุปรวมคะแนนจากคณะกรรมการประเมิน และค่าเฉลี�ย

ผลการประเมิน  เป็นระดบั ซึ� งมี 8 ระดบั ดงันี1  
  80 – 100 คะแนน  ไดเ้กรด 4 
  75 – 79 คะแนน  ไดเ้กรด 3.5 
  70 – 74  คะแนน  ไดเ้กรด 3 
  65 – 69 คะแนน  ไดเ้กรด 2.5 
  60 – 64 คะแนน  ไดเ้กรด 2 
  55 – 59 คะแนน  ไดเ้กรด 1.5 
  50 – 54 คะแนน  ไดเ้กรด 1 
  0 – 49 คะแนน   ไดเ้กรด 0 

5. อนุมติัตามแบบเสนอขออนุมติัผลการเทียบโอนผลการเรียน และบนัทึกผลการประเมิน  
   ตวัอย่าง การประเมินความรู้และประสบการณ์ของนกัศึกษาของ นางสาวดวงใจ มณีโชติ 
ในแผนการเรียนรู้รายบุคคล ช่างเสริมสวย นั1น พบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเกี�ยวกบัการทาํร้านเสริมสวย
ซึ�งสามารถนาํมาเทียบโอนรายวชิาธุรกิจร้านเสริมสวย จาํนวน 2 หน่วยกิต 
   จากหลกัสูตรรายวชิาการจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย พบวา่ ในหลกัสูตรไดก้าํหนดวิธีการวดั
และประเมินผลไวห้ลากหลายวิธีแก่คณะกรรมการประเมินไดมี้การประชุมพิจารณาวิธีการประเมินได ้3 วิธี 
พร้อมทั1งกาํหนดนํ1าหนกัคะแนนแต่ละวธีิ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี1   
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ตัวอย่าง แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน / สัมภาษณ์และสังเกต 

เรื9อง การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย จาํนวน 2 หน่วยกิต 
นางสาวดวงใจ  มณีโชติ  ระดบัประถมศึกษา 

 

รายการประเมิน 

แฟ้มสะสมงาน สัมภาษณ์ การสังเกต 
 

 

หมายเหตุ คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

1. วธีิการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 6 4 6 5 - -  
2. การเลือกทาํเลที�ตั1งร้านเสริมสวย 6 6 6 6 10 9  
3. การจดัการอนามยัสิ�งแวดลอ้มร้านเสริมสวย 6 5 6 5 10 9  
4. ความรู้พื1นฐานทางการตลาด 6 5 6 6 10 9  
5. ทกัษะการใหบ้ริการ 6 6 6 6 10 10  

รวม 30 26 30 28 40 37  
 

ลงชื�อ  นิมิต ผูป้ระเมิน 
       (นายนิมิต  ชื�นชอบ) 

         ______/_______วนัที�ประเมิน 
 

ตัวอย่าง แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน / สัมภาษณ์และสังเกต 
เรื9อง การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย จาํนวน 2 หน่วยกิต 

นางสาวดวงใจ  มณีโชติ  ระดบัประถมศึกษา 
 

รายการประเมิน 

แฟ้มสะสมงาน สัมภาษณ์ การสังเกต 
 

 

หมายเหตุ คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

คะแน

นเตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

1. วธีิการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 6 5 6 6 - -  
2. การเลือกทาํเลที�ตั1งร้านเสริมสวย 6 6 6 6 10 10  
3. การจดัการอนามยัสิ�งแวดลอ้มร้านเสริมสวย 6 6 6 5 10 9  
4. ความรู้พื1นฐานทางการตลาด 6 6 6 5 10 10  
5. ทกัษะการใหบ้ริการ 6 6 6 6 10 10  

รวม 30 29 30 28 40 39  
 

ลงชื�อ  สมจิตร ผูป้ระเมิน 
       (น.ส.สมจิตร  รู้ไทย) 

กรรมการคนที9 1 

กรรมการคนที9 2 
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                     ______/_______วนัที�ประเมิน 
 

ตัวอย่าง แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน / สัมภาษณ์และสังเกต 
เรื9อง การจดัการธุรกิจร้านเสริมสวย จาํนวน 2 หน่วยกิต 

นางสาวดวงใจ  มณีโชติ  ระดบัประถมศึกษา 
 

รายการประเมิน 

แฟ้มสะสมงาน สัมภาษณ์ การสังเกต 
 

 

หมายเหตุ คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

คะแน

นเตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที9ได้ 

1. วธีิการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 6 6 6 5 - -  
2. การเลือกทาํเลที�ตั1งร้านเสริมสวย 6 6 6 5 10 10  
3. การจดัการอนามยัสิ�งแวดลอ้มร้านเสริมสวย 6 5 6 5 10 9  
4. ความรู้พื1นฐานทางการตลาด 6 6 6 6 10 10  
5. ทกัษะการใหบ้ริการ 6 6 6 6 10 9  

รวม 30 29 30 28 40 38  

 
ลงชื�อ  หทยั ผูป้ระเมิน 

       (นางหทยั  แสงจนัทร์) 
                         ______/_______วนัที�ประเมิน 
 
 

กรรมการคนที9 3 
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แบบประเมินความรู้และประสบการณ์เรื9อง การจัดการธุรกจิร้านเสริมสวย 

ของ นาย/นาง/นางสาว ดวงใจ  มณโีชติ ระดับ ประถมศึกษา 
 

 

รายการประเมิน 

แฟ้มสะสมผลงาน (30 คะแนน) การสัมภาษณ์ (30 คะแนน) การสังเกต (40 คะแนน) 
รวม 

(30 คะแนน) 
หมายเหตุ คนที� 1 คนที� 

2 
คนที� 

3 
รวม คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
รวม คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
รวม 

1. วธิีการจดัตั1งและเริ�มตน้ธุรกิจ 4 5 6 15 5 6 5 16 - - - - 31  
2. การเลือกทาํเลที�ตั1งร้านเสริมสวย 6 6 6 18 6 6 5 17 9 10 10 29 64  
3. การจดัการอนามยัสิ�งแวดลอ้มร้านเสริมสวย 5 6 5 16 5 5 6 16 9 9 9 27 59  
4. ความรู้พื1นฐานทางการตลาด 5 6 6 17 6 5 6 17 9 10 10 29 63  
5. ทกัษะการใหบ้ริการ 6 6 6 18 6 6 6 18 10 10 9 29 65  

รวม  29 29 84 28 28 28 84 37 39 38 114 282  

เฉลี9ย 28  28  38 94  

สรุป ไดค้ะแนนเท่ากบั   �    0-49 คะแนน ใหร้ะดบั 0   �  65-69   คะแนน ใหร้ะดบั 2.5 
�  50-54 คะแนน ใหร้ะดบั 1   �  70-74    คะแนน ใหร้ะดบั 3 
�  55-59      คะแนน ให้ระดบั 1.5   �  75-79    คะแนน ใหร้ะดบั 3.5 
�  60-64      คะแนน ให้ระดบั 2    �  80-100  คะแนน ใหร้ะดบั 4 

            _____________ผูป้ระเมิน 
                            ______/_______วนัที�ประเมิน 
                                                              แบบเสนอผลขออนุมตัิผลการเทียบโอน (หนา้ 65) 

หมายเหตุ : การตดัสินผลการประเมินยดึตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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บรรณานุกรม 

 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.  คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล. สาํนกังาน 
กศน.จงัหวดัตาก, 255 

_______.  คู่มืออบรมวทิยากรกระบวนการขับเคลื9อนการจัดทาํแผนการเรียนรู้รายบุคคล.  พิมพค์รั1 งที� 1.  กรุงเทพฯ : 
รังสีการพิมพ,์ 2559 

_______.  แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั"นพื"นฐาน.   
  พิมพค์รั1 งที� 1.  กรุงเทพฯ : บริษทั ไทย พบับลิค เอด็ดูเคชั�น จาํกดั, 2553  
_______.  สาระการเรียนรู้ หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศักราช 2551.   
  พิมพค์รั1 งที� 1.  กรุงเทพฯ : สาํนกังานกิจการ โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, 2555  
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ภาคผนวก 
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รายชื9อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาํแนวทางการเรียนการสอนแบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

ระหว่างวนัที9 8 – 10 กุมภาพนัธ์ 2560 

ณ ห้องประชุม 1 ชั"น 6 สํานักงาน กศน. 

 
1. นายสุรพงษ ์ จาํจด เลขาธิการ กศน.                                  
2. นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
4. นางทองพิณ ขนัอาสา หวัหนา้หน่วยศึกษานิเทศก ์
5. นายสุรพงษ ์ ไชยวงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน กศน.จงัหวดัตาก 
6. นางสาวนุรัต วรกฎ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 
7. นางจิรัชยา เฟื� องฟูรัตน์ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง 
8. นางอมรา เหล่าวชิยา ศึกษานิเทศก ์สาํนกังาน กศน.จงัหวดัพิจิตร 
9. นางมณัฑนา กาศสนุก ครู ชาํนาญการพิเศษ กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
10. นายกาํจร หดัไทย นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ สาํนกังาน กศน.จงัหวดักาํแพงเพชร 
11. วา่ที� ร.ต.เกียรติชยั เกษาพร นกัวชิาการศึกษา สาํนกังาน กศน.จงัหวดักาํแพงเพชร 
12. นางสาวพรรณี ทรงสุข ครู กศน.ตาํบล อาํเภอคลองเขื�อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
13. นางสาวพิชญา เฉื�อยฉํ�า ครู กศน.ตาํบล อาํเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 
14. นางญาณิศา สุขอุดม กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
15. นางนุสรา สกลนุกรกิจ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
16. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
17. นางกมลทิพย ์ ช่วยแกว้ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
18. นายกิตติพงศ ์ จนัทวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
19. นางสุกญัญา  กุลเลิศพิทยา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
20. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
21. นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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รายชื9อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

แบบแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

ระหว่างวนัที9 22 – 24 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวดันนทบุรี 

 

ส่วนกลาง 
1. นายกฤตชยั อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.                                           ประธาน 
2. นายประเสริฐ หอมดี ผูต้รวจราชการกระรวงศึกษาธิการ ปฏิบติัหนา้ที�รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางศุทธินี งามเขตต ์ ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันาหลกัสูตร            
4. นางสาวโสมอุษา เลี1ยงถนอม ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 
5. นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
6 นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

ส่วนภูมิภาค 

ภาคเหนือ   
7. นางเบญจมาศ สระทองหยอ่ม ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 
8. นางอมรา เหล่าวชิยา ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัพิจิตร 
9. นางสาวณฏัณิชา คุม้จุย้ ครู กศน.ตาํบลท่านั�ง อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร  

10. นางเฉลา เขียวเขิน ครู กศน.ตาํบล อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 
ภาคกลาง   

11. นายสุบิน ผลอนุรักษว์งศ ์ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี 
12. นางอุทยัวรรณ โพธิi กระจ่าง ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 
13. นางจิรัชยา เฟื� องฟูรัตน์ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอสามโก ้จงัหวดัอ่างทอง 
14. นางสาวพชัรา จงโกรย ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัลพบุรี 
15. นางนฤมล อนัตะริกานนท ์ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัชยันาท 
16. นางสาววริาภรณ์ ชะมอ้ย ครูชาํนาญการ กศน.อาํเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท 
17. นางจตุพร ศรีลานคร ครู กศน.อาํเภอบา้นหมี� จงัหวดัลพบุรี 
18. นายจีรศกัดิi  รู้กิจนา ครู กศน.ตาํบลสี�คลอง อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
19. นางสาวนุรัต วรกฎ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 
20. นางสาวกนกณฐั  ซอ้นพุดซา ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอศีขรภูมิ  จงัหวดัสุรินทร์ 
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21. นางศิริพร มีพร้อม ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัสุรินทร์ 
22. นางสาวณฎัฐพชัร์  สายไทย   ครู กศน.อาํเภอลาํดวน จงัหวดัสุรินทร์ 
23. นายเชวงศกัดิi   นวลพุดซา ครู กศน.ตาํบลทบัทนั อาํเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ 

ภาคใต้    
24. นางเพียงใจ หอยสังข ์ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
25. นางสาวสุดา หาญวฒันกุล ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัตรัง 
26. นางสาวจุฑามาศ แกว้มี ครูชาํนาญการ กศน.อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
27. นางคนึงนิจ หนูนุ่ม ครู กศน.ตาํบลนาขา้วเสีย อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

ภาคตะวนัออก   
28. นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ ผูอ้าํนวยการ กศน.อาํเภอบา้นโพธิi  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
29. นายอนนัต ์ เฟื� องทอง ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
30. นางวาสนา รุนเจริญ ครู กศน.อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
31. นางสาวพรรณี ทรงสุข ครู กศน.ตาํบลบางตลาด อาํเภอคลองเขื�อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
32. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
33. นางญาณิศา สุขอุดม นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
34. นางนุสรา สกลนุกรกิจ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
35. นางกมลทิพย ์ ช่วยแกว้ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
36. นายกิตติพงศ ์ จนัทวงศ ์ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ 
37. นางสุกญัญา กุลเลิศพิทยา เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
38. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา นกัวชิาการศึกษา 
39. นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล นกัวชิาการศึกษา 
40. พนกังานขบัรถยนต ์   
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รายชื9อคณะทาํงาน 

 

คณะที9ปรึกษา 

 นายกฤตชยั อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.                                            
 นายประเสริฐ หอมดี ผูต้รวจราชการกระรวงศึกษาธิการ ปฏิบติัหนา้ที�รองเลขาธิการ กศน. 
 นางศุทธินี งามเขตต ์ ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันาหลกัสูตร            
คณะทาํงาน 

 นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
 นางกมลทิพย ์ ช่วยแกว้ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 
 นายกิตติพงศ ์ จนัทวงศ ์ นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ 
 นางสาวชาลินี ธรรมธิษา นกัวชิาการศึกษา 
 นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล นกัวชิาการศึกษา 

 

  
 


