หลักสู ตรพัฒนาทักษะการทาขนมอบและคุกกี้
จานวน 40 ชั่วโมง
กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ
ความเป็ นมา
การจัดการศึกษาอาชีพในปั จจุบนั มีความสาคัญมาก เพราะจะเป็ นการพัฒนาประชากรของประเทศ
ให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็ นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี ที่
จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้
เรา เท่าทัน เพื่ อแข่ง ขันได้ในเวที โลก” ตลอดจนกาหนดภารกิ จที่ จะยกระดับการจัดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนได้มีอาชี พที่สามารถสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง โดยเน้นการบูรณา
การให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พและการมีงาน
ทาอย่างมี คุ ณภาพ ทัว่ ถึ งและเท่าเที ยมกัน ประชาชนมี รายได้มนั่ คง มัง่ คัง่ และมีงานทาอย่างยัง่ ยืน มี
ความสามารถเชิ งการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซี ยนและระดับสากล ซึ่ งจะเป็ นการจัดการศึกษาตลอด
ชีวติ ในรู ปแบบใหม่ที่สร้างความมัน่ คงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติ.
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของกลุ่ มอาชี พที่ มีอยู่แล้วเพื่อเป็ นการเสริ มสร้ าง
สมรรถนะของกลุ่มอาชี พให้มนั่ คงแข็งแรงและมีผลิ ตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการทางการ
ตลาดได้จึงได้มีหลักสู ตรต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้การประกอบอาชี พเพื่อเป็ นการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแล้ว
ยังมีสิ่งที่ถือว่าเป็ นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริ โภคประจาวัน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่มนุ ษย์เราจะต้องสร้างขึ้น
หรื อหามาทดแทนโดยวิธีการต่างๆ เพื่อการอยูร่ อด
ขนมอบและคุกกี้เป็ นอีกหนึ่ งอาชี พที่มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มอาชี พขึ้นมาซึ่ งขนมอบและคุ กกี้ได้มี
บทบาทในสังคมปั จจุบนั ที่มีกระบวนการในการเลื อกสรรวัตถุ ดิบ วิธีการทาที่พิถีพิถนั รสชาติอร่ อยหอม
หวาน สี สันสวยงาม รู ปลักษณ์ชวนรับประทาน ถึงปั จจุบนั การประกอบอาชีพขนมอบและคุกกี้ เป็ นอาชีพ
อิสระในการทามาหากิน และสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง

หลักการ
1. เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา ที่เน้นการบูรณาการเนื้ อหาสาระ
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้และทักษะไปประกอบอาชีพ
ได้จริ งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริ ยธรรม
2. เป็ นหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนสามารถนาผลการเรี ยนรู ้ไปเทียบโอนเข้าสู่ หลักสู ตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ
3. เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการใช้ศกั ยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทาเลที่ต้ งั ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวติ และด้านทรัพยากร
มนุษย์
จุดหมาย
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มนั่ คง มัง่ คัง่
2. ตัดสิ นใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
อย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
4. มีความรู้ความเข้าใจและฝึ กทักษะการบริ หารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย
มี 1 กลุ่มเป้ าหมาย คือ
1. ผูท้ ีมีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลา
จานวน
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ

40 ชัว่ โมง
16 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง

โครงสร้ างหลักสู ตร
1. ช่องทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทาขนมอบและคุกกี้
จานวน 2 ชัว่ โมง
1.1 ความสาคัญในการประกอบอาชีพ
1.2 ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทาขนมอบและคุกกี้
1.3 แหล่งเรี ยนรู ้การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทาขนมอบและคุกกี้
2. ทักษะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การทาขนมอบและคุกกี้
จานวน 25 ชัว่ โมง
1.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาขนมอบและคุกกี้
1.2 การทาขนมอบและคุกกี้ จานวน 10 ชนิด
1.3 บรรจุภณั ฑ์ขนมอบและคุกกี้
3. การบริ หารจัดการในการประกอบอาชีพธุ รกิจขนมอบและคุกกี้
จานวน 3 ชัว่ โมง
3.1 การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
3.2 การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
3.3 การส่ งเสริ มการขาย
4. โครงการประกอบอาชีพธุ รกิจขนมอบและคุกกี้
จานวน 10 ชัว่ โมง
4.1 ความสาคัญของโครงการอาชีพ
4.2 ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
4.3 องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
4.4 การเขียนโครงการอาชีพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. การบรรยาย
2. การสาธิต ทดลอง
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทเรี ยน
4. การฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อการเรี ยนรู้
1. ศึกษาจากเอกสาร / ใบความรู้
2. ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน / วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรี ยนและจบหลักสู ตร
2. การประเมินผลระหว่างเรี ยนจากการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพเพียงพอ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิและจบหลักสู ตร

การจบหลักสู ตร
1. มีเวลาเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิตามหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานผ่านการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การทาขนมอบและคุกกี้ อย่างน้อย 5 ชนิ ด
เอกสารหลักฐานการศึกษา
1. หลักฐานการประเมินผล
2. วุฒิบตั รออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ / เขต
3. ทะเบียนคุมวุฒิบตั ร
การเทียบโอน
ผูเ้ รี ยนที่จบหลักสู ตรนี้สามารถนาไปเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้กบั หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชีพรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาได้จดั ทาขึ้นใน
ระดับใดระดับหนึ่ง

รายละเอียดโครงสร้ างหลักสู ตรพัฒนาต่ อยอดผลิตภัณฑ์ การทาขนมอบและคุกกี้
หลักสู ตรธุรกิจพัฒนาต่ อยอดผลิตภัณฑ์ การทาขนมอบและคุกกี้ ประกอบด้ วยเนือ้ หา 4 เรื่อง จานวน 40 ชั่วโมง ดังนี้
เรื่อง
1. ช่ องทางการพัฒนาต่ อ
ยอดผลิตภัณฑ์ การทา
ขนมอบและคุกกี้
จานวน 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เพื่อให้ผเู้ รี ยนบอกความสาคัญใน
การประกอบอาชีพ

เนือ้ หา
1. ความสาคัญในการประกอบ
อาชีพ

ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาต่อ 2. ความเป็ นไปได้ในการ
ยอดผลิตภัณฑ์การทาขนมอบและ
ประกอบอาชีพธุ รกิจขนมอบ
คุกกี้
และคุกกี้
2.1 การวิเคราะห์ตนเอง
2.2 การวิเคราะห์ตลาด
2.2 การลงทุน/แหล่งเงินทุน

กิจกรรม
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
เรื่ องความสาคัญในการประกอบอาชีพ
2. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
3. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้
เรื่ องความเป็ นไปได้ในการประกอบ
อาชีพธุ รกิจขนมอบและคุกกี้
2. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิวเิ คราะห์ตนเอง
ตลาด และการลงทุน
4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
30
นาที

30
นาที

30
นาที

เรื่อง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกแหล่งเรี ยนรู ้
การทาขนมอบและคุกกี้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แบบอย่างการ
ประกอบอาชีพการทาขนมอบ
และคุกกี้

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
3. แหล่งเรี ยนรู ้การประกอบ
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้การประกอบ 30
1
อาชีพธุ รกิจขนมอบและคุกกี้
อาชีพธุ รกิจขนมอบและคุกกี้
นาที
3.1 ร้านค้าขนมอบและคุกกี้ที่
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร สื่ อ
มีขายในท้องตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ สื่ อของ
3.1.1 ร้านค้าขนมอบและคุกกี้ จริ ง สื่ อบุคคลในชุมชน
แบบมีหน้าร้าน
1.2 ศึกษาจากผูป้ ระกอบธุ รกิจร้าน
3.2 ผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านขนม ขนมอบและคุกกี้ที่ประสบความสาเร็ จ
อบและคุกกี้ที่ประสบ
2. ให้ผเู้ รี ยนสรุ ปองค์ความรู้จากการศึกษา
ความสาเร็ จ
แหล่งเรี ยนรู ้
เนือ้ หา

กิจกรรม

เรื่อง
2. ทักษะการพัฒนาต่ อ
ยอดผลิตภัณฑ์ การทา
ขนมอบและคุกกี้
จานวน 25 ชั่วโมง
- การเตรี ยมอุปกรณ์

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เนือ้ หา

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกซื้ อวัสดุ 1. การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุปกรณ์ได้อย่างมีคุณภาพ
การทาขนมอบและคุกกี้
1.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาขนมอบและคุกกี้
1.2 งบประมาณในการ
จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์
1.3 สถานที่จาหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์

กิจกรรม
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
เรื่ องการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ขนมอบและคุกกี้
2. วิทยากรอธิ บายและสาธิ ตเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาขนมอบและคุกกี้
3. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1
1

เรื่อง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

- การทาขนมอบและคุกกี้ 1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบอก
ส่ วนผสมของขนม ทั้ง 10 ชนิดได้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบอก
ขั้นตอนการทาขนมทั้ง 10 ชนิดได้
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถทาขนมทั้ง
10 ชนิดได้
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์
งบประมาณในการทาขนมทั้ง 10
ชนิดได้

- การบรรจุภณ
ั ฑ์ขนมอบ
และคุกกี้

เนือ้ หา

กิจกรรม

1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้ เรื่ อง
10 ชนิด ประกอบด้วย ขนมปั งไส้ การทาขนมอบและคุกกี้ จานวน 10 ชนิด
กรอก ขนมปังเนยอบ ขนมปังหัว 2. วิทยากรอธิ บายและสาธิ ตเกี่ยวกับการทา
ขนมอบและคุกกี้ จานวน 10 ชนิด
กะโหลก คุกกี้มะพร้าว คุกกี้เม็ด
3. ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการทาขนมอบและคุกกี้
มะม่วงหิ มพานต์ คุกกี้ใบเตย พาย
จานวน 10 ชนิด
ข้าวโพด คัสตาดเค้ก บราวนีคุกกี้ 4. วิทยากรประเมินผลการทาขนมอบและคุกกี้
2 ส่ วนผสมของขนม จานวน 10
ของผูเ้ รี ยน
ชนิด
1.การทาขนมอบและคุกกี้ จานวน

2.1 ขั้นตอนการทาขนม
จานวน 10 ชนิด
2.2 งบประมาณการทาขนม
จานวน 10 ชนิด
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกความหมายของ 3. บรรจุภณ
ั ฑ์ขนมอบและคุกกี้
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
บรรจุภณ
ั ฑ์ได้
3.1 ความหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์ เรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ขนมอบและคุกกี้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกวัสดุที่ใช้บรรจุ
3.2 วัสดุที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ขนม 2. วิทยากรอธิ บายและสาธิ ตเกี่ยวกับการบรรจุ
ภัณฑ์ขนมอบและคุกกี้
อบและคุกกี้
ภัณฑ์ขนมอบและคุกกี้
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรจุขน
3.3 การบรรจุขนมอบและคุกกี้ 3. ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการบรรจุขนมอบและคุกกี้

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
5

15

2

1

เรื่อง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เนือ้ หา

อบและคุกกี้ได้

3. การบริหารจัดการการ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถจัดและตก การจัดและตกแต่งหน้าร้าน
พัฒนาต่ อยอดผลิตภัณฑ์ แต่งหน้าร้านให้มีความสะอาดและ
สวยงามได้
การทาขนมอบและคุกกี้
จานวน 3 ชั่วโมง
- การจัดและตกแต่งหน้า
ร้าน

- การคิดต้นทุน และ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุน

กิจกรรม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

4. วิทยากรประเมินผลการบรรจุขนมอมและ
คุกกี้ของผูเ้ รี ยน

1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
30
เรื่ องการจัดและตกแต่งหน้าร้าน
นาที
2. วิทยากรอธิบายและสาธิตการจัดและ
ตกแต่ง หน้าร้าน
3. ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจดั และตกแต่งหน้าร้าน
แล้วผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้
เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนสามารถคิดราคา
การคิดราคาต้นทุนและการ
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
30
ต้นทุนของธุ รกิจขนมอบและคุกกี้ วิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
เรื่ องการคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์ นาที
แต่ละชนิดได้
1. การคิดราคาต้นทุน
จุดคุม้ ทุน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ขนมอบ 2. วิทยากรอธิบายและสาธิตการคิดราคา
และคุกกี้
ต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
- ค่าส่ วนผสมขนมอบและ 3. ผูเ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการคิดราคาต้นทุนและ

15
นาที

15
นาที

เรื่อง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เนือ้ หา
คุกกี้
- ค่าแรงงาน
-ค่าสาธารณูปโภค
2. การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน

- การขายขนมอบและ
คุกกี้

เพื่อให้ผเู้ รี ยนบอกวิธีการขายของ
ธุ รกิจขนมอบและคุกกี้ได้

การขายขนมอบและคุกกี้

กิจกรรม
การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนแล้วผูเ้ รี ยนและ
วิทยากรร่ วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็น
4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้

1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
เรื่ องการขาย
2. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
3. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
30
30
นาที นาที

30
นาที

-

เรื่อง
- การส่ งเสริ มการขาย

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เนือ้ หา

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกวิธีการส่ งเสริ ม การส่ งเสริ มการขาย
การขายขนมอบและคุกกี้ได้
1. ความหมายการส่ งเสริ มการ
ขาย
2. กลยุทธ์ส่งเสริ มการขาย

กิจกรรม

1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
เรื่ องการส่ งเสริ มการขาย
2. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
3. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้
1. ให้ผเู้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
4. โครงการอาชี พธุรกิจขนม 1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนบอกความสาคัญ 1. ความสาคัญของโครงการ
ของโครงการอาชีพได้
อาชีพ
เรื่ องความสาคัญของโครงการอาชีพ
อบและคุกกี้ จานวน 10
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนบอกประโยชน์ 2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ และ
ชั่วโมง
ของโครงการอาชีพได้
3. องค์ประกอบของโครงการ
องค์ประกอบของโครงการอาชีพ
- ความสาคัญ ประโยชน์
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนบอก
อาชีพ
2. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
และองค์ประกอบของ
องค์ประกอบของโครงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
โครงการอาชีพ
อาชีพได้
3. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู้
4. เพื่อให้ผเู้ รี ยนอธิบาย
องค์ประกอบของโครงการ
อาชีพได้

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
1
-

1

2

เรื่อง

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

- การเขียนโครงการอาชีพ 1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนอธิบายลักษณะ
การเขียนโครงการอาชีพที่ดี
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถเขียน
โครงการอาชีพได้เหมาะสม
และถูกต้อง

เนือ้ หา
2. การเขียนโครงการอาชีพ

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้ เรื่ อง 2
5
การเขียนโครงการอาชีพ
2. ผูเ้ รี ยนและวิทยากรร่ วมสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
3. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโครงการ
อาชีพ
4. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการประเมินความ
เหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ
อาชีพ
5. วิทยากรประเมินโครงการอาชีพ แล้วให้
ผูเ้ รี ยนปรับปรุ งโครงการอาชีพให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง
6. ให้ผเู้ รี ยนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินงานอาชีพ และใช้ในการ
ดาเนินการประกอบอาชีพต่อไป
กิจกรรม

