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• การจดัการเรียนรู้ของประเทศญ่ีปุ่น 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Council)  ทั้งในส่วนกลางและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแต่
ละจงัหวดั โดยส่วนกลางเป็นผูท้  าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และระดบัจงัหวดัจดัท าแผนวิจยั  มีการใหค้ าปรึกษา 
และบริการแหล่งขอ้มูล และต่อมาไดพ้ฒันาระบบโครงข่ายเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Web)     ซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
สามารถเขา้ถึง แหล่งเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  



• การจดัการเรียนรู้ของประทศเกาหลีใต ้
ระบบธนาคารหน่วยกิตช่วยใหห้น่วยกิตท่ีผูเ้รียนสะสมไวจ้ากระบบการศึกษาแบบเปิดไดรั้บการยอมรับเทียบเท่าปริญญาบตัร  โดยมี “ศูนยห์ลกัสูตร

และประเมินผล”  เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานดงักล่าว

การลงทะเบียนเรียนนอกเวลาเรียนปกติ   กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรน้ีคือ ผูท่ี้ท างานอยูแ่ลว้  โดยมุ่งสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนกบัสถาน
ประกอบการ  

การสนบัสนุนระบบการศึกษาทางไกล  โดยน าส่ือและเทคโนโลยหีลายมิติท่ีทนัสมยัมาใช ้ เปิดโอกาสใหค้นยากจน  คนพิการ เดก็ สตรี  และผูสู้งอายุ
ไดเ้ขา้ถึงแหล่งความรู้มากข้ึน 



• การจดัการเรียนรู้ของประเทศองักฤษ

การศึกษามีความต่อเน่ืองในทุกช่วงอายตุลอดชีวิต  ตอ้งขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหทุ้กคนอยา่งเท่าเทียมกนั  ให้
ความส าคญักบัผูเ้รียน  การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความหลากหลายในรูปแบบ ตอ้งมีคุณภาพและความยดืหยุน่และตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทุก
หน่วยงานของรัฐ รัฐบาลยงัจดัท ายทุธศาสตร์เพ่ือใหมี้การน าสู่การปฏิบติั



• การจดัการเรียนรู้ของประเทศฮ่องกง

พฒันาฮ่องกงใหเ้ป็นสงัคมท่ีเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือทุกคนจะไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข มีเจตคติท่ีดี มีความสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีช่องทางและโอกาสต่าง ๆ ท่ีจะเรียนรู้ ปรับเปล่ียนอยูเ่สมอใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
และความตอ้งการของผูเ้รียน หลกัสูตรการเรียนรู้โดยอาศยัฐานประสบการณ์ในการท างานการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
ขอส่งเสริมสถาบนัการศึกษาต่อเน่ืองหรือหน่วยงานบริหารชุมชนใหใ้ชท้รัพยากรในชุมชนท่ีมีอยู ่เพ่ือจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ตลอด
ชีวิต



• การจดัการเรียนรู้ของประเทศเยอรมนั

สงัคมฐานความรู้ จึงมีการศึกษาและคน้ควา้ในประเดน็ทั้งสองน้ีคือ “สอนอะไร” และ “สอนอยา่งไร” อยา่งละเอียดโดยน าเอาองค์
ความรู้จากสาขาวิชารัฐศาสตร์และศึกษาศาสตร์มาใชแ้ลว้สร้างเป็นสาขาวิชาการเฉพาะดา้นการเรียนรู้ทางการเมือง แนวทางการ
ด าเนินชีวิต และแนวทางของการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม  การเรียนรู้หลกัการท่ีส าคญั  ๆ ในการเป็นพลเมือง



การพฒันาทกัษะอาชีพในชั้นเรียน

จากการท่ีครูไดผ้า่นประสบการณ์ในการสอนนกัเรียนมาแลว้นั้น สามารถปรับกระบวนการในการฝึกทกัษะในการจดัการโดยจดัเป็น
โครงงานใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ตรง จดักิจกรรมตลาดในโรงเรียน หรือทดลองจากกลุ่มเลก็ ๆ โดยการเร่ิมวางแผน คน้หา
ผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการทดลองจ าหน่าย ท าบญัชีรับจ่ายแบบง่าย โดยครูเป็นพ่ีเล้ียงและแนะน าเม่ือพบปัญหาต่าง ๆ 



2)จดัแยกตามรายละเอียด1)รวบรวมภาพ 4)จัดแผนการจัดการ3)ล าดบั ก่อน-หลงั

เทคนิคการจัดระเบยีบ
ความคดิด้วยภาพ



การพฒันาทกัษะอาชีพในชั้นเรียน

1.  ความต่อเน่ือง  (Continuity)  หมายถึงในวิชาทกัษะ  ตอ้งเปิดโอกาสใหมี้

การฝึกทกัษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อย  ๆ  และต่อเน่ืองกนั

2.  การจดัช่วงล าดบั  (Sequence)  หมายถึงหรือการจดัส่ิงท่ีมีความง่าย  ไปสู่ส่ิงท่ีมีความยาก  ดงันั้นการจดักิจกรรมและ
ประสบการณ์ใหมี้การเรียงล าดบัก่อนหลงั  เพ่ือใหไ้ดเ้รียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน

3.  บูรณาการ  (Integration)  หมายถึง  การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้พ่ิมพูนความคิดเห็น
และไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั



การพฒันาอาชีพในชุมชน

ในการจดัการส าหรับการคน้หาและพฒันาผลิตภณัฑส์ าหรับนกัเรียนนั้น  การเลือกผลิตภณัฑจ์ากส่ิงใกลต้วั  แบ่งง่าย ๆ ตามปัจจยั 
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต วฒันธรรมประเพณีของแต่ละทอ้งท่ี กิจกรรมของนกัท่องเท่ียว  นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจไปเท่ียวชมวิถีชีวิตใน
หมู่บา้นต่าง  ๆ  นั้น  มกันิยมท ากิจกรรม  ดงัน้ี

1.  ดูผลงานหตัถกรรมท่ีชาวบา้นประดิษฐเ์พ่ือจ าหน่าย

2.  เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก

3.  เดินชมสภาพบา้นเรือนตามตรอก  ซอย  สงัเกตชีวิตความเป็นอยูแ่ละภูมิปัญญาพ้ืนบา้น  ดูการประกอบอาชีพของชาวบา้น  
อาชีพหลกั  อาชีพรอง  ของพ่อบา้นแม่บา้น  เป็นตน้

4.  สร้างสมัพนัธไมตรี  พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้

5.  ถ่ายภาพตามความสนใจ  เลือกรับประทานอาหาร  เคร่ืองด่ืมและอาหารพ้ืนบา้นท่ีชาวบา้นท าจ าหน่ายในหมู่บา้น



ทุน,งบประมาณ

เคร่ืองมือในการ
ท างาน

คนท างาน,ผู้ปฎบัิติ

วธิีการด าเนินงาน

ปัจจัยในการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ



ช่ือนกัเรียน ช่ือนกัเรียน

ช่ือนกัเรียน ช่ือนกัเรียน

ใหญ่ งุ่มงาม ความจ าดี

ชา้ ไม่ยอ่ทอ้ คล่องแคล่ววอ่งไว

เลก็ เจา้เล่ห์

การวเิคราะห์บุคลกิภาพเด็กส าหรับ
การวางแผนแบ่งงานในโครงการ



•คดัเลือกทีมงาน
จัดหาแหล่งทุน 
ทรัพยากร

สปัดาห์ท่ี 1

•คดัเลือกผลติภัณฑ์

สปัดาห์ท่ี 2
•ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
และทดลอง
ผลติภัณฑ์

สปัดาห์ท่ี 3

สปัดาห์ท่ี 4

• จดัการตลาดทดลอง
ช่องทางตลาด

สปัดาห์ท่ี 5

• สรุปโครงการวาง
แผนการผลติในอนาคต

การก าหนดแผนการด าเนินงาน



1.เขา้ใจ

2.ก าหนดใหม่

3.รเิริม่ความคิด
ใหม่

4.คิดเป็นภาพ

5.แบง่ปัน

6.ใครค่รวญ
สะทอ้น

ห่วงโซ่ของการพฒันาผลติภณัฑ์



รวมกัน

วธีิการคดิเพ่ือได้นวตักรรมใหม่
ในการพฒันาผลติภณัฑ์



ประโยชน์ต่อผู ้
ซ้ือ

ความ
เช่ียวชาญ
พิเศษ

การออกแบบ

วตัถดุิบทอ้งถ่ิน

แหลง่ทอ่งเที่ยว

การกระจาย
สินคา้

ศิลปะประเพณี
ทอ้งถ่ิน

คณุภาพการ
ผลิต

บรรจภุณัฑ์

ทางเลือกเพ่ือก าหนดจดุยืนของผลิตภณัฑก์บักลุ่มลกูคา้





































ขายสตัวเ์ล้ียง
ปลูกผกัออร์แกนิกขาย
ขายงานฝีมือท าเอง
ท าขนมขาย
หารายไดเ้สริมดว้ยเกษตรพอเพียง

ไลฟ์สดขายของมือสอง
กินโชว ์เค้ียวใหอ้ร่อย
รีวิวสินคา้
เปิดคอร์สอนออนไลน์
สอนพิเศษผา่นZoom

สอนแต่งหนา้
เปิดไพ่ท านายชีวิต
รับจา้งคุยกบัผูสู้งอายุ
รับจา้งเป็นแฟนกนับนเฟสบุ๊ค
รับจา้งตอบแบบสอบถาม
รับจา้งเป็นเพื่อนเท่ียว

ตัวอย่างอาชีพในโลกออนไลน์






