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คำนำ 
  

 เปาหมายในการพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต   ของประชาชน

ชาวไทยทุกกลุมใหดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมบุคคลที่ยังตองการเติมเต็มศักยภาพ ผูดอยโอกาส หรือบุคคลท่ี

กำลังประสบกับปญหาความยากจนเปนอยางมาก จึงตองทำใหบุคคลในกลุมนี้ไดมี “โอกาสทางสังคม” (Social 

Mobility) โดยเนนการปองกันความเสี่ยงไมใหอยูในวงจรแหงความลมเหลวหรือกับดักของความยากจนในลักษณะ

การใหแตมตอ เปนการสรางโอกาส พรอมกับการเสริมสรางศักยภาพไปที่ตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

เปรียบเสมือนการเตรียมเมล็ดพันธุใหมดวยการบมเพาะคนไทยใหเปน “มนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21” เปน

บุคคลที่มีปญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม 

(Heart) การเปนมนุษยที่สมบูรณเปนเงื่อนไขที่จาเปนในการเตรียมคนไทย 4.0 สูโลกที่หนึ่ง ประกอบกับในคราว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดใหความสำคัญของแนวทางการ

ขับเคลื่อนดานการศึกษา โดยมุงเนนบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรประชา

สังคม เพื่อใหการพัฒนาดานการศึกษามีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวตอไป ตลอดจนมีความ

สอดคลองกับยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0  

 

กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนมีทางเลือกใน

การเขาสูการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนในสายอาชีพ ท้ังผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ใหสามารถเขาส ู เส นทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาได สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด ใหมีการดำเนินโครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื ้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะ

สนับสนุนการศึกษาที่ตอเนื่องเชื่อมโยงระหวางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ี

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี สามารถพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางการศึกษา

ในแตละสาขาวิชาชีพใหมีทักษะตอยอดในสถาบัน อุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยกระบวนการการมี

สวนรวมผานการจัดเวทีและประชาคมเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท้ังในระดับภูมิภาคและจังหวัดตอไป 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยไดนำกรอบแนวคิดของโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูการ

ปฏิบัติในลักษณะที่สอดประสานกับวาระการขับเคลื ่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  ทั้ง 8 ประเด็นนั ่นคือ 

Tourism and sports (เลยเมืองแหงการทองเที่ยวและการกีฬา) Health (เลยเมืองแหงสุขภาวะ) Agriculture 

(เลยเมืองแหงการเกษตรแบบผสมผสาน) Investment and Trade (เลยเมืองแหงการลงทุนและการคา)  Loei 

for All (เลยเม ืองของท ุกคน) Open Town to Arts and Culture (เลยเม ืองแห งศ ิลปะและว ัฒนธรรม) 

Education (เลยเมืองแหงการศึกษา) และ  Integrity (เลยเมืองแหงคุณธรรม)  โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับบริบทของจังหวัดเลยจำนวน 14 หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย เปนหลักสูตรท่ี

จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถตอเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในระดับอาชีวศึกษาไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด และ

สามารถเชื่อมโยงไดกับทั้ง 3 กลุมสมรรถนะนั่นคือ กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

และกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก  

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยไดร ับการสนับสนุนจากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนินโครงการนี ้อยางตอเนื ่อง และเพื ่อใหสอดคลองกับการดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจึงไดดำเนินการในลักษณะของการพัฒนาตัวแบบของ

หลักสูตร (Curriculum Model) เพื่อนำไปสูการขยายผลในภาพรวมของจังหวัด ในลักษณะที่มีความเปนเอกภาพ 

สอดรับกับทิศทางและวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย บนพื้นฐานความหลากหลายของการปฏิบัติ ศักยภาพ และ

ทรัพยากรของจังหวัดเลยตอไป  
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเปนมา 
  

เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา การศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน 

เพราะการศึกษาสรางใหผู คนมีความรู ความสามารถเพื ่อทำงานในการใหบริการประชาชน ผู บริโภค หรือ

ผูรับบริการ ตลอดจนสามารถสรางสรรคเทคโนโลยีและความเจริญกาวหนาใหม ๆ ใหกับทุกสังคมท่ัวโลก ดังนั้นทุก

ประเทศท่ัวโลกจึงถือเอาการจัดการศึกษาเปนหนึ่งในพันธกิจสำคัญของการบริหารประเทศ  ท้ังในประเทศท่ีพัฒนา

แลว และประเทศท่ีกำลังพัฒนาสวนใหญ โดยยึดหลักการและปรัชญาสำคัญก็คือคุณภาพของคนเทากับความเจริญ

ของประเทศ  หลักการและความเชื่อดังกลาวใชเปนเสาค้ำจุนความเจริญและความม่ันคงของแตละประเทศมาแลว

หลายศตวรรษ อยางไรก็ตามในชวงตนของศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศตระหนักถึงภัยคุกคามอันเนื่องมาจากความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีอยางที่ไมเคยเปนมากอน เทคโนโลยีกลายมาเปนตัวแปรสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

หากพิจารณากันอยางผิวเผินก็จะเห็นวาเทคโนโลยีมีคุณคาและสรางประโยชนใหกับมวลมนุษยชาติเปนอยางมาก 

แตหากพิจารณาใหลึกลงไปก็จะพบวาเทคโนโลยกีำลังกัดกรอนเสถียรภาพทางโครงสรางของสังคม และโครงสราง

ทางดานเศรษฐกิจของประเทศไปอยางชา ๆ   

ดวยสถานการณทางเศรษฐกิจและการคาที่มีการแขงขันกันอยางกวางขวาง และดวยความเจริญทางดาน

เทคโนโลยีทำใหโลกเราดูเหมือนจะแคบลง เสมือนไรพรมแดนก้ันระหวางกัน  ทุกภูมิภาคกลายมาเปนคูแขง และคู

คากันโดยอัตโนมัติ และดวยเหตุผลดานความอยูรอดและการเติบโตของธุรกิจ  บริษัท และสถานประกอบการสวน

ใหญจึงหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานที ่สามารถตอบสนองความตองการของผู บริโภคและ

ผูรับบริการในปริมาณที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แมนยำมากขึ้น ถูกตองมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำใหลด

คาใชจายใหนอยลง และแนนอนที่สุดก็คือเพื่อทำใหมีกำไรมากขึ้นนั่นเอง  อยางไรก็ตามหากเปนเพียงแคการนำ

เทคโนโลยีเขามารวมกับการผลิตและการใหบริการเดิม หรือเสริมใหผูปฏิบัติงาน คนงาน และลูกจางทำงานไดดีข้ึน

มีคุณภาพมากขึ้นก็คงจะดี  แตผลที่ตามมาก็คือมีการนำเอาเทคโนโลยีเขามาแทนที่คน และการดำเนินการใน

ลักษณะเชนนี้มีแนวโนมที ่สูงขึ ้น และแพรหลายมากขึ ้น โดยเฉพาะตำแหนงงานที่ไมจำเปนตองใชความคิด

สรางสรรค หรือการคิดแกปญหาซับซอน พนักงาน หรือคนงานเหลานี้กำลังทยอยถูกใหออกจากงานไปเรื่อย ๆ 

ขนาดของสถานประกอบการก็ปรับตัวใหเล็กลงแตทำงานไดเทาเดิมหรือมากกวาเดิมโดยอาศัยเทคโนโลยี เชน 

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) หุนยนต ตาง ๆ เปนตน ดวยเหตุนี้การพัฒนาใหคนมีการศึกษาท่ีดี    

 

 



                      LOEI Model 

                โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทาํรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

                           การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย 

 

2 

 

มีทักษะและความสามารถไมไดหมายถึงความเจริญของประเทศอีกตอไปแลว คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเชื่อมตอ

กับความสำเร็จของคนในประเทศนอยลงไปเรื่อย ๆ เพราะถึงแมผู คนจะมีการศึกษาที่ดี และเปนผูที่มีความรู

ความสามารถสูงเพียงใดก็ตาม หากในบริษัท หรือสถานประกอบการ  ไมมีตำแหนงงานใหทำก็ไมมีความหมาย

อะไร ไมตางกับประเทศท่ีผูคนสวนใหญไมรูหนังสือและมีคนตกงานจำนวนมาก  

 การจัดการศึกษาท่ีมีความมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถเพียงพอแคการทำงานในหนวยงาน

ของรัฐบาล เอกชน บริษัท และสถานประกอบการตาง ๆ อาจจะไมเพียงพออีกตอไป เปาหมายของการจัด

การศึกษาควรตองยกระดับใหสูงขึ ้นกวาเดิม นั่นคือไมใชแคการสำเร็จออกไปเพื่อเปนพนักงาน ผูปฏิบัติงาน 

บุคลากรในที่ใดที่หนึ่ง แตการจัดการศึกษาตองสรางใหประชากรในประเทศกาวขามไปสูการเปนผูประกอบการ 

เปนผูท่ีสามารถสรางงาน สรางธุรกิจ ใหกับตัวเองได ไมวาตองพ่ึงพาเงินเดือนจากนายจาง แตเปลี่ยนตัวเองไปเปน

ผูท่ีสรางคุณคา และแกปญหาใหกับผูคนในสังคมท้ังในประเทศและนอกประเทศตอไป 

 ผูประกอบการคือผูที่ขับเคลื่อนในเศรษฐกิจทั้งโลกเดินตอไปได พวกเขาเปนผูทีทำใหความตองการและ

ปญหาของผูคนไดการตอบสนองและแกไข อาจจะกลาวเกินจริงวา “ผูประกอบการคือผูขับเคลื่อนใหโลกใบนี้ยัง

หมุนไปไดตามปกติ” ผูประกอบการเปนคนที่มองโลกในแงดี พวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ ในขณะท่ี

คนทั่วไปอาจจะมองเห็นแตปญหาและอุปสรรค  นวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สวนใหญมาจากความคิด

สรางสรรคและความมุงม่ันท่ีจะแกปญหาใหกับผูคน ผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จสวนใหญจะเปนผูท่ีมีความ

กลาหาญ กลาลอง กลาเสี่ยง เปนนักสืบเสาะและเรียนรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด พวกเขาไมเคยเชื่อวาโลกธรรมชาติ และ

สภาพแวดลอมที่เห็นที่เปนอยูในปจจุบันจะคงอยูและเปนเชนนี้ตลอดไป พวกเขาเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 

ทุกอยางเปลี่ยนแปลงได ไมคงทน สามารถทำใหดีขึ้นไดเสมอไมสิ้นสุด คุณลักษณะเหลานี้ไมใชเรื่องของพรสวรรค 

หรือ ความสามารถพิเศษท่ีติดตัวมาแตกำเนิด แตเปนการเรื่องของการปลูกฝง หลอหลอม พัฒนา และเรียนรู  

 สถานศึกษาทุกระดับท่ีจัดการศึกษาควรตองมีโปรแกรม หลักสูตร หรือแนวทางท่ีบูรณาการเนื้อหา ทักษะ 

และทัศนคติดานผูประกอบการเขาไปดวย ซี่งสามารถทำไดทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงก็อาจจะเปนการเปด

สอนในรายวิชาเลือก หรือรายวิชาเพิ่มเติม สวนทางออมนั้นอาจจะเปนการทำกิจกรรม ชุมนุม ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนเทคนิค หรือกลยุทธการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติของผูประกอบการ เชน 

การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูผานการแกปญหา การแกปญหาอยางสรางสรรค การคิดสรางสรรค การเรียนรูแบบ

โครงงาน การเรียนรูจากการทดลอง การเรียนรูจากประสบการณตรง  การสงเสริมและสนับสนุนการอภิปราย

ประเด็นปญหา การตั้งคำถาม การทำงานรวมกับผูอื่น การนำเสนอ เปนตน  เทคนิคและกลยุทธการเรียนรูเหลานี้

ควรวางแผนอยางมียุทธศาสตร ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ผานการมีสวนรวมและมีวิสัยทัศนรวมกันทุกภาคสวน 

และทุกระดับ  ไมเชนนั้นประเทศของเราจะกลับไปสูประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากคน

ตกงาน ไมมีสมรรถนะดานการแขงขัน เศรษฐกิจฝดเคือง และอาจจะลมสลายในท่ีสุด  
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การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานของการเปนผูประกอบการนั้นสามารถดำเนินการไดใน

สามลักษณะคือ 1) การศึกษาเกี่ยวกับผูประกอบการ (Education of Entrepreneurship) ซึ่งเปนการเรียนการ

สอนเก่ียวกับทฤษฎีหลักการ กระบวนการ ข้ันตอน และกิจกรรมเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ 2) การศึกษาเพ่ือ

การเปนผูประกอบการ (Education for Entrepreneurship) ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่มุงเนนการฝกฝน และ

เตรียมความพรอมสูการเปนผูประกอบการ และ 3) การศึกษาในระหวางการเปนผูประกอบการ (Education for 

Entrepreneurship) ซ่ึงเปนการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาผูประกอบการใหมีความรูความสามารถสูงข้ึนเพ่ือรองรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของลูกคา ผูรับบริการ และตลาดใหม ๆ สำหรับตัวแบบของหลักสูตรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะ

ออกแบบใหมีลักษณะผสมผสาน (hybrid approach) ในทั้งสามลักษณะ ทั้งนี้เพื่อใหรองรับความตองการของ

นักเรียนในหลายระดับ ทั ้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะให

ความสำคัญกับการเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานดานการเปนผูประกอบการทางสังคม และทางพาณิชยในสัดสวนท่ี

เหมาะสมตามความตองการของผูเรียนและสถานศึกษา  

 นอกจากนี้เพื่อใหสอดรับและครอบคลุมกับทิศทางและความตองการของผูปกครองนักเรียน ชุมชน และ

สังคมมากขึ้นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานของการเปนผูประกอบการ สถานศึกษาสามารถ

ดำเนินการไดในสองแนวทางคือ การเสริมสรางสมรรถนะสำหรับผูประกอบการทางพาณิชย (Commercial 

Entrepreneur Competency) และสมรรถนะสำหร ับผ ู ประกอบการทางส ังคม (Social Entrepreneur 

Competency)  

 

วัตถุประสงค 
 รูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการของนักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวคิดสำหรับสถานศึกษาไดนำไปใชในการจัดการศึกษาภายใต

วัตถุประสงคดังนี้  

 1. เพื ่อใชเปนกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสรางสมรรถนะพื ้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 2. เพื ่อเพิ ่มทางเลือกในการจัดการศึกษาสำหรับการสงเสริมอาชีพอันจะกอใหเกิดกิจกรรมของ

ผูประกอบการรายใหมในอนาคต 

3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกนักเรียนในการระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. เพ่ือขยายกลุมเปาหมายผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายสูการศึกษา 

อาชีวศึกษา 

 

 

 



                      LOEI Model 

                โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทาํรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

                           การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย 

 

4 

 

กลุมเปาหมาย 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการในระยะแรก 
 ปการศึกษา 2564 - ปการศึกษา 2566 

 

แนวคิดท่ีใชในการพัฒนารูปแบบหลักสูตร 
 กระบวนการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเช ิงพื ้นท่ีเพื ่อเสริมสรางสมรรถนะพื ้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใตโครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื ้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไดประยุกตใชกรอบแนวคิด “ADDIE” ของ Branch (2009) และ วงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1 กระบวนการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเชิงพื ้นที ่เพื ่อเสริมสรางสมรรถนะพื ้นฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 

ท่ีมา : Branch, R. M. (2009). Instructional Design : The ADDIE Approach. New York : Springer. 
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 สำหรับขั้นตอนโดยภาพรวมของการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐาน

สำหรับการเปนผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนโดยภาพรวมของการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับ 

           การเปนผูประกอบการแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการสูงข้ึน 

 2. มีกิจกรรมของผูประกอบการเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับจังหวัดและภาพรวมของประเทศ 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการการศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา 

 4. เพิ่มทางเลือกในการศึกษาในระดับสูงขึ ้นไปสำหรับผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

รูปแบบของหลักสตูร

เสรมิสรางสมรรถนะการ

เปนผูประกอบการ 

ของนักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเมินบริบท 

จังหวัดเลย 

ประเมินบริบท 

การจัดการเรียนรูของโรงเรียน

จังหวัดเลย 

วิเคราะหนโยบาย 
 

วิเคราะหเปาประสงค 

โครงการฯ สป. 

ทิศทาง/เทรนด 

ของตลาดแรงงาน 

ในไทย/โลก 
 

เก็บรวบรวมขอมูล 

จากสถานศึกษาที่มกีาร

พัฒนาหลักสูตรดานการ

สงเสริมทักษะอาชีพ 

วิเคราะหขอมูล 

สังเคราะหรูปแบบ 

ของหลักสูตร 

นำเสนอรูปแบบหลักสูตร

ฯในระดับจังหวัด และ

ระดับภาคการศึกษา 

กำหนดวิสัยทัศน 

การพัฒนาผูเรียน 

กำหนดสมรรถนะ 

ของนักเรียน 

กำหนดรูปแบบ 

การเรียนรู 

กำหนดบทบาทที่พึง

ประสงคของครู 

ทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
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บทท่ี 2 

ขอคนพบจากการสำรวจสภาพปจจุบัน 
 
 จากการสำรวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานดานการเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานเพื่อการเปน

ผูประกอบการสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำใหพบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการ

ดำเนินโครงการในลักษณะนี้ ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

 -นักเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติ ลงมือทำ ฝกฝน 

 -นักเรียนมีพ้ืนฐานอาชีพ 

 -นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูในลักษณะเชนนี้ จึงใหความรวมมือเปนอยางดี 

 -นักเรียนมีสมาธิในการเรียน และการทำงาน 

 -นักเรียนมีโอกาสไดใชและเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูและการทำงาน 

 -นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 -นักเรียนไดเรียนรูการทำงานรวมกับคนอ่ืน และมีน้ำใจกับทุกคน 

 -นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

 -ความรวมมือกันของครู และครูกับผูบริหาร 

 -สามารถนำไปตอยอดสูโครงการอ่ืนได 

 -มีการใชวัสดุของทองถ่ินอยางคุมคา 

 จุดออน 

 -มีเวลาในการดำเนินงานนอย 

 -ครูมีภารกิจคอนขางมาก ทำใหไมสามารถทุมเทกับโครงการไดเต็มท่ี 

 -ขาดความตอเนื่อง ไมสม่ำเสมอ 

 -มีปญหาและเกิดความขัดแยงระหวางครูดวยกัน 

 -ตนทุนสำหรับการขับเคลื่อนใหเกิดความตอเนื่อง 

 -ขาดวัตถุดิบสำหรับการผลิต 

 -ขาดความรูและเทคโนโลยีสำหรับการสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

 -สถานท่ีในการดำเนินโครงการมีจำกัด 
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 โอกาส 

 -สามารถใชการดำเนินงานโครงการในลักษณะนี้เปนการปฏิบัติท่ีดีของครูและสถานศึกษาได 

 -ครูมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

 -สถานศึกษามีโอกาสไดสรางและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

 -ชุมชนใหการสนับสนุน การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 -สรางการสนับสนุนจากวิทยากรทองถ่ิน ภูมิปญญา 

อุปสรรค 

 -ผูปกครองสวนใหญ ไมสนับสนุนใหบุตรหลานทำงานและเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

แตจะใหความสำคัญกับการเรียนในสายสามัญมากกวา 

 -สถานศึกษามีงานและภารกิจท่ีเปนนโยบายคอนขางมาก 

 -ขาดน้ำ เกิดภัยแลง (กรณีหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการเกษตรกรรม) 

 -ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 

 -ขาดความรวมมือจากครูในบางสถานศึกษา 

 -นักเรียนยังขาดประสบการณดานการใชเครื่องมือ และอุปกรณท่ีเก่ียวกับงานอาชีพบางอยาง 

 -นักเรียนมองไมเปนโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาทักษะอาชีพ 

 

จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดทำใหเขาใจเก่ียวกับสภาพปจจุบันและปญหาเก่ียวกับการเสริมสราง 

ทักษะอาชีพ และสมรรถนะพื้นฐานเพื่อการผูประกอบการของสถานศึกษาอยางชัดเจนมากขึ้น ทำใหไดขอสรุปวา 

หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นลวนมีคุณคาและเกิดประโยชนตอผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ 

และเจตคติ นอกจากนี้ครูผูสอนก็มีความรูความสามารถท่ีสามารถจัดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพใหกับผูเรียนไดเปนอยาง

ดี แตจุดออนในลักษณะนี้ยังไมสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื ่อง เพราะยังขาดทรัพยากรที ่จำเปน เชน

งบประมาณ วัตถุดิบ และเวลาท่ีจะดำเนินการ อยางไรก็ตามความรูและเทคโนโลยีในระดับสูงก็ยังตองพัฒนาตอไป  

อยางไรก็ตามสถานศึกษาเขาใจและสามารถแสวงหาโอกาสและความรวมมือกับสังคม ชุมชน  

ไดเปนอยางดี แตที่ยังเปนอุปสรรคก็คือคานิยมเกี่ยวกับการเรียนในสายอาชีพ หรือการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ

พื้นฐานทางดานอาชีพหรือผูประกอบการยังไมถูกยอมรับจากผูปกครององขผูเรียน ดังนั้นโมเดลหรือรูปแบบของ

หลักสูตรจะตองเสริมสรางจากจุดแข็ง หลีกเลี่ยงจุดออน ดำเนินกลยุทธดวยโอกาส และมองขามอุปสรรคท่ียากเกิน

การควบคุมของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
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บทท่ี 3 

การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ 
 

 

ความหมายของผูประกอบการ 

 

ผูประกอบการหมายถึง ผูท่ีสรางสิ่งใหมเพ่ือใชแกปญหาใหกับผูคน เชน ความคิดใหม อุปกรณใหม 

ผลิตภัณฑใหม สถานการณใหม ตลาดใหม  ชุดของความเปนไปไดใหม เพ่ือทำใหมีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดคุณคาตอผูบริโภค และสังคมอยางสูงสุด 

 

การจัดการศึกษาเพ่ือความผูประกอบการ 

 

การจัดการศึกษาดานความเปนผูประกอบการคือการเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะ เพื่อใชประโยชนจากโอกาสในสภาพแวดลอมของความรูนี้ เปนการสอนและการเรียนรูถึงวิธีการ      

เนื้อหา และฝกปฏิบัติ ที่เหมาสะมกับชวงวัยของผูเรียน เวลา และบริบทของแตละสถานศึกษา นำไปสูการพัฒนา

สมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ และหลอหลอมใหมีทัศนคติที่เปนบวกตอการเผชิญกับปญหา 

ความทาทาย หรือแมแตความผิดพลาด/ลมเหลว ท้ังนี้เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโตของธุรกิจ และสรางคุณคา

ใหกับสังคมตอไป 

 

ความสำคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ 

 

เคยมีคำกลาวท่ีวา “หากไมมีวิสัยทัศนแลว ชาติก็ตองพังพินาศ” และอาจจะไมเปนการกลาวเกินจริงมาก

นักถาจะพูดวา “หากปราศจากผูประกอบการ เศรษฐกิจก็คงจะพังพินาศ”  

ผูประกอบการและผลที่เกิดขึ้นจาก การสรางสรรคของกิจการใหมของผูประกอบการ คือแหลงที่มาของ

พลังและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  โดยในแงของเศรษฐกิจแลว อาจจะเปรียบเทียบ “ผูกอตั้งกิจการใหม 

(start-ups)”  เปนเหมือน “ตนกลา” ในระบบนิเทศทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสองอยางหากไมมีระบบแลวก็ยอมจะ

เหี่ยวเฉาและแหงตายไปในท่ีสุด ดังนั้น เศรษฐกิจจะเติบโตไดก็ตอเม่ือพลเมืองทำกิจกรรมเก่ียวกับผูประกอบการใน

ระดับท่ีสูง และนำไปสูการสรางกิจการใหมอยางตอเนื่อง  
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ดังนั ้นทุกประเทศมีจำนวนผู ประกอบการใหมในอัตราที ่เพิ ่มขึ ้น จะมีระดับของกิจกรรมที ่เกิดจาก

ผูประกอบการเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางความแข็งแกรงใหกับเศรษฐกิจของประเทศ  อาจกลาวได

วา กิจกรรมของผูประกอบการ “เปนการกระทำเชิงนวัตกรรม” กลาวคือเปนการทำงานเพื่อใชทรัพยากรที่มีอยู

เพื่อสรางใหเกิดความสามารถใหมในการสรางความมั่งคั่ง ซึ่งเปนบทบาทสำคัญที่นำไปสูการสรางนวัตกรรม และ

เสริมสรางใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต และความเจริญรุงเรืองโดยรวมของชาติ ท้ังนี้ก็เพราะผูประกอบการเปนปจจัยท่ี

สำคัญท่ีนำไปสูการจางงานในอัตราท่ีสูงข้ึน  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานผูประกอบการจึง

เปนสิ่งท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ่ง  

 

ประเภทของการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ 

 

 การจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการสามารถดำเนินการไดใน 3 ลักษณะคือ 

 1. การศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ (Education of Entrepreneurship) เปนการศึกษาเพ่ือ

สรางใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ คุณลักษณะ สมรรถนะ ตลอดจนกิจกรรมของ

ผูประกอบการ  

 2. การศึกษาเพื ่อความเปนผู ประกอบการ (Education for Entrepreneurship) เปนการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะ (เชน ความรู ทักษะ ทัศนคติ เปนตน) สำหรับการเปนผูประกอบการ ซ่ึงจะมุงเนนในเรื่องของ

การฝกฝน และการลงมือปฏิบัติจริง 

 3. การศึกษาในดานความเปนผูประกออบการ (Education in Entrepreneurship) เปนการศึกษาพัฒนา

ตนเองของผูประกอบการเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเก่ียวกับกิจการ และธุรกิจของตนเอง

ใหเจริญเติบโตมากข้ึน 

 

ทิศทางของการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการ 

 

 แมคำวา “ผูประกอบการ” จะเก่ียวของกับ “ธุรกิจ” และ “การทำกำไร” แตกระบวนทัศนใหมสำหรับ

การจัดการศึกษาในดานนี้ก็มีพัฒนาการอยูมาอยางตอเนื่อง ทำใหทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือความเปน

ผูประกอบการสามารถดำเนินการไดในสามทิศทางนั่นคือ 
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 1. การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการดานพาณิชย (Commercial Entrepreneurship) เปนการจัด

การศึกษาท่ีมีเปาหมายหลักเปนการทำกำไรจากธุรกิจ 

 2. การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) เปนการจัดการศึกษาท่ี

มีเปาหมายหลักเปนการใหคุณคากับสังคม ไมใชการทำกำไร 

 3. การศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการแบบผสมผสาน (Hybrid Entrepreneurship) เปนการจัด

การศึกษาท่ีมีเปาหมายท้ังการใหคุณคากับสังคม และการทำกำไร 

 

ทิศทางการทำงานของผูประกอบการ ท่ีแบงตามการสรางผลกระทบตอสังคม/ผูบริโภคสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ทิศทางการทำงานของผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

มุงความสำคัญไปที่การสรางคุณคาใหสังคม 

 

มุงความสำคัญไปที่การสรางกำไร 

 

 

Commercial 

Entrepreneurship 

 
Social 

Entrepreneurship 

Hybrid Entrepreneurship 



LOEI Model 

 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย 

11 

บทท่ี 4 

สมรรถนะสำหรับผูประกอบการ 
 

 สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะสวนลึกอยูภายในของบุคคล เชน แรงจูงใจ (Motive) คุณลักษณะ (Trait) 

ทักษะ (Skill) มโนทัศนตอตนเอง (Self-Image) บทบาททางสังคม (Social Role) และความรู (Knowledge)      

ท่ีถูกใชเพ่ือกอใหเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลหรือสำเร็จไดดียิ่งข้ึน  

สมรรถนะจะประกอบดวยสวนที่มองเห็นงาย เชน ความรู และทักษะ และสมรรถนะที่มองเห็นยาก       

เชน บทบาที่แสดงออกตอสังคม ภาพลักษณะของบุคคลที่มีตอตนเอง  คุณลักษณะสวนบุคคล และ  แรงจูงใจ 

สมรรถนะสำหรับผูประกอบการ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ การรูและจัดการตนเอง การรูและจัดการผูอื่น และ

การรูและจัดการธุรกิจ ดังนี้  

 1. การรูและจัดการตนเอง (knowing and management yourself) ถาแตละบุคคลไมมีสมรรถนะนี้ 

อาจจะไมไดรับความนาเชื่อถือในการจัดการผูอ่ืน หรือการจัดการธุรกิจซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะตาง ๆ ดังนี้  

     1.1 ความฉลาดทางอารมณ และการตระหนักในตนเอง (emotional intelligence/self-awareness)  

     1.2 ความเชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence)  

     1.3 การพัฒนาตนเอง (self-development)  

     1.4 การสรางความนาเชื่อถือและสำนึกรับผิดชอบสวนบุคคล (building trust and personal 

accountability)  

     1.5 ความยืดหยุน และการอดทนตอความเครียด (resilience and stress tolerance)  

     1.6 การมุงเนนการกระทำ (action orientation)   

     1.7 การบริหารเวลา (time management)  

     1.8 ความยืดหยุน และความคลองแคลว (flexibility and agility)  

      1.9 การคิดเชิงวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical and analytical thinking)  

     1.10 ความคิดสรางสรรค (creative thinking)  

 2. การรูจักและการจัดการกับคนอ่ืน (knowing and managing others) ทุกคนตองมีการติดตอกับ

บุคคลอ่ืน ๆ และเพ่ือใหการติดตอกับบุคคลอ่ืนเกิดประสิทธิภาพ จึงตองประกอบดวยสมรรถนะดังนี้  

     2.1 การสื่อสารดวยการพูด (oral communication)  

     2.2 การสื่อสารดวยการเขียน (written communication)  
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     2.3 ความหลากหลายทางดานคานิยม (valuing diversity)   

     2.4 การสรางทีมงาน (building teams)  

     2.5 การมีเครือขาย (networking)  

     2.6 การเปนหุนสวน (partnering)  

     2.7 การสรางความสัมพันธ (building relationship)  

     2.8 ความฉลาดทางอารมณ/ความเขาใจระหวางบุคคล (emotional intelligence/ interpersonal savvy)  

     2.9 การมีอิทธิพลโนมนาว (influencing)  

     2.10 การจัดการความขัดแยง (conflict management)  

     2.11 การจัดการบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงาน (managing people for performance)  

     2.12 การชี้แจงบทบาทและสำนึกรับผิดชอบ (clarify roles and accountabilities)   

     2.13 การมอบหมายงาน (delegating)  

     2.14 การเสริมสรางศักยภาพของผูอ่ืน (empowering others)  

     2.15 การสรางแรงจูงใจใหผูอ่ืน (motivating others)  

     2.16 การโคช (coaching)  

     2.17 การพัฒนาคนเกง (developing top talent)  

 3. ความรูและการจัดการธุรกิจ (knowing and managing the business) สมรรถนะดานนี้จะข้ึนอยูกับ

ลักษณะของธุรกิจหรือองคกรนั้น ๆ ดวยประกอบดวยสมรรถนะ ดังนี้ 

     3.1 การแกไขปญหา (problem solving)  

     3.2 การตัดสินใจ (decision making)  

     3.3 การจัดการและการนำการเปลีย่นแปลง (managing and leading change)  

    3.4 การผลกัดันนวัตกรรม (driving innovation)  

     3.5 การมุงเนนลูกคา (customer focus)  

     3.6 การจัดการทรัพยากร (resource management)  

     3.7 การวางแผนการดำเนินงานและการติดตาม (operational and tracking planning)  

     3.8 การมุงเนนผลลัพธ (results orientation)  

     3.9  การมุงเนนคุณภาพ (quality orientation)  
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     3.10 การเรียนรูใหเกิดความเชี่ยวชาญ (mastering complexity)  

     3.11 ความเฉียบแหลมทางดานการเงินและธุรกิจ (business and financial acumen)  

     3.12 การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning)  

     3.13 การคิดเชิงกลยุทธ (strategic thinking)  

     3.14 มุมมองเก่ียวกับโลก (global perspective)  

     3.15 ความเขาใจองคกร (organizational savvy)  

     3.16 การออกแบบองคกร (organizational savvy)  

     3.17 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (human resource planning)  

     3.18 การติดตามสภาพแวดลอมภายนอก (monitoring the external environment)  

     3.19 ทักษะหลักทางดานเทคนิค/หนาท่ีงาน (core functional/technical skill)  

 

 หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดของแตละสมรรถนะสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก 

 

 ถึงแมทุกสมรรถนะที่นำเสนอในขางตนจะมีความสำคัญและจำเปนสำหรับผูประกอบการ แตคงเปนไปได

ยากที่สถานศึกษาจะเสริมสรางสมรรถนะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดังนั้นจึงเปนหนาที่สำหรับสถานศึกษาท่ี

จะตองเลือกและจัดลำดับความสำคัญวาจะเสริมสรางสมรรถนะอะไรกอนหลัง เชน ระดับ ป.4  ป.5 และ ป.6    

ควรเสริมสรางสมรรถนะใดในระดับชั้นใดกอน เปนตน โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาในชวงชั้นใดชวงชั้นใดชวงชั้นหนึ่ง 

ผูเรียนก็จะไดรับการเสริมสรางสมรรถนะครบถวนตามท่ีกำหนดไว 
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บทท่ี 5 

โครงสรางเน้ือหา 
  

การจัดการศึกษาเพื่อความเปนผูประกอบการแบงเนื้อหาที่เกี่ยวของออกเปน 3 ประเภท คือ การศึกษา

เกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ (Education of Entrepreneurship) การศึกษาเพื่อความเปนผูประกอบการ 

(Education for Entrepreneurship) การศ ึกษาในด านความเป นผ ู ประกออบการ และ (Education in 

Entrepreneurship) ในที่นี้จะใหความสำคัญกับสองประเภทแรกคือ การศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ 

และการศึกษาเพื ่อความเปนผู ประกอบการ โดยใหทางเลือกกับสถานศึกษาในสองทิศทางคือความเปน

ผูประกอบการทางพาณิชย (Commercial Entrepreneurship) หรือ ความเปนผูประกอบการทางสังคม (Social 

Entrepreneurship)  

เนื้อหาสำหรับการจัดการศึกษาทั้งสองแนวทางเชื่อมโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดานพาณิช

ยกรรม ซ่ึงประกอบดวย 3 กลุมสมรรถนะคือ กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกลุม

สมรรถนะวิชาชีพเลือก ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 โครงสรางเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการทางพาณิชย 

 

หัวขอ/เนื้อหาในหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะ 

เพ่ือการเปนผูประกอบการ 
ระดับชั้นท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน        

ทรัพยากรธรรมชาติ และความขาดแคลน        

การเปนผูประกอบการ        

คอมพิวเตอรและสมารทโฟนสำหรับผูประกอบการ        

เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน        

บัญชีครัวเรือน และบัญชีเบ้ืองตน        

การขาย/การใหบริการสังคมเบ้ืองตน        

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ        

การตลาดเบ้ืองตน        

การขายออนไลน        

การหาขอมูลการตลาด        

การดำเนินธุรกิจขนาดยอม        

การจัดจำหนายสินคาและบริการ        

การโฆษณาและการสงเสริมการขาย        

การจัดแสดงสินคา        

การพัฒนาบุคลิกภาพผูประกอบการ        

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก        

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช        

การขายตรง        

การบรรจุภณัฑ และการออกแบบ        

ลูกคาสมัพันธ        

การกำหนดราคา        

การจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน        

การคิดเชิงสรางสรรคทางการตลาด        

ศิลปะเชิงพาณิชย        

ภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการ        
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ตารางท่ี 2 โครงสรางเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนผูประกอบการทางสังคม 

 

หัวขอ/เนื้อหาในหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะ 

เพ่ือการเปนผูประกอบการ 
ระดับชั้นท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน        

ทรัพยากรธรรมชาติ และความขาดแคลน        

การเปนผูประกอบการทางสังคม        

คอมพิวเตอรและสมารทโฟนสำหรับผูประกอบการ        

เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน        

บัญชีครัวเรือน และบัญชีเบ้ืองตน        

การขาย/การใหบริการสังคมเบ้ืองตน        

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ        

การบริการสังคม        

การใหบริการสังคมออนไลน        

การหาความตองการของสังคม        

การดำเนินกิจการทางสังคม        

การเผยแพรผลิตภัณฑและบริการทางสังคม        

การประชาสัมพันธและการสงเสรมิการรับรู        

การจัดแสดงและนำเสนอผลิตภณัฑและบริการ        

การพัฒนาบุคลิกภาพผูประกอบการ        

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก        

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช        

การบรรจุภณัฑ และการออกแบบ        

การจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน        

การคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือแกปญหาทางสังคม        

ภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการ        

 

จากตารางท่ี 1 และ 2 เปนเพียงแนวทางการเลือกหัวขอสำหรับการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น  

สถานศึกษาสามารถเลือกหัวขอท่ีจะใหนักเรียนไดเรียนรูแตกตางจากนี้ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมและความรู 

พ้ืนฐานของนักเรียน และความพรอมของครูผูสอน  
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จากภาพที่ 4 เปนแนวทางการนำเอาเนื้อหาในประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ทั้งกลุมสมรรถนะวิชาชีพ

พื้นฐาน กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก) เพื่อจัดทำเปนหนวย/แผนการเรียนรู และ

นำไปสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้ง 3 ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรูดังกลาวจะทำใหนักเรียนมี

พื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรไดตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 การนำเนื้อหาประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาด เขามาบูรณาการกับโครงสรางหลักสูตรของ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินการไดในสวนที่เปนรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน ซึ ่งมีจำนวนชั ่วโมงมากนอยแตกตางกันในแตละระดับการศึกษาและ

สถานศึกษา ดังนั้นเปนการดำเนินการในลักษณะที่ยืดหยุน สถานศึกษาสามารถปรับและใชรายวิชาที่เกี่ยวของได

ตามบริบทและความพรอม ดังภาพท่ี 5 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู/

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
840 840 840 840 840 840 

880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

880 

(22 นก.) 

1,640 

(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรม  

ท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอยกวา 40 ชั่วโมง ปละไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
ไมนอยกวา 

1,600 ชั่วโมง 

พ้ืนท่ีท่ีสามารถปรบัเพ่ือนำหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐาน 

สำหรับการเปนผูประกอบการเขามาใชได 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง / ป ไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง / ป 

รวม 3 ป 

ไมนอยกวา 

3,600 ชั่วโมง 

 

 

ภาพท่ี 5  การบูรณาการเนื้อหาประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการตลาดในโครงสรางหลักสูตร 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทท่ี 7 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียน 

 

การเร ียนการสอนตามแนวทางของผ ู ประกอบการ (Entrepreneurial approach) จะออกแบบ      

โครงการและหนวยการเรียนรูในลักษณะที ่ใหนักเรียนนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู   โดยอาศัย

ประสบการณ  มุงเนนการปฏิบัติ และครอบคลุมไปถึงการวิจัยปฏิบัติการ กรณีศึกษา การศึกษาและเรียนรูกับ

ผูปฏิบัติงานจริง การทำกิจกรรมเสมือน (ฝกงาน)  การประชุมปฏิบัติการ และการประยุกตทฤษฎีที่ไดจากการ

เรียนรูไปใชในสถานการณของชีวิตจริง จะเห็นแลววาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้จะเปนแนวทางการ

สอนท่ีครูผู สอนตองออกแบบเอง (custom-designed pedagogy approach) ทั้งนี้เพื ่อใหสอดคลองกับความ

จำเปนและจุดเนนตลอดท้ังบริบทของแตละสถานศึกษา ซ่ึงจะมีลักษณะท่ัวไปดังนี้ 

-ครูเปนผูสอนและผูอำนวยการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูเกิดข้ึนตามแนวทางการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ

และแนวทางนักเรียนเปนศูนยกลาง  

-ครูใชวิธีสอนท่ีเนนการลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เชน เทคนิคการเรียนรูเลียนแบบสถานการณของ

ชีวิตจริง และ การกปญหาอยางสรางสรรค 

-เนนการเรียนรูผานการออกไปเยี่ยมชมสถานท่ีจริง แทนท่ีจะเปนการเชื้อเชิญผูเชี่ยวชาญเขามาในชั้นเรียน 

นั่นคือครูควรขยายสภาพแวดลอมการสอน และเปดการสอนไปสูผูใหความรู/แหลงความรูอ่ืนท่ีอยูนอกโรงเรียนให

มากข้ึน  

-เนนการสอนท่ีเปนแบบภาพรวม สหวิทยาการ และการบูรณาการขามสาขาวิชาใหมากข้ึน 

-ใหความสำคัญกับการทำงานรวมกับครูคนอ่ืน (เพ่ือนรวมงาน) และชุมชนมากข้ึน 

-ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เขามาชวยในการสอนใหมากข้ึน  

-ใชการสะทอนคิด และการประเมินตนเองเปนกลยุทธสำคัญในการประเมินผล 
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานเพื่อการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียนนั้น 

ผูอำนวยการสถานศึกษา ผูนำทางวิชาการ ตลอดจนครูผูสอนจะตองรวมกันพิจารณาวาจะตองใชแนวการสอนแบบ

ใดจึงจะเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียน อยางไรก็ตามไมวาจะเลือกแนวทางใด วิธีการสอนใดก็ตาม  

วิธีการสอนที่จำเปนและตองมีนั่นก็คือการเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning) การเรียนรูโดยการลงมือทำ 

(Learning-by-doing) การเรียนรู แบบโครงงาน (Project-based learning) การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-based learning) การเรียนรูโดยใชความอยากรูอยากเหน็เปนฐาน (Curiosity-based learning) และ

การเรียนรูโดยใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน (Inquiry based learning) สถานศึกษาจะตองใชวิธีการเรียนรู

ดังกลาวเปนพื้นฐาน สำหรับการสอนดวยวิธี  อื่น ๆ หากสถานศึกษาพิจารณาแลววาสามารถจัดได หรือมีความ

พรอมก็สามารถนำเอามาใชรวมกับวิธีการสอนท่ีเปนพ้ืนฐานเหลานั้นได วิธีการสอนท่ีอาจจะนำมาใชเพ่ิมเติม ไดแก 

การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology-based learning) การเรียนรูแบบผสมผสานกับเทคโนโลยี 

(Blended learning) การเรียนรู จากความลมเหลว (learning from failure) การเรียนรู ในสภาพแวดลอมท่ี

คลุมเครือ (learning in ambiguous environment) สำหรับการประเมินผลที่อาจจะนำมาใชเพิ่มเติมก็อยางเชน 

การสะทอนคิดเก่ียวกับตนเอง (self-reflection)  และ การประเมินตนเอง (self-evaluation) 

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนนั้นสามารถดำเนินการไดในสองแนวทางหลัก คือ การเนนท่ี

ผูประกอบการทางพาณิชย และ ผูประกอบการทางสังคม โดยทั้งสองแนวทางอาจจะใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรูในลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามบริบทและวัฒนธรรมชั้นเรียน แตไมวาจะเปนรูปแบบใดการ

เรียนรูของผูเรียนก็ควรเปนไปในลักษณะ “Active Learning” เชน การเรียนรูแบบ LOEI Model ดังภาพที่ 6     

ซ่ึงเปนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการเรียนรูแบบ 5E เขาดวยกัน 
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หลักการของ LOEI Model 

 

 L = Lifelong Learning  เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมุงความสนใจเพ่ือเสริมสรางทักษะและ 

                กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 O = Opportunity of occupation เปนรูปแบบของการสรางและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 E = Entrepreneurship Education เปนรูปแบบของการสรางความเปนผูประกอบการ อันจะนำไปสู 

      การทำกิจกรรมของผูประกอบการ เชน สรางนวัตกรรม สรางการจางงาน และกระตุนเศรษฐกิจ  

I = Innovation Approach เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ีการสรางทักษะการคิดแกปญหา  

     คิดสรางสรรค ประยุกตใชความรูในชั้นเรียนสูการสรางสรรคคุณคาใหกับชุมชน และสังคม 

 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ LOEI Model 

 1. เช่ือมโยงชีวิตจริง (Connect Real World) เขากับบทเรียน ซ่ึงชีวิตจริงสามารถมองไดในหลาย ๆ มิติ 

เชน ดานวัตถุหรือเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม การเชื่อมโยงชีวิตจริงจะทำใหนักเรียน

เรียนรูอยางมีความหมาย และตระหนักถึงความจำเปนในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน ข้ันตอนนี้จึงเปนการสรางการมีสวน

รวมและดึงดูดความสนใจ (Engagement) ของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 2. ข้ันของการทำความเขาใจนักเรียน (Understanding Students ) ข้ันนี้สำคัญมากเพราะเปนข้ันท่ีครู

จะไดรูวานักเรียนมีความรู(เดิม) และทัศนคติท่ีมีตอหัวขอท่ีพวกเขาจะเรียน หรือบทเรียนท่ีกำลังจะเกิดข้ึนอยางไร 

ซ่ึงจะทำใหครูสามารถปรับกลยุทธการสอนหรือจัดการกับความสนใจของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 หมายเหตุ ท้ังข้ันท่ี 1 และ 2 ครูตองแนใจกอนวานักเรียนมีความรูเดิมและคุณธรรมพ้ืนฐานเพียงพอกอน  

ท่ีจะกาวไปสูข้ันตอไป หากเห็นวาไมเพียงพออาจจะตองมีการเสริมตอการเรียนรูใหนักเรียนมีความพรอมมากข้ึน 

 3. ขั้นของการสรางการเรียนรู (Learning to Learn) เปนขั้นของการเรียนรูความคิดรวบยอดที่ลึกซ้ึง

และการเรียนรูเก่ียวกระบวนการ/วิธีการในการสรางองคความรู และแบบแผนของการไดมาซ่ึงความรู (algorithm) 

หรือ แบบแผน (patter) ซึ ่งจะทำใหนักเรียนสามารถถายโอนความรู  (transfer) ไปสู บทเรียน/หัวขอ และ

สถานการณอื่น ๆ ในบริบทที่คลายกันได ในขั้นนี้จึงอาจจะมีทั้งการคนหา (Exploration) ดวยวิธีการ เทคนิค 

และแนวทางท่ีหลากหลาย  การอธิบาย (Explanation) เพ่ือสรางตัวแทนความรู (knowledge representation)

ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความถนัดของแตละคนหรือกลุม อันจะกอใหเกิดความรูท่ีคงทน และคุณธรรมข้ันสูง 

 4. ขั้นของการตอยอดและขยายการเรียนรู (Elaboration) เปนขั้นของการแกปญหาในมิติตาง ๆ ที่ได

กลาวถึงในขั้นที่ 1 (ดานวัตถุหรือเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม) เปนการนำความรู 

และทักษะที่เกิดขึ้นในขั้นการเรียนรู ไปสูการแกปญหา การสรางสรรค และนวัตกรรม ผานกระบวนการแกปญหา

อยางสรางสรรค (Creative Problem Solving) หรือกระบวนการทางนวัตกรรม (Innovation Process)  
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สมรรถนะสำหรับผูประกอบการ 
 

1. การรูและจัดการตนเอง (knowing and management yourself) ถาแตละบุคคลไมมีสมรรถนะนี้ 

อาจจะไมไดรับความนาเชื่อถือในการจัดการผูอ่ืน หรือการจัดการธุรกิจซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะตาง ๆ ดังนี้  

     1.1 ความฉลาดทางอารมณ และการตระหนักในตนเอง (emotional intelligence/self-awareness) 

ซึ่งเปนการตอบสนองตอผลสะทอนกลับท้ังเชิงบวกและเชิงลบสำหรับผลการปฏิบัติงานของตนเอง การปรับปรุง

พฤติกรรมของตนเองใหตอบสนองตอผลสะทอนกลับนั้น การตระหนักถึงความรูสึกและความกังวลของการสนทนา

ทั ้งที ่แสดงออกและความตองการที ่ซอนอยู ของคนอื ่น การเขาใจถึงความพอใจของคนอื ่นในการตัดสินใจ           

การแกปญหา และการทำงานรวมกันกับคนอื่น การยอมรับในคำแนะนำ แมวาอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุดในเวลานั้น 

การตั ้งคำถามเพื ่อสรางบรรยากาศใหคนอื ่นรู สึกสบายใจในการแสดงออกและแบงปนความคิดเห็นรวมกัน        

การแสดงออกถึงความรูสึกและปฏิกิริยาอยางสงบ สุภาพและนุมนวล และการสื่อสารอยางมีไหวพริบแมวาผูอ่ืนจะ

กำลังสับสนหรือไมมีความสุข 

     1.2 ความเชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence) เปนการแสดงออกถึงความคิดเห็นและมุมมองท่ีชัดเจน

และเหมาะสม แมวาคนอื่นจะไมเห็นดวย การแสดงออกถึงความมั่นใจและเชื่อมั่นในการนำเสนอความคิดและ

มุมมองทั้งทางคำพูด และการเขียน แสดงใหเห็นถึงความยินดีในการไดรับมอบหมาย งานหรือโครงการใหม ๆ    

แจงผูอ่ืนอยางรวดเร็ว และตรงไปตรงมา เม่ือไมสามารถปฏิบัติตามคำรองขอไดพรอมเหตุผล และเสนอทางเลือกใน

การแกไขปญหา ยอมรับเม่ือมีความผิดพลาดหรือคนอ่ืนมีทางเลือกท่ีดีกวา และยินดีท่ีจะเปลี่ยนปลงการดำเนินงาน

ท่ีจำเปน และแสดงใหเห็นถึงความม่ันใจในแผนงานและการตัดสินใจท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จ 

     1.3 การพัฒนาตนเอง (self-development) เปนการนำผลสะทอนกลับประจำวันที่ไดรับทั้งเชิงบวก

และเชิงลบมายกระดับการปฏิบัติงาน การหาตัวอยางและขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของตน  ศึกษาจากขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ผลการประเมิน รายงาน ขอรองเรียนของลูกคาเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

ของผลการปฏิบัติงานของตน การเรียนรูจากความสำเร็จและความผิดพลาด การแสวงหาโอกาสในการพัฒนา     

ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ และการสรางใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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     1.4 การสรางความนาเชื ่อถือและสำนึกร ับผิดชอบสวนบุคคล (building trust and personal 

accountability) เปนรับรูเม่ือผูอ่ืนไมรู และใหขอมูลเทาท่ีจำเปน ใหขอมูลดวยความม่ันใจ เคารพและจริงใจตอกัน 

ยินดีแสดงความรับผิดชอบเมื่อพบความผิดพลาด หรือความลมเหลวของทีมงาน รักษาคำมั่นสัญญาที่ใหไวกับ

บุคคลอื่น แสดงออกถึงการกระทำและคำพูดที่ตองไปในทิศทางเดียวกัน จัดการกับปญหาที่เกี่ยวของกับงานได

อยางมั่นใจ และเด็ดเดี่ยว และแสดงออกถึงพฤติกรรมใหเปนแบบอยางที่แสดงออกถึงคานิยมและหลักปฏิบัติของ

องคกร 

     1.5 ความยืดหยุ น และการอดทนตอความเครียด (resilience and stress tolerance) เปนการ

วางแผนอยางนาเชื่อถือและม่ันคงภายใตสภาวะกดดัน คับขัน อดทน เขมแข็ง และแกปญหาไดดี เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

เปนที่ยอมรับ ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยความเคารพและยุติธรรมเมื่อตองอยูภายใตการกดดัน คนหาวิธีเพื่อกำจัด

อุปสรรคใหดำเนินการไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได

อยางรวดเร็ว และมองเห็นความผิดพลาด ลมเหลวเปนโอกาสในการเรียนรู 

     1.6 การมุงเนนการกระทำ (action orientation)  เปนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีดีท่ีสุด มีความ

ม่ันใจในการตัดสินใจเม่ือพบเหตุการณท่ีไมแนนอน วิเคราะหและปรับปรุงสมดุลของขอมูลท่ีไดรับ เพ่ือนำไปสูการ

กระทำท่ีกาวไปขางหนา หลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีทำใหเกิดความกังวลใจ ไมมีสมาธิ จัดลำดับของงาน และวัตถุประสงค

ของงาน เพ่ือใหสำเร็จอยางรวดเร็ว 

     1.7 การบริหารเวลา (time management) เปนการตอบสนองและจัดแผนการทำงานอยางรวดเร็ว 

เมื่อไดรับงานอยางกะทันหัน วางแผนการทำงานของตนเองทุกวัน และติดตามอยางใกลชิดกอนจะถึงกำหนดแลว

เสร็จ จัดลำดับและจัดเรียงความซับซอนของงาน เพื ่อใหคงไวตามเปาหมายของงาน และมีการจัดสรรเพ่ือ

มอบหมายใหกับทีมงานรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 

     1.8 ความยืดหยุน และความคลองแคลว (flexibility and agility) เปนการรูจักปรับตัวเม่ือไดรับขอมูล

ใหม ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณมีการนำเสนอแนวคิด วิธีการใหม ๆ สรางบรรยากาศในการทำงาน

รวมกัน  ยินดีและเต็มใจรับระบบ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือความคิดใหม ๆ  ชี้แนะใหผูอื่นรูจักปรับตัวใหเขา

กับสถานการณตาง ๆ และมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

      1.9 การคิดเชิงวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical and analytical thinking) เปนการ

คิด คนหากระบวนการ วิธีการท่ีทาทายเพ่ือใหองคกรประสบความสำเร็จ มีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ จดจำ 

และสื่อสารขอมูลที่สำคัญ สามารถกำหนดกรอบของปญหา เลือกขอมูลที่จำเปนมาใชในการแกปญหาไดอยาง

ถูกตอง นำปญหาหรือประเด็นที่ซับซอน มาแยกเปนประเด็นยอย เพื่อจัดการกับแตละประเด็นยอยนั้น และ       

หาความสัมพันธของปญหา กับกลยุทธท่ีตั้งไว เพ่ือกำหนดแนวทางแกปญหาไดอยางหลากหลาย 
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     1.10 ความคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนการแนะนำแนวทางกระบวนการปรับปรุงอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ นำเสนอวิธีการทำงานโดยมีการนำขอมูลภายในและภายนอกมาปรับประยุกตใช 

สามารถชี้บอกแนวทาง และขั้นตอนการทำงานที่ดีกวา และเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอก และรับฟงความ

คิดเห็น มุมมองท่ีแตกตางและนำมาใชเม่ือตองนำเสนอความคิดหรือวางแผนงาน 

 2. การรูจักและการจัดการกับคนอื่น (knowing and managing others) ทุกคนตองมีการติดตอกับ

บุคคลอ่ืน ๆ และเพ่ือใหการติดตอกับบุคคลอ่ืนเกิดประสิทธิภาพ จึงตองประกอบดวยสมรรถนะดังนี้  

     2.1 การสื่อสารดวยการพูด (oral communication) เปนการใชทักษะการฟงอยางมีประสิทธิภาพ      

เพ่ือระบุขอมูลท่ีสำคัญในการสื่อสารและเก่ียวพันกับคนอ่ืน เชน การตั้งใจฟงภาษาท่ีพูด ขอเท็จจริง รายละเอียด            

สิ่งท่ีมองเห็น และการตอบสนองตอความรูสึก และภายใตขอความนั้นการถามดวยคำถามท่ีเก่ียวของดวยคำถาม

ปลายเปด ใชเครื่องมือการสื่อสารท่ีเหมาะสม เชน การสงขอความเสียง การเผชิญหนา การประชุมกลุม ข้ึนอยูกับ

ขอมูลท่ีใชในการสื่อสาร ปรับเปลี่ยนกลยุทธการสื่อสารใหเหมาะกับผูฟง และแสดงใหเห็นถึงความม่ันใจและ

กระตือรือรนเม่ือตองนำเสนอขอมูล 

     2.2 การสื่อสารดวยการเขียน (written communication) เปนการใชภาษาท่ีชัดเจนกับผูอาน เขียน

เอกสาร โดยปราศจากความผิดพลาดของหลักไวยกรณ และการเวนวรรคตอน นำเสนอความคิด และขอคิดเห็นท่ี

ชัดเจน รัดกุมในการเขียน และการยกตัวอยางท่ีเหมาะสมและเก่ียวของกับผูฟงกลุมเปาหมาย 

     2.3 ความหลากหลายทางดานคานิยม (valuing diversity)  เปนการเก่ียวพันกับคนอ่ืน ๆ ท่ีมีภูมิหลัง

ท่ีหลากหลาย ท้ังวัฒนธรรม หรือวิธีคิดท่ีแตกตาง การเขาถึงขอตกลงกับผูอ่ืนท่ีมีการแบงปนความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

การรวมกลุมอยางไมเปนทางการกับคนท่ีมีความหลากหลายได และการแสดงความเคารพในความแตกตางโดยการ

สรางสภาพแวดลอมใหคนอ่ืนสามารถเปนตัวตนของตัวเองได 

     2.4 การสรางทีมงาน (building teams) เปนการแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการทำงานรวมกันของคนใน

องคกร โดยไมคำนึงถึงความแตกตางทางภูมิศาสตรหรือวัฒนธรรม การชวยเหลือสมาชิกในทีมทั้งภายในและ

ภายนอกกลุม การแบงปนความสำเร็จใหกับสมาชิกในทีม สนับสนุนอยางตรงไปตรงมา และเปดรับการสนทนาท่ีไม

เห็นดวย 

     2.5 การมีเครือขาย (networking) เปนการถายทอดประสบการณท่ีเก่ียวของ และความรูท่ีมีอยางไม

เห็นแกตัว รักษาสัญญากับคนอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกองคกร เพ่ือท่ีจะไดใชขอมูลท่ีเปนประโยชนจากแหลงนั้น ๆ ได 

ใหการสนับสนุน ขอมูล ชวยเหลือเพ่ือรักษาความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน และสนใจเขารวมพบปะหรือออกงาน

สังคมเพ่ือความเขมแข็งของเครือขาย 
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     2.6 การเปนหุนสวน (partnering) เปนการสรางความสัมพันธกับเพ่ือนในกลุมท่ีมีหนาท่ีอ่ืน ๆ พรอมท่ี

จะแบงปนขอมูล ความรู หลักปฏิบัติที่ดี และแนวคิดกับคนในองคกรอื่น ๆ และการจัดการกับหุนสวนภายนอก

ตามท่ีไดมีการตกลงเก่ียวกับแผนงานและมาตรฐานกันไว 

     2.7 การสรางความสัมพันธ (building relationship) เปนการเขาหาคนอื่นและแลกเปลี่ยนขอมูล

แทนที่จะรอใหคนอื่นเขามาติดตอกับเรากอน ความพรอมในการสื่อสารทุกรูปแบบกับคนอื่น การแสดงใหเห็นถึง

ความเอาใจใสเม่ือมีคนท่ีเขากำลังจัดการกับปญหาและสถานการณท่ียุงยาก เขาใจและปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการ

ทำงานที่แตกตางตามลักษณะของแตละบุคคล ภูมิหลังวัฒนธรรมของคนที่เราทำงานดวย และการฟงอยางตั้งใจ

เพ่ือคนหาคำแนะนำท้ังทางวาจา และไมใชวาจาในการสนทนา 

     2.8 ความฉลาดทางอารมณ/ความเขาใจระหวางบุคคล (emotional intelligence/interpersonal 

savvy) เปนการแสดงใหเห็นถึงการตระหนักในความรูสึกของคนอื่น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลอง

ตามสถานการณ สงเสริมคนอื่นใหพูดหรือแสดงความคิดเห็น มุมมองของแตละสถานการณ การฟงความตองการ

ของคนอ่ืนในสถานการณทางสังคมท่ีทำใหคนอ่ืนรูสึกสบายใจ การลวงรูและหลีกเลี่ยงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกอนท่ี

มันจะเกิด แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสในปญหาของคนอ่ืน และรูวาเม่ือไรควรพูดและเม่ือไรควรฟง 

     2.9 การมีอิทธิพลโนมนาว (influencing) เปนการพูดเพื่อโนมนาวพฤติกรรมเกี่ยวกับความสำคัญของ

การบรรลุผลในงานและวัตถุประสงคที่กำหนดไว การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเพื่อใหบรรลุรูปแบบของคน 

อื่น ๆ  การอธิบายใหเห็นถึงผลประโยชนของวัตถุประสงคในงานกับคนอื่น และแสดงใหเห็นถึงความยินดีที่จะ

รวบรวมขอมูลจากคนอ่ืน ๆ และจะไมอาศัยอำนาจทางตำแหนงเปนหลักกับคนอ่ืน 

     2.10 การจัดการความขัดแยง (conflict management) เปนความพยายามเขาใจมุมมองของคนอ่ืน 

ๆ ระหวางการสนทนาหรือการทำขอตกลง การชนะโดยปราศจากการทำลายความสัมพันธ การปรับเปลี่ยน

ขอเสนอ หรือแผนการดำเนินงานที่เกี ่ยวของและรวมขอเสนอเพื่อใหเขาถึงการประนีประนอมที่จะนำมาซ่ึง

ผลประโยชนขององคกร การทาทายคนอื่นดวยวิธีที่สรางสรรค และไมเปนอันตราย และรูวาเมื่อไรควรเผชิญกับ

ความขัดแยงและเม่ือไรท่ีควรหลีกเลี่ยง 

     2.11 การจัดการบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงาน (managing people for performence) เปนการ

กำหนดเปาหมายที ่ช ัดเจน เจาะจงและวัดได การกำกับใหม ีการประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน               

การกำหนดใหมีการายงานตรงเพื่อทบทวนความกาวหนาเทียบกับเปาหมายและมั่นใจวาเปาหมายนั้นสัมพันธกัน

และเปนไปได ใหผลสะทอนกลับท่ีเจาะจง สมดุลในพ้ืนฐานของความเปนจริง ยึดถือในสำนึกรับผิดชอบของคนเพ่ือ

การบรรลุเปาหมาย     ในการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะที่จับตองได เปนจริง พรอมแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ

นำไปสูการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของเขา 
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     2.12 การชี ้แจงบทบาทและสำนึกรับผิดชอบ (clearify roles and accountabilities)  เปนการ

อธิบายความคาดหวังท่ีชัดเจนเก่ียวกับคุณภาพและระยะเวลาของงานหรือโครงการ กำหนดวันหรือเวลาท่ีงานควร

จะแลวเสร็จ อธิบายบทบาทของแตละคนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในภาพกวางขององคกร กำหนดเปาหมายใน

งานโดยทำใหชัดเจนและเจาะจง 

     2.13 การมอบหมายงาน (delegating) เปนการใหคำสั่งที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับความตองการใน

ผลลัพธของงานที่มอบหมาย การสรุปยองานและโครงการเพื่อกำหนดการเรียนรูหลักและใหผลสะทอนกลับท้ัง   

เชิงบวกและเชิงลบ 

     2.14 การเสริมสรางศักยภาพของผูอื่น (empowering others) เปนการใหขอมูลกับคนที่จะทำใหเขา

ทำงานของเขาไดดีข้ึน อนุญาตใหมีการรายงานทางตรงเพ่ือใหการตัดสินในใจท่ีสำคัญ และนำไปปฏิบัติโดย 

ปราศจากการใชอำนาจ สงเสริมใหคนอ่ืนไดเสนอทางเลือกหรือความคิดดวยวิธีของเขา แสดงใหเห็นถึงความม่ันใจ 

ในความสามารถของคน และใหผลประโยชนโดยปราศจากขอสงสัย  

     2.15 การสรางแรงจูงใจใหผู อื ่น (motivating others) เปนการกำหนดมาตรฐานระดับสูงในการ

ปฏิบัติงาน รูปแบบที่เปนเลิศและความกระตือรือรนในการทำงาน การพูดเชิงบวกเกี่ยวกับผลผลิตขององคกรและ

เสนทางในอนาคต สรางแรงบันดาลใจใหคนอ่ืน โดยการยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความกลาหาญ ทุมเท และ

อุทิศตนเอง และใหรางวัลและยอมรับสำหรรับงานท่ีคนอ่ืนทำไดดี 

     2.16 การโคช (coaching) เปนการอธิบายวาทำไมถึงคิดวาผลการปฏิบัติงานของคนเปนสิ่งที่ดี เสนอ

แนนะความชวยเหลือเม่ือคนอ่ืนตองการความชวยเหลือในงานท่ียากลำบาก การใหคำสอนท่ีเพ่ิมเติมหรือการชี้แนะ

คนอ่ืนใหพัฒนาทักษะการทำงานและเรียนรูวิธีการใหม ๆ สงเสริมใหคนออกแบบแผนการพัฒนาสวนบุคคล และมี

ความอดทนและใหการชวยเหลือเม่ือตองมีการอธิบายหรือสอนในเชิงซับซอนข้ึน 

     2.17 การพัฒนาคนเกง (developing top talent) เปนการใชความแตกตางของคนเกงใหเกิด

ประโยชนสูงสุด การยกเวนของการปฏิบัติงานโดยการกำหนดเปาหมายที่ทาทาย และวัดผลการปฏิบัติงาน และ

การใหคนมีโอกาสพัฒนาทักษะใหม ๆ และยอมรับหนาท่ีความรับผิดชอบใหม ๆ  

 3. ความรูและการจัดการธุรกิจ (knowing and managing the business) สมรรถนะดานนี้จะขึ้นอยู

กับลกัษณะของธรุกิจหรือองคกรนั้น ๆ ดวยประกอบดวยสมรรถนะ ดังนี้ 

     3.1 การแกไขปญหา (problem solving) เปนการคาดการณปญหาที่มีแนวโนมและการจัดการเพ่ือ

ปองกันปญหานั้น การวิเคราะหอยางรวดเร็วและเปนระบบถึงสาเหตุของปญหากอนที่จะมีการแกไขปญหา และ

การมองทุกมุมมองของปญหากอนที่จะสรุป หรือเคลื่อนยายแผนการและการตัดสินใจไปขางหนา และการระบุ

เครื่องมือท่ีเหมาะสม ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญในองคกรเพ่ือพัฒนาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหานั้น ๆ 
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     3.2 การตัดสินใจ (decision making) เปนการคาดการณผลกระทบของการตัดสินใจที่เกี่ยวของ หรือ

เกี่ยวกับคนที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่อาจจะกระทบตอพวกเขาได การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญ เลือก

เปาหมายบนพื้นฐานความเสี่ยงและรางวัล การตอบสนองอยางรวดเร็วเกี่ยวกับแผนงานที่รองรับถาการตัดสินใจ

ผิดพลาด     การคุมการตัดสินใจแมวาตองเผชิญกับแรงกดดันและการตอตาน 

     3.3 การจัดการและการนำการเปลี่ยนแปลง (managing and leading change) เปนการกำหนด

เปาหมาย และเสนทางที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเหตุผล และผลประโยชนสำหรับขอเสนอในการ

เปลี่ยนแปลง และการตอบคำถามท่ีเก่ียวของกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอยางตรงไปตรงมาและจริงใจ 

    3.4 การผลักดันนวัตกรรม (driving innovation) เปนการทำความเขาใจและระบุปญหาของผูบริโภค 

หรือผูรับบริการ การศึกษาหาความรู การออกแบบนวัตกรรม (วิธีการ แนวทาง ความคิด ผลิตภัณฑ สินคา หรือ

บริการ ใหม ๆ) การทดสอบหรือทดลอง การประเมินผลการใชนวัตกรรม การปรับปรุงเพื ่อทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในผลการปฏิบัติ ซ่ึงนำไปสูการสรางการยอมรับในวงกวาง 

     3.5 การมุงเนนลูกคา (customer focus) เปนการตอบสนองความตองการหรือปญหาของลูกคาได

ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ การนำสงความคาดหวังที่เปนจริงของลูกคา และการติดตามการรองขอของลูกคา

เพ่ือใหม่ันใจวาผลิตภัณฑหรือบริการสุดทายบรรลุตามคาดหวัง 

     3.6 การจัดการทรัพยากร (resource management) เปนการวางแผนกิจกรรมและขั ้นตอนการ

ทำงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการใชทรัพยากรใหดียิ ่งขึ ้น และการตรวจสอบแผนเพื่อใหมั ่นใจวา

ทรัพยากรมีการใชอยางเหมาะสมและงบประมาณตามกำหนด 

     3.7 การวางแผนการดำเนินงานและการติดตาม (operational and tracking planning) เปนการ

ออกแบบแผนงานที่เปนจริงและระบุเปาหมาย เสนทาง และผลลัพธที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการทำความเขาใจ

เกี่ยวกับบทบาทของแตละบุคคลในองคกรและใชความรูเพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาเก่ียวกับ      

การควบคุม ตรวจสอบ และความสมดุลของการติดตามความกาวหนาตามแผนงานเพ่ือความถูกตองของผลิตภัณฑ

สุดทาย 

     3.8 การมุงเนนผลลัพธ (results orientation) เปนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย การมุงเนนที่การจัดลำดับการกระทำที่สำคัญกอน และจะไมลังเลในกิจกรรมที่มีความสำคัญต่ำกวา    

การมุงเนนท่ีคนในกิจกรรมหลักท่ีอาจจะมีผลกระทบสูง และการพัฒนาความรูสึกเรงดวนในตัวคนเพ่ือใหงานสำเร็จ 

และการจัดลำดับความสำคัญกับการบรรลุผลสำเร็จขององคกรหรือหนวยงาน แมวาจะขัดแยงกับเปาหมายหรือ

วาระของรายบุคคล 
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     3.9  การมุงเนนคุณภาพ (quality orientation) เปนการแสดงความมุงม่ันในการสรางคุณภาพของ

งาน การระบุแหลงของความผิดพลาด และพิจารณาวิธีการปองกันการเกิดข้ึน ความสม่ำเสมอในการตรวจสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ และกระบวนการท่ีใชในการผลิต 

     3.10 การเรียนรูใหเกิดความเชี่ยวชาญ (mastering complexity) เปนการทำความเขาใจในแนวคิด     

ใหม ๆ อยางรวดเร็ว การซึมซับขอมูลจำนวนมากเพื่อกำหนดวาอะไรบางที่มีความสำคัญท่ีสุด การบูรณาการ

ความคิดและวิธีการที่ซับซอนเพื่อพัฒนาทางเลือกที่เปนไปไดที ่สุด การแตกประเด็นของปญหาหรือแนวคิดท่ี

ซับซอนเพ่ือใหชัดเจนและจัดการองคประกอบตาง ๆ ได 

     3.11 ความเฉียบแหลมทางดานการเงินและธุรกิจ (business and financial acumen) เปนการทำ

ความเขาใจในบทบาทท่ีจะสงผลใหเกิดความสำเร็จโดยรวมขององคกร ทำความเขาใจตัวขับเคลื่อนหลักขององคกร 

รวมทั้งทำอยางไรองคกรถึงจะมีรายได และทำความเขาใจผลกระทบทางดานการเงินในการตัดสินใจและการ

ดำเนินการ 

     3.12 การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) เปนการถายทอดกลยุทธขององคกรไปสูแผนการ

ดำเนินงาน การเชื่อมโยงคนในการทำงาน และทำความเขาใจวาธุรกิจจะกาวไปท่ีไหน และมีกลยุทธขององคกรและ 

รูวาจะสนับสนุนสิ่งเหลานี้อยางไร และการเรียนรูอยางตอเนื่องและทำความเขาใจในสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

แนวโนมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับธุรกิจ  

     3.13 การคิดเชิงกลยุทธ (strategic thinking) เปนการจัดลำดับการกระทำบนพื้นฐานสิ่งที่ดีที ่สุด

สำหรับองคกร การแสดงถึงการรูความตองการของลูกคา และใชเปนขอมูลเพ่ือกำหนดเสนทางเดินขององคกร และ

การออกแบบความคิดในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ 

     3.14 มุมมองเกี่ยวกับโลก (global perspective) เปนการพิจารณาผลกระทบในมุมกวางและความ

ซับซอนทั้งภายในและภายนอกองคกร เมื่อตองการกำหนดแผนงานและการตัดสินใจ การแกไขปญหาหรือการ

พัฒนากลยุทธ และการตระหนักถึงการรวมรูปแบบของธุรกิจบนพ้ืนฐานของระดับโลก และการคำนวณกลยุทธตาม

แนวโนมเหลานี้  

     3.15 ความเขาใจองคกร (organizational savvy) เปนการเขาถึงปญหาที่ชัดเจนในความเขาใจที่เปน

จริงเก่ียวกับองคกรและการเมือง การทำความเขาใจถึงวัฒนธรรมขององคกรท่ีกระทบกับการทำงาน และทำใหเปน

ความรับผิดชอบในการวางแผนและการตัดสินใจ พิจารณาวัฒนธรรมองคกรและบรรทัดฐานของพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจ 
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     3.16 การออกแบบองคกร (organizational savvy) เปนการทำความเขาใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยง

โครงสราง และกลยุทธในองคกร และการทบทวนโครงสราง ระบบ และกระบวนการเพื ่อสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลง การระบุทักษะหลักในการทำงาน และการจัดองคกรใหดีท่ีสุด เพ่ือสงเสริมและประสานงาน 

     3.17 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (human resource planning) เปนการพัฒนาลักษณะงานให

ชัดเจน บนพื้นฐานทักษะและสมรรถนะที่สำคัญตามบทบาทของงาน การระบุอยางชัดเจนเกี่ยวกับทักษะและ

ความรูของการทำงานในปจจุบัน เชนเดียวกับความตองการที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต และการวางแผนการพัฒนา

ชองวางระหวางทักษะในการทำงาน และการประเมินคนเกง 

     3.18 การติดตามสภาพแวดลอมภายนอก (monitoring the external environment) เปนการทำ

ความเขาใจในอุตสาหกรรมและแนวโนมตลาด ที่อาจจะมีผลกระทบตอองคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ

วิเคราะหขอมูลและการเปรียบเทียบเพ่ือติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ และบริการ และพัฒนากระบวนการท่ีมีอยู 

     3.19 ทักษะหลักทางดานเทคนิค/หนาท่ีงาน (core functional/technical skill) เปนการเรียนรูอยาง

รวดเร็วในความรูเชิงเทคนิคใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในตำแหนง การทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร

ท้ังหมด และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับงาน 
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คำอธิบายรายวิชา(ฉบับราง)  
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ และความขาดแคลน 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ วิธีการปองกันแกไขปญหาและการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

2. สามารถประยุกตใชหลักการและวิธีการเพ่ือปองกันแกไขปญหาและอนุรักษพลังงาน ทรัพยากร 

และสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักการและวิธีการปองกันแกไข 

ปญหาและอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

2. วิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

3. วางแผนปองกันแกไขปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกับการดำรงชีวิต การใชประโยชนของพลังงาน 

พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพลังงานและทรัพยากร 

แนวทางปองกันและแกไขปญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักการและวิธีการอนุรักษพลังงาน 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 



LOEI Model 

 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย 

33 

2. การเปนผูประกอบการ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเปน 

ผูประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องตน และกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

2. สามารถจัดทำแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 

ขยัน ประหยัดและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเปน 

ผูประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องตน และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

2. จัดทำแผนธุรกิจอยางงาย 

3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน 

4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ 

ลงทุน ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและ 

การเปนผูประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม 

ผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 
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3. คอมพิวเตอรและสมารทโฟนสำหรับผูประกอบการ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะ 

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 

3. ใชโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 

4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต 

5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ 

(Windows หรือ Mac OS) การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือจัดทำเอกสารในงานอาชีพการใชโปรแกรมตารางทำ

การเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตาม

ลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานอาชีพ 
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4. เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรและทฤษฎีท่ีเก่ียวของทาง 

เศรษฐศาสตร 

2. นำความรูและทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการทางดานเศรษฐศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรและทฤษฎีเศรษฐศาสตร 

2. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการกำหนดราคาดุลยภาค 

ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

รายไดประชาชาติเงินเฟอ เงินฝดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการคาและดุลการชำระเงินและการพัฒนา 

เศรษฐกิจโครงสรางและปญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไข 
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5. บัญชีครัวเรือน และบัญชีเบื้องตน 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการและข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 

ประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท 

ธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลาและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ วิธีการและข้ันตอนการจัดบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท 

ธุรกิจบริการ 

2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับความหมายวัตถุประสงค และประโยชนของการบัญชี ขอสมมติทางบัญชี

ความหมายของสินทรัพยหนี้สิน และสวนของเจาของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการ

บัญชี การวิเคราะหรายการคาการบันทึกรายการคาตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของธุรกิจบริการเจาของคน

เดียวในสมุดรายวันทั ่วไปสมุดเงินสด 2 ชองผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ         

ชนิด 6 ชอง งบการเงินปรับปรุง ปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
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6. การขาย/การใหบริการสังคมเบื้องตน 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความรูพ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขาย 

2. มีทักษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคาและบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต ความเชื่อม่ันใน 

ตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ 

2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคาและบริการ 

3. ปฏิบตัิงานขายตามกระบวนการขาย 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หนาท่ีทางการขาย 

ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรูเก่ียวกับตนเอง ความรูเก่ียวกับกิจการ ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

ความรูเก่ียวกับลูกคา และความรูเก่ียวกับคูแขงขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความกาวหนาของนัก 

ขายและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการขาย 
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7. การตลาดเบื้องตน 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาด และสวนประสมทางการตลาด 

2. สามารถวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การกำหนดตลาดเปาหมาย และ 

กำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู และความละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและสวนประสมทางการตลาด 

2. วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด กำหนดตลาดเปาหมายและตำแหนง 

ผลิตภัณฑตามกลยุทธการตลาด 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด 

การกำหนดตลาดเปาหมายและการกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ ความรูดานผลิตภัณฑ การกำหนดราคา 

การจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด จรรยาบรรณนักการตลาด และเทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ 
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8. การขายออนไลน 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายออนไลน 

2. สามารถขายสินคาออนไลน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงาน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู และความละเอียดรอบคอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน 

2. ปฏิบัติงานขายออนไลน ตามหลักการและสถานการณทางการตลาด 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการขายออนไลน 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการขายออนไลน รูปแบบและประโยชนการขาย 

สินคาออนไลน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ตลาดเปาหมาย แนวโนมการตลาด 

ออนไลน จรรยาบรรณการขายออนไลน กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการขายออนไลน เทคโนโลย ี

สารสนเทศ และการสื่อสารการขายออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      LOEI Model 

                โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทาํรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

                           การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย 

 

40 

9. การหาขอมูลการตลาด 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการหาขอมูลการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอมูลการตลาด 

2. สามารถออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลความหมาย สรปุและ  

รายงานผลขอมูลการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความละเอียดรอบคอบ ความมีระเบียบวินัย 

ความซ่ือสัตยสุจริต และความสนใจใฝรู 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการหาขอมูลทางการตลาด 

2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลการตลาด วางแผนออกแบบเครื่องมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลความหมาย สรุปและรายงานผลขอมูลการตลาด 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกระบวนการหาขอมูลการตลาด 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหาขอมูลการตลาดประเภทและแหลงขอมูลการตลาด  

เครื่องมือการเก็บขอมูล กระบวนการหาขอมูลการตลาด การประมวลผลขอมูล การแปลความหมายขอมูล  

การรายงานผลขอมูล การนำขอมูลไปใชทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการหา

ขอมูลการตลาด 
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10. การดำเนินธุรกิจขนาดยอม 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดำเนินธุรกิจขนาดยอม 

2. สามารถเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดยอม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความเชื่อม่ัน 

ในตนเอง ความละเอียดรอบคอบและความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดยอม แผนธุรกิจ และกระบวนการ 

ดำเนินธุรกิจขนาดยอย 

2. เขียนแผนธุรกิจ ขนาดยอมตามหลักการ 

3. เลือกทำเลท่ีตั้งและแหลงเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดยอมตามหลักการ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการดำเนินธุรกิจขนาดยอม ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาด 

ยอมการเปนผูประกอบการ การเริ่มตนธุรกิจขนาดยอม การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายและองคการ 

ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจขนาดยอม ทำเลท่ีตั้ง แหลงเงินทุน การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดยอมและ 

แผนธุรกิจ 
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11. การจัดจำหนายสินคาและบริการ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดจำหนายสินคาและบริการ 

2. สามารถกำหนดตลาดเปาหมายและวางแผนการจัดจำหนายสินคาและบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความรับผิดชอบ การทำงานเปนทีม ความมีมนุษย 

สัมพันธและความซ่ือสัตยสุจริต 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดจำหนายสินคาและบริการ 

2. กำหนดตลาดเปาหมายและวางแผนจัดจำหนายสินคาและบริการ 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการจำหนายสินคาและบริการ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการการจัดจำหนายสินคาและบริการ ลักษณะตลาดสินคาและ 

บริการสถานการณทางการตลาด ตลาดเปาหมาย ชองทางการจัดจำหนาย การขนสงสินคา การคลังสินคา 

กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการจัดจำหนายสินคาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัด 

จำหนายสินคาและบริการ 
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12. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการโฆษณาการสงเสริมการขายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2. เลือก สรางสรรค และวัดผลประเมินผลงานโฆษณา/สื่อ กิจกรรมสงเสริมการขาย 

3. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความกระตือรือรน 

ในการทำงานเปนทีม และความประหยัด 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

2. สรางสรรคงานโฆษณา เลือกสื่อโฆษณา 

3. วัดและประเมินผลการโฆษณา/สื่อ การสงเสริมการขายตามแบบประเมินและเกณฑท่ีกำหนด 

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา 

การสรางสรรคงานโฆษณา สื่อโฆษณา ประเภทของการสงเสริมการขาย เครื่องมือการสงเสริมการขาย 

การวัดผลและประเมินผลของการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ 

การโฆษณาและการสงเสริมการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
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13. การจัดแสดงสินคา 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคา 

2. สามารถวางแผนการจัดแสดงสินคา จัดทำงบประมาณและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารการจัดแสดงสินคา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค การทำงานเปนทีม 

ความอุตสาหะ พยายาม ความกระตือรือรน และความประหยัด 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินคา 

2. วางแผนและออกแบบการจัดแสดงสินคา จัดทำงบประมาณการจัดแสดงสินคา 

3. ติดตามและประเมินผลการจัดแสดงสินคาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร การจัดแสดงสินคา 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดแสดงสินคา ประเภทของการจัดแสดงสินคา การวางแผน 

การจัดแสดงสินคา การออกแบบผังรานคา การออกแบบจัดแสดงสินคา งบประมาณการจัดแสดงสินคา           

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและจัดแสดงสินคา การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารการจัดแสดงสินคา 
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14. การพัฒนาบุคลิกภาพผูประกอบการ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม  

และการสรางความประทับใจในงานขาย 

2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับอาชีพขาย 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความเชื่อม่ันในตนเอง ความสุภาพออนนอม 

ความมีมนุษยสัมพันธ ความแนบเนียน และความมีระเบียบวินัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 

2. พัฒนาศิลปะการพูด มารยาททางสังคม และการสรางความประทับใจในงานขาย 

3. พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับอาชีพขายตามหลักการ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย จิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพในงานอาชีพขาย กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคมและการสราง 

ความประทับใจในงานขาย 
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15.ฉลาดซื้อ ฉลาดใช 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดซ้ือ คุณสมบัติและจรรยาบรรณผูจัดซ้ือ 

2. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซ้ือ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความละเอียดรอบคอบ ความซ่ือสัตยสุจริตความ 

กระตือรือรน และความประหยัด 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับ หลักการ กระบวนการจัดซ้ือ คุณสมบัติ และจรรยาบรรณผูจัดซ้ือ 

2. ออกแบบกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซ้ือตามกระบวรการ 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซ้ือตามหลักการ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการจัดซ้ือ นโยบายการจัดซ้ือ บทบาทของหนวยงานจัดซ้ือ กฎระเบยีบ 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซ้ือ การเจรจาตอรอง การจัดเก็บและการควบคุมสินคาคงคลัง คุณสมบัติ 

และจรรยาบรรณผูจัดซ้ือ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซ้ือ 
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16.การขายตรง 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการขายตรง กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขายตรง 

2. สามารถวางแผนและปฏิบัติการขายตรง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความมีมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ การทำงาน 

เปนทีม ความซ่ือสัตยสุจริต และมีภาวะผูนำ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการขายตรง 

2. แสดงความรูเก่ียวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของ 

กับธุรกิจขายตรง 

3. วางแผนและปฏิบัติการขายตรงตามหลักการ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและการดำเนินธุรกิจขายตรง รูปแบบของการขายตรง  

สถานการณตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การวางแผนและเทคนิค

การขายตรง คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจขายตรง 
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17. การบรรจุภัณฑ และการออกแบบ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการบรรจุภัณฑ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ และวัสดุบรรจุภัณฑ 

2. สามารถออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความประหยัด และ 

ความสนใจใฝรู 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการบรรจุภัณฑ การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ และวัสดุ 

บรรจุภัณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับบรรจุภัณฑและสิ่งแวดลอม 

2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามหลักการ 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบรรจุภัณฑ หนาท่ีและประโยชนของบรรจุภัณฑ ประเภทและ 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ 

บรรจุภัณฑและสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสารสนเทศการบรรจุภัณฑ 
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18. ลูกคาสัมพันธ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการลูกคาสัมพันธ 

2. สามารถสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความมีมนุษยสัมพันธ ความสุภาพออนนอม 

ความแนบเนียนและการควบคุมตนเอง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการลูกคาสัมพันธ 

2. วิเคราะหพฤติกรรมลูกคา 

3. จัดการฐานขอมูลลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคาตามหลักการ 

4. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานลูกคาสัมพันธ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการลูกคาสัมพันธ พฤติกรรมลูกคา กระบวนการลูกคาสัมพันธ 

การจัดการฐานขอมูลลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา การจัดการขอรองเรียน คุณสมบัติของ 

ผูปฏิบัติงานลูกคาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานลูกคาสัมพันธ 
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19. การกำหนดราคา 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการนโยบายราคา วิธีการกำหนดราคา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกำหนดราคา 

ความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาด กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการ 

กำหนดราคาสินคา 

2. สามารถกำหนดราคาสินคาและบริการตามสถานการณทางการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ความละเอียดรอบคอบ 

และมีภาวะผูนำ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ นโยบายการกำหนดราคา วิธีการกำหนดราคา ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ตอการกำหนดราคา และความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาด 

2. แสดงความรูเก่ียวกับกฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการกำหนดราคาสินคา 

3. กำหนดราคาสินคาและบริการตามหลักการ และสถานการณทางการตลาด 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการกำหนดราคา วัตถุประสงคการกำหนดราคา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

การกำหนดราคา ความสัมพันธระหวางราคากับสวนประสมการตลาด นโยบายราคา วิธีการกำหนดราคา กฎหมาย

และองคการท่ีเก่ียวของกับการกำหนดราคาสินคา 
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20. การจัดการผลิตภัณฑทองถิ่น 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน 

2. สามารถวางแผนและจัดการผลิตภัณฑทองถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับ การจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝรู การทำงาน 

เปนทีม และมีภาวะผูนำ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการจัดการผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน 

2. วางแผนและจัดการพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ิน ตามหลักการและสถานการณทางการตลาด 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ 

ทองถ่ิน การพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ิน การตลาดผลิตภัณฑทองถ่ิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

หลักธรรมาภิบาลกับการจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการจัดการผลิตภัณฑ 

ทองถ่ินและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการผลิตภัณฑทองถ่ิน 
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21. การคิดเชิงสรางสรรคทางการตลาด 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการคิดสรางสรรคทางการตลาด 

2. สามารถแสดงความคิดสรางสรรคกับโครงการทางการตลาด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝรู  

ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรับผิดชอบและมีภาวะผูนำ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคการคิดสรางสรรคทางการตลาด 

2. แสดงความรูเก่ียวกับการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพ่ิมทางการตลาด 

3. สรางนวัตกรรมและมูลคาเพ่ิมทางการตลาดตามหลักการ 

4. ประยุกตใชความคิดสรางสรรคในงานการตลาด 

อธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการคิดสรางสรรคทางการตลาด ลักษณะและองคประกอบการคิด 

กระบวนการและเทคนิคการคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มทางการตลาด ความคิดสรางสรรค  

กับสถานการณและภูมิปญญาไทย กฎหมายและองคการท่ีเก่ียวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
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22. ศิลปะเชิงพาณิชย 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการศิลปะเชิงพาณิชย 

2. สามารถการออกแบบและตกแตงเชิงพาณิชย 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความประหยัด  

ความเชื่อม่ัน ในตนเองความสนใจใฝรู และความอุตสาหะ พยายาม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ ออกแบบ และตกแตงศิลปะเชิงพาณิชย 

2. ออกแบบและตกแตงศิลปะเชิงพาณิชยตามหลักการ 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานศิลปะเชิงพาณิชย 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการศิลปะเชิงพาณิชย องคประกอบของศิลปะ ทฤษฎีการตกแตง 

การออกแบบและตกแตงเชิงพาณิชย การจัดแสดงสินคา นิทรรศการ สัญลักษณทางธุรกิจและเทคโนโลยี 

สารสนเทศงานศิลปะเชิงพาณิชย 
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23. ภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการ 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจคำศัพท สำนวนท่ีใชสำหรับพนักงานขาย 

2. มีทักษะการใชภาษาในงานการขาย 

3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในงานการขาย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับคำศัพท สำนวนท่ีใชในการขายสินคาและบริการ 

2. สนทนาในสถานการณท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการ 

3. กรอกขอมูลท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชภาษาในการตอนรับลูกคา การใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ 

การตอรองราคา การแนะนำและสาธิตการใชสินคา การรับคืนและเปลี่ยนสินคา การรองเรียนจากลูกคาและ 

การกรอกขอมูลท่ีเก่ียวของกับสินคาและบริการ 
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ขอคำถามสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

 

คำช้ีแจง ใชคำถามตอไปนี้เพ่ือเปนแนวทางในการพูดคุยกับผูบริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรเพ่ือทำใหเกิด 

ความเขาใจเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการดำเนินโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ทัศนคติ  

และสมรรถนะท่ีจำเปนตอการเปนผูประกอบการ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

 1.1 ตำแหนง   ครูผูรับผิดชอบ      ครูคนอ่ืนท่ีใหขอมูลแทน  

 ผูบริหารสถานศึกษา   อ่ืน ๆ ............................................ 

 1.2 ระดับการจัดการศึกษา     

 กอนปฐมวัย       ปฐมวัย  

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

 1.3 ชื่อหลักสูตรท่ีเขารวมในโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ ใน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชหลักสูตรท่ีสถานศึกษาพัฒนาข้ึน 

 

2.1 คำถามเพ่ือสงเสริมการสะทอนคิด 

1) โครงการฯ ในป 2561 ทำอะไร ทำอยางไร ทำเพ่ืออะไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) มีความคิดเห็นอยางไรท่ีไดทำโครงการนี้  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.2 คำถามสำหรับวิเคราะหจุดแข็ง 

1) สิ่งใดท่ีคิดวาทำไดดี   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) สิ่งท่ีประสบความสำเร็จ และโดดเดนท่ีสุด คือ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ปจจัยท่ีสงผลใหประสบความสำเร็จ คือ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) มีวิธีวัดและประเมินความสำเร็จอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ความรู หรือความเชี่ยวชาญท่ีไดจากประสบการณนี้คืออะไร และจะนำไปใชกับโรงเรียนอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ตนทุนสำคัญท่ีสุดของโรงเรียนคืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ปจจัยสำคัญ ท่ีจูงใจใหทำงานนี้คืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.3 คำถามสำหรับวิเคราะหจุดออน 

1) สิ่งท่ียังทำไดไมดี หรือไมพอใจ และควรปรับปรุง คืออะไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) กิจกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงคือ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 คำถามสำหรับวิเคราะหโอกาส 

1) มีปจจัยใดท่ีเอ้ือใหงานประสบความสำเร็จ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ใครบางท่ีสามารถสนับสนุน ภารกิจนี้ได 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) แนวทางการแสวงหาและเสริมสรางโอกาสคือ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.5 คำถามสำหรับวิเคราะหอุปสรรค 

1) สิ่งท่ีเปนอุปสรรคท่ีเคยพบ หรือเผชิญอยู 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ปจจัยใดท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอการดำเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.6 คำถามเพ่ือสงเสริมการสรางรูปแบบ 

ถาตองการใหนักเรียนมีสมรรถนะของการเปนผูประกอบการจะตองออกแบบหลักสูตร/กิจกรรมแบบใด (P-D-C-A) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินรูปแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปนผูประกอบการ 

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

คำช้ีแจง 

 1. แบบประเมินฉบับนี้สรางข้ึนมาเพ่ือประเมินรูปปแบบฯ ซ่ึงพัฒนาโดย The Joint Committee on 

Standards of Educational Evaluation ภายใตการดำเนินงานของ Stufflebeam และคณะ  

 2. พิจารณารูปแบบของหลักสูตรแลวใหระดับคะแนนในแตละดานตามความคิดเห็นของทาน โดย  

5  = มากท่ีสุด   4  =  มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย และ  1 = นอยท่ีสุด 

 

ประเด็นพิจารณา 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานความเปนไปได 

1. รูปแบบของหลักสูตรสามารถนำไปสูการปฏิบัติไดจริง      

2. มีเวลามากพอท่ีจะสอดแทรกหลักสูตรเขาไปใน

โปรแกรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 

     

3. ครู สามารถสรางหนวย/แผนการจัดการเรียนรู 

   ตามโมเดลหลักสูตรได 

     

4. นักเรียนสามารถเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาในหลักสูตรได      

5. สามารถสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปน

ผูประกอบการได 

     

6. สามารถเสริมสรางสมรรถนะพ้ืนฐานสำหรับการเปน

ผูประกอบการใหกับนักเรียนได 

     

7. สามารถปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการเรียนตอในสาย

อาชีพได 

     

8. นักเรียนมองเห็นแนวทางท่ีจะสรางกิจการของตนเอง      

มาตรฐานดานความเปนประโยชน 

9. เปนประโยชนตอผูเรียน      

10. เปนประโยชนตอครูผูสอน      

11. เปนประโยชนตอสถานศึกษา      

12. เปนประโยชนตอผูปกครอง      

13. เปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ      
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(ตอ) 

ประเด็นพิจารณา 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

มาตรฐานดานความเหมาะสม 

14.  เหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน      

15. เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน      

16. เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ      

17. เหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน      

18. เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

19. เหมาะสมกับความรูความสามารถของครูท่ีสอน 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     

20. เหมาะสมกับบริบทของสังคมเมืองเลย      

มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม 

21. เนื้อหาของหลักสูตรมีครอบคลุม และครบถวน 

สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 

     

22. เนื้อหาและแนวทางของหลักสูตรมีความถูกตอง 

ตามหลักของการออกแบบหลักสูตร 

     

23. เนื้อหา แนวทาง รูปแบบเหมาะสมความตองการ 

     ของผูใชหลักสูตร 

     

24. รูปแบบของหลักสูตรมีความนาเชื่อถือ      

25. รูปแบบของหลักสูตรสามารถเชื่อมโยงสูอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาได 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน.................................................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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คณะกรรมการจัดทำรปูแบบหลักสูตร 

 

๑. คณะท่ีปรึกษา 

 ๑.๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 ๑.๒ นายสงัด  ยศเฮือง ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย  

 ๑.๓ นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์  ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 ๑.๔ นายไพโรจน พรหมสอน   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ 

 ๑.๕ นายรอง ปญสังกา         ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

 ๑.๖ นายกานนท แสนเภา     รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ 

                             รักษาราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ 

 ๑.๗ นายวิรัตน พุทธทองศร ี   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

                    รักษาราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๑.๘ นายชัยณรงค  แสงคำ  ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 

   ๒.๑ นายชัยณรงค แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย            ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นายชาติชาย วงคกิตตะ       รองศึกษาธิการจังหวัดเลย       รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ นางสาวอรวรรณ เหลาคนคา ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพม. ๑๙             กรรมการ 

 ๒.๔ นางอมรา จำรูญศิริ ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ลย. ๑             กรรมการ 

 ๒.๕ นายมหิทธา พรหมล ิ ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ลย. ๒           กรรมการ 

 ๒.๖ นายประพัตร อ่ำนาเพียง  ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.ลย. ๓                    กรรมการ 

 ๒.๗ นางสุดารัก ศรีสมบัติ ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ ศธจ.เลย              กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๘ นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก ศธจ.เลย             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

 ๓.๑   นายชาตชิาย วงคกิตตะ        รองศึกษาธิการจังหวัดเลย             ประธานกรรมการ 

 ๓.๒   นางสุดารัก ศรีสมบัติ   ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ ศธจ.เลย       รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓   นายบรม สุรมิตร    ศึกษานเิทศก สพม. ๑๙    กรรมการ

 ๓.๔   นายจีระวัฒน โตะชาลี   ศึกษานเิทศก สพม. ๑๙    กรรมการ 

 ๓.๕   นางสมัย ปริบาล    ศึกษานเิทศก สพป.ลย. ๑   กรรมการ 

 ๓.๖   นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแกว ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๑    กรรมการ 

 ๓.๗   นายพานิชย ทันตาหะ    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๒      กรรมการ 

 ๓.๘   นางสาวนันทนา พงทะวงษ    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๒    กรรมการ 

 ๓.๙   นางพิมพพรรณ อรัญมิตร    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๓   กรรมการ 

 ๓.๑๐ นายณัฐพรต เพ็งสาย    ศึกษานิเทศก สพป.ลย. ๓             กรรมการ 

 ๓.๑๑ นางสุมาลี ขันติยะ     ศึกษานิเทศก ศธจ. เลย       กรรมการ 

 ๓.๑๒ นายฤตธวัส พินิจนึก    ศึกษานิเทศก ศธจ. เลย     กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๓ นางสาวสุรางค ลำดวน    ศึกษานิเทศก ศธจ. เลย       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

  

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

 ๑.๑   นายชัยณรงค แสงคำ        ศึกษาธิการจังหวัดเลย              ประธานกรรมการ 

 ๑.๒   นายชาตชิาย  วงศกิตตะ    รองศึกษาธิการจังหวัดเลย                รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓   นายไพโรจน  รัชฎาศรี      ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน             กรรมการ 

 ๑.๔   นายสาโรจน จันทรแจม     ผูอำนวยกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ               กรรมการ 

 ๑.๕   นางพูนสุข ศรีวิชา           ผูอำนวยหนวยตรวจสอบภายใน                 กรรมการ 

 ๑.๖   นายยุทธนา ทองภา ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล                กรรมการ 

 ๑.๗   นางปุณยาวีย งอยปดพันธ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ                   กรรมการ 

 ๑.๘   นางกาญจนา จันปุม ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน                    กรรมการ 

 ๑.๙   นางภคมน หิรัญมณีมาศ     ผูอำนวยการพัฒนาการศึกษา                 กรรมการ 

 ๑.๑๐ นางสุดารัก ศรีสมบัติ ผูอำนวยกลุมนิเทศ ติดตามฯ         กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๑ นายฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

 ๒.๑ นายชาติชาย  วงศกิตตะ       รองศึกษาธิการจังหวัดเลย         ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นางสุดารัก ศรีสมบัติ       ผูอำนวยกลุมนิเทศ ติดตามฯ           รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ นางโศรยา ธัญญประกอบ     หัวหนากลุมงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ  กรรมการ 

 ๒.๔ นางสาววชัรี กองเกรียงไกร   หัวหนากลุมงานสนับสนุนการตรวจราชการ          กรรมการ 

 ๒.๕ นางสุมาลี ขันติยะ           หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาฯ     กรรมการ 

 ๒.๖ นายนพนเรนทร  ชัชวาลย   หัวหนากลุมงานบูรณาการการนิเทศ  ติดตามฯ      กรรมการ 

 ๒.๗ นางสาวนิรัชรา จันทิหลา   หัวหนากลุมงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร      กรรมการ 

 ๒.๘ นายฤตธวัส พินิจนึก    ศึกษานิเทศก                            กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๙ นางสายันต คิดเขม    ศึกษานิเทศก                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 

 ๓.๑   นางสุดารัก ศรีสมบัติ ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ 

 ๓.๒   นางสาววัชรี กองเกรียงไกร   ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอเอราวัณ       กรรมการ 

 ๓.๓   นางโศรยา ธัญญประกอบ    ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอผาขาว/ภูกระดึง กรรมการ 

 ๓.๔   นางสุมาลี ขันติยะ       ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอเชียงคาน/ทาลี่ กรรมการ 

 ๓.๕   นายนพนเรนทร ชัชวาลย  ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอปากชม  กรรมการ 

 ๓.๖   นางสาวนิรชัรา จันทิหลา  ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอวังสะพุง  กรรมการ 

 ๓.๗   นางสาวชัชชญา จันทิมา      ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอหนองหิน  กรรมการ 

 ๓.๘   นางสาวสุรางค ลำดวน      ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอนาดวง  กรรมการ 

 ๓.๙   นายวรัทพงศ อมรรัฐฒสรรค ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอนาแหว  กรรมการ 

 ๓.๑๐ นางธมนพัชร อมรรัฐฒสรรค ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอดานซาย  กรรมการ 

 ๓.๑๑ นางสายันต คิดเขม       ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอภูหลวง  กรรมการ 

 ๓.๑๒ นางสุภัค จันทสุข       ศึกษานิเทศก ผูรับผิดชอบอำเภอภูเรือ  กรรมการ 

 ๓.๑๓ นายฤตธวัส พินิจนึก      ศึกษานิเทศก  ผูรับผิดชอบอำเภอเมืองเลย กรรมการและเลขานุการ 

 

 




