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ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ตรงตามปณิธานหลักของวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นความสำคัญที ่จะจัดหลักสูตรการเร ียนรู ้ธรรมชาติของกระจูด                  
องค์ความรู้ ลักษณะทั่วไปของกระจูด ชนิด การกระจายพันธุ์กระจูด รวมไปปลูกฝังความรักในธรรมชาติและเกิด
ความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับการส่งเสริม การนำความรู้เรื่องธรรมชาติของ
กระจูด เพื่อต่อยอดในอาชีพและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติของ
กระจูดให้เกิดการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน 
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             วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 

รหัสวิชา  10010101     หลักสูตร การเรียนรู้ธรรมชาติของกระจูด      จำนวน  12 (5-7) ชั่วโมง 
หมู่วิชา  หลักการศึกษา            สาขาวิชา การศึกษา 
1. หลักการและเหตุผล 

กระจูดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีอายุหลายปี สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว 
ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขังตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน และมีความเป็นกรดสูง ซึ่งเรียกว่า “พรุ” พบมากทางภาต
ใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย (กรมส่งเสริมการเกษตร , มปป.) กระจูดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepironia 
articulata Domin (Chote, 1978) จัดอยู ่ในวงศ์ Cyperaceae มีชื ่อท้องถิ ่นว่า กกกระจูด (ภาคกลาง)  กก 
(ระยอง) จูดหรือกระจูด (ภาตใต้) กรือจุ (นราธิวาส) และวิจุ๊ (มลายู)  นิยมนำต้นกระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้ทอเสื่อ
และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า เครื่องใช้หลากหลายชนิด (ภาพที่ 6) เมื่อถอนต้นกระจูดไปใช้แล้วจะ
แตกต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่หมุนเวียนกันไป ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนัก
พัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม , 2548) โดยก่อนนำกระจูดไปสานเสื่อหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
จะต้องนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท แล้วทุบให้แบนด้วยสากตำข้าวหรือบดด้วยล้อขนาดใหญ่ หากต้องการให้มีสีสัน
สามารถนำไปย้อมสีก่อนนำมาสาน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดมีหลายรูปแบบ โดยทั่วไปมักนำลำต้น
กระจูดมาสานเสื่อปูรองนั่ง ที่เรียกกันว่า เสื่อกระจูด หรือสาดกระจูด 

จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งที่มีกระจูดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่า ชาวบ้านส่วน
ใหญ่นิยมถอนต้นกระจูดไปขายยังที่อ่ืน ซึ่งกระจูดในจังหวัดนราธิวาสจะมีความโดดเด่นมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน เนื่องจาก
มีความเหนียว ทน สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องเคลือบเงา จังหวัดนราธิวาสจึงเป็นจังหวัดที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ได้จากลวดลายของกระจูด ดังนั้น การเรียนรู้
ธรรมชาติของกระจูด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากระจูดให้เป็นอาชีพที่เล่าเรื่ องราววัฒนธรรมของจังหวัด
นราธิวาส ได้แก่ การศึกษาลักษณะทั่วไปของกระจูด ชนิด การขยายพันธุ์กระจูด  เป็นการปลูกฝังความรักใน
ธรรมชาติและเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ 
        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเรื่องราวธรรมชาติของกระจูด จึง
จัดได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติของกระจูด เพื่อการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้สามารถถ่ายทอดประวัติ
ความเป็นมา ความสำคัญของกระจูดสู่เรื ่องราววัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส  และส่งเสริมอาชีพที่อนุรักษ์
ทรัพยากรชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่อาชีพพ้ืนถิ่นในพ้ืนทีจ่ังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์  
   1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของกระจูด 
   2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการขยายพันธุ์ การดูแลรักษากระจูด 
   3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการถ่ายทอดและนำเสนอความรู้ธรรมชาติของกระจูด 
   4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รักและอนุรักษ์กระจูด 
 
 



3. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบ ัติ เก ี ่ยวกับลักษณะทั ่วไป ล ักษณะทางพฤกษศาสตร ์ และอนุกรมว ิธานกระจูด                    

การขยายพันธุ์และการดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด มีทักษะการเตรียมพันธุ์ พื้นที่ และการขยายพันธุ์กระจูด             
มีความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกระจูด ทักษะในการดูแลรักษาธรรมชาติของ
กระจูด การให้ปุ๋ย การให้น้ำ  ศัตรูพืช การถ่ายทอดและนำเสนอความรู้ธรรมชาติของกระจูด 

 

4. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 

1.  สามารถฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาไทยได้ 
2.  มีใจรักในธรรมชาติและเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ 

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 

หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ และอนุกรมวิธานกระจูด 

อธิบายลักษณะทั่วไปของกระจูด ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของกระจูด และอนุกรมวิธานกระจูด  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขยายพันธุ์และการ
ดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด 

เตรียมพันธุ์ พ้ืนที่และการขยายพันธุ์กระจูด 

อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของกระจูด 

ดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด ให้ปุ๋ย ให้น้ำ  กำจัด
ศัตรูพืช รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดขยะอันตรายของ
การใช้สารเคม ี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายทอดและนำเสนอ
ความรู้ธรรมชาติของกระจูด 

ถ่ายทอดและนำเสนอความรู้ธรรมชาติของกระจูด 

 

 

6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 
1.  นักเล่าเรื่องธรรมชาติของกระจูด 
2.  นักอนุรักษ์กระจูด 

 
 



7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  10010101        ชื่อวิชา  การเรียนรู้ธรรมชาติของกระจูด      จำนวน 12(5-7)  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และอนุกรมวิธานกระจูด   
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน ท-ป  3(3-0)      ชั่วโมง 

ผลลัพธ์             
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 

1.1 รู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทั่วไป 
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ 
และอนุกรมวิธาน
กระจูด 

2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

2.1 ตรงต่อเวลา  

2.2 มีความ
รับผิดชอบ 

2.3 มีความ
มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

1. การศึกษาลักษณะ
ทั่วไปของกระจูด 

2. ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของ
กระจูด 

  2.1 ราก 

  2.2 ลำต้น 

  2.3 ใบ 

  2.4 ดอก 

  2.5 ผล/เมล็ด 

3. อนุกรมวิธาน
กระจูด  

 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอน แนะนำ ให้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไป ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ และ
อนุกรมวิธานกระจูด    

2. ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย 
และยกตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะ
ทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
และอนุกรมวิธานกระจูด โดยใช้
สื่อ ภาพ หรือศึกษาจากพ้ืนที่ที่มี
กระจูดจริง 

3. ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องลักษณะทั่วไป ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ และ
อนุกรมวิธานกระจูด ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการเรียนรู้
ธรรมชาติของกระจูดโดยผู้สอน
คอยให้คำแนะนำและแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับทางด้าน
ลักษณะทั่วไป ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ และ
อนุกรมวิธานกระจูด 
โดยการสนทนา ถาม-
ตอบ 

2. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  

2.1 การเข้าเรียนตรง
เวลาและการส่งงานตรง
เวลา 

2.2 ความรับผิดชอบ 

2.3 ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขยายพันธุ์และการดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด         
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  ท-ป  3(1–2)  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์              
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 

1.1 รู้เกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์และการ
ดูแลรักษาธรรมชาติ
ของกระจูด 

2.ทักษะ 

2.1 ขยายพันธุ์
กระจูด 

2.2 ดูแลรักษา
ธรรมชาติของ
กระจูด 

3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

3.1 ตรงต่อเวลา  

3.2 มีความ
รับผิดชอบ 

3.3 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

 

 

1. การเตรียมพันธุ์
กระจูด 

2. การเตรียมพ้ืนที่
กระจูด 

3. การขยายพันธุ์
กระจูด 

4. สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของ
กระจูด 

5.การดูแลรักษา
ธรรมชาติของ
กระจูด 

1. การให้ปุ๋ย 

2. การให้น้ำ 

3. ศัตรูพืช 

 

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอนแนะนำและทบทวน
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์และการ
ดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด 

2.ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย
สาธิตการขยายพันธุ์และการ
ดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด
โดยการใช้สื่อ ภาพ และลงพ้ืนที่
จริง 

2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขยายพันธ์และเก็บรักษา
กระจูด 

3.ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการขยายพันธุ์และการ
ดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด 

ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้
ธรรมชาติของกระจูด โดยผู้สอน
คอยให้คำแนะนำและแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1.ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์
และการดูแลรักษา
ธรรมชาติของกระจูด 
โดยการสนทนา ถาม-
ตอบ 

2.ประเมินทักษะ
ประเมินผลการปฏิบัติ
จากกระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

2.1 ประเมินผลงาน 

การขยายพันธุ์กระจูด 

2.2 ประเมินผลงานการ
ดูแลรักษาธรรมชาติของ
กระจูด 

3. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  

3.1 การเข้าเรียนตรง
เวลาและการส่งงานตรง
เวลา 



ผลลัพธ์              
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

3.2 ความรับผิดชอบ 

3.3 ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การถ่ายทอดและนำเสนอความรู้ธรรมชาติของกระจูด   
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  ท-ป  6(1–5)  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1.ความรู ้

1.1 รู้กระบวนการ
ถ่ายทอดและ
นำเสนอความรู้
ธรรมชาติของ
กระจูด 

2.ทักษะ 

2.1 ถ่ายทอดและ
นำเสนอความรู้
ธรรมชาติของ
กระจูด 

3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

3.1 ตรงต่อเวลา  

3.2 มีความ
รับผิดชอบ 

3.3 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

1. หลักการและ
เทคนิคการถ่ายทอด
และนำเสนอ 

2. บุคลิกภาพ ทาง
กาย อารมณ์ สังคม 
และ ปัญญา 

3. สื่อช่วยในการ
ถ่ายทอดและนำเสนอ 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอนแนะนำและทบทวน 
การถ่ายทอดและนำเสนอความรู้
ธรรมชาติของกระจูด 

2.ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอนอธิบายและ
ยกตัวอย่าง หลักเทคนิคการ
ถ่ายทอดและนำเสนอ โดยใช้สื่อ 
ภาพ วิดิโอ  

2.1 ผู้สอนอธิบายและ
ยกตัวอย่าง บุคลิกภาพ ทางกาย 
อารมณ์ สังคม และ ปัญญา ของ
ผู้ถ่ายทอดและนำเสนอ 

2.3 ผู้สอนสาธิต การแต่งกาย 
การพูด การแสดงท่าทาง 
อารมณ์  

2.4 ผู้สอนจัดกลุ่ม ผู้เรียนเป็น
กลุ่ม 4-5 จำลองเหตุการณ์การ
ถ่ายทอดและนำเสนอความรู้
ธรรมชาติของกระจูด 

1.ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
ถ่ายทอดและ
นำเสนอความรู้
ธรรมชาติของกระจูด 
โดยการสนทนา 
ถาม-ตอบ 

2.ประเมินทักษะ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติจาก
กระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

2.1 ประเมินผลการ
ถ่ายทอดและ
นำเสนอความรู้
ธรรมชาติของกระจูด 

3. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

3.ขั้นสรุปผลการเรียน 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการถ่ายทอดและ
นำเสนอความรู้ธรรมชาติของ
กระจูด โดยผู้สอนคอยให้
คำแนะนำและแก้ไขในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์   

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดย
สังเกตจากพฤติกรรม
ที่แสดงระหว่างเรียน 
ดังนี้  

3.1 การเข้าเรียนตรง
เวลาและการส่งงาน
ตรงเวลา 

3.2 ความรับผิดชอบ 

3.3 ความมุ่งม่ันใน
การทำงาน 

 

 

8. สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และอนุกรมวิธานกระจูด 3 0 3 

2 การขยายพันธุ์และการดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด 1 2 3 

3 การถ่ายทอดและนำเสนอความรู้ธรรมชาติของกระจูด 1 5 6 

รวม 5 7 12 

 

 

 

 



9. เกณฑ์การประเมิน 

   1. ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย       70 คะแนน 

       หน่วยที่ 1 ลักษณะทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และอนุกรมวิธานกระจูด  20 คะแนน             

       หนว่ยที่ 2 การขยายพันธุ์และการดูแลรักษาธรรมชาติของกระจูด   25     คะแนน          

       หนว่ยที่ 3 การถ่ายทอดและนำเสนอความรู้ธรรมชาติของกระจูด    25 คะแนน     

    2. ประเมินจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร (การฝึกปฏิบัติ)      20 คะแนน    

    3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย)      10 คะแนน 

 3.1 มีความรับผิดชอบ        3 คะแนน 

 3.2 ตรงต่อเวลา          3 คะแนน 

 3.3 มุ่งม่ันในการทำงานและปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ    4  คะแนน 

         รวม     100     คะแนน 

10. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 
 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % 
 2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
       ช่วงคะแนน             เกรด 
   คะแนน 80 – 100     4   
   คะแนน 70 – 79      3   
   คะแนน 60 – 69      2   
   คะแนน 50 – 59      1   
   คะแนน   0 – 49      0 
 
11. วัสดุ-อุปกรณ์ 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย  6.  เคียวตัดกระจูด 

2. สื่อ   / ภาพ  7. รองเท้าบูท 

3. กระดาษบรูฟ 8. จอบ 

4. สีเมจิ 9. มีด 



5. ต้นกระจูด 10. ถุงมือหนา 

12.  งบประมาณ   จำนวนนักศึกษาที่รับ  จำนวน 30   คน / กลุ่ม 

ที ่ รายการ รายละเอียด งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 12 ชั่วโมงx300 บาท 3,600 

2. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการสอน 12 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 1,800 

3 ค่าสาธารณูปโภค 12 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 1,800 

รวม 7,200 

          หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

  ค่าใช้จ่ายรายหัว      ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำนวนผู้อบรม   7,200/30 = 240  บาท 

13. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 1. แหล่งศึกษาค้นคว้า 

 1.1. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 1.2.  อินเทอร์เน็ต 

2. สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3. ศักยภาพผู้สอน 

 3.1 มีประสบการณ์ในงานที่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 

 3.2 ประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เข้าสอน      

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
           (นางมารีนี  กอรา)  
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 

                                  (นางสาวดาลีซะห์ ดะยี) 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 

                                                                                       (นางสาวยาวาร ีสะอีดี ) 
 



หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน 
 จำนวน   33  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวตักรรม 
 

 

 



คำนำ 

 วิทยาลัยชุมชนมีปณิธานหลักในการบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อชุมชน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ตรงตามปณิธานหลักของวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดหลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน 
ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของกระจูด ทักษะในการเก็บเกี่ยวต้นกระจูด ทักษะในการคลุกโคลนกระจูด เพื่อการ
จักสาน ทักษะการรีดกระจูดและการเก็บรักษาเส้นกระจูดก่อนจักสาน และทักษะการย้อมสีเส้นกระจูด เพื่อให้คน
ในชุมชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะในการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสานหรือต่อยอดในอาชีพ
และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสานให้เกิดการเรียนรู้ในทิศทาง
เดียวกัน 

 

 

                        คณะวิจัยช่างศิลป์   
                                                     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

                                                                                 หน้า 

หลักการและเหตุผล             1 
วัตถุประสงค์            1 
คำอธิบายรายวิชา          2 
ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม      2 
สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์     2 
ผู้เข้ารับการอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน     2 
แผนการจัดการเรียนรู้   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกระจูดและการเก็บเกี่ยวกระจูดเพ่ือการจักสาน  3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคลุกโคลนกระจูดเพ่ือการจักสาน           4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรีดกระจูด การเก็บและดูแลรักษาเส้นกระจูด   5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การย้อมสีกระจูด                 6 

สรุปชั่วโมงแห่งการเรียนรู้                         6 

เกณฑ์การประเมิน                                                        7 

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร                                                            7 

วัสดุ-อุปกรณ์                                                                  8 

งบประมาณ                                                                 8 

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน                                                                 9 

 

 

 

 



 

เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

รหัสวิชา  10080520 ชื่อวิชา  การเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจัดสาน จำนวน  33 (9-24) ชั่วโมง 
หมู่วิชา  ศิลปะประดิษฐ์          สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

พืชกระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวก กก (Sedge) มีชื ่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Lepironia articulata (Retz.) 
Domin จัดอยู่ในสกุล เลบปิโรเนีย (Genus Lepironia) ถือว่าเป็นทรัพยากรชุมชน ใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสาน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ตะกร้า เสื่อ กระเช้า แจกัน กระบุง รองเท้า หมวก เป็นต้น การเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการ
จักสาน หรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ เช่น การเก็บเกี่ยวต้นกระจูด การคลุกโคลนกระจูด 
การรีดกระจูดและการเก็บรักษาเส้นกระจูดก่อนจักสาน รวมไปถึงทักษะการย้อมสีเส้นกระจูด  

จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ท่ีมีปริมาณกระจูดจำนวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน 
ซึ่งเป็นพื้นที่มีกระจูดจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสานกระจูด แต่ประชาชนยังขาด
ความรู้และทักษะการเตรียมวัสดุกระจูดเพ่ือการจัดสาน จึงส่งผลให้การสานลวดลายหรือผลิตภัณฑ์ไม่สวยงามและ
ไม่มีคุณภาพ 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน 
จึงได้หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และส่งเสริมอาชีพที่มีการ
อนุรักษท์รัพยากรชุมชนให้มีการสืบสานภูมิปัญญาสู่อาชีพที่ยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุกระจูดเพ่ือการจักสาน    
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการเตรียมวัสดุกระจูดเพ่ือการจักสาน    

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมุ่งม่ันในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
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3. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ทักษะการเก็บเก่ียวกระจูด การคัดเลือก
กระจูดที่มีความสมบูรณ์สามารถจักสาน  การมัดและการตัดโคนต้นกระจูด การขุดช่องดิน การเลือกโคลนและ
เทคนิคการผสมโคลน การตัดปลายต้นกระจูด ขั้นตอนการนำกระจูดมาคลุกโคลน การตากต้นกระจูดหลังจากคลุก
โคลน การเก็บหลังจากคลุกโคลน การรีดเส้นกระจูดเพ่ือสาน  การรีดเส้นกระจูดเพ่ือย้อมสีและการย้อมสีกระจูด
จากเส้นและการย้อมสีผลิตภัณฑ์กระจูด           
                         

4. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
2. มีใจรักในงานจักสาน  

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 

หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 ลักษณะทั่วไปของ
กระจูดและการเก็บเกี่ยวกระจูดเพื่อการ
จักสาน     

อธิบายลักษณะทั่วไปของกระจูด 
เก็บเก่ียวกระจูดได้สมบูรณ์ 
คัดเลือกกระจูดที่มีความสมบูรณ์สามารถจักสาน 
มัดกระจูดให้เป็นกำได้โดยไม่เสียรูปทรง 
ตัดโคนต้นกระจูดได้สมบูรณ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคลุกโคลน
กระจูดเพ่ือการจักสาน 

ขุดช่องดินเพ่ือใช้ในการคลุกโคลนได้ 
เลือกโคลนและผสมโคลนได้ 
ตัดปลายต้นกระจูดได้สมบูรณ์ 
ตากต้นกระจูดหลังจากคลุกโคลนได้ถูกวิธี 
เก็บกระจูดหลังจากคลุกโคลนได้ถูกวิธี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรีดกระจูด การ
เก็บและการดูแลรักษา 

รีดเส้นกระจูดเพ่ือสานได้ถูกวิธี 
รีดเส้นกระจูดเพ่ือย้อมสีได้ถูกวิธี 
ดูแลรักษาเส้นกระจูดได้ถูกวิธี 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การย้อมสีกระจูด ย้อมสีกระจูดจากเส้นได้ถูกวิธี 
ย้อมสีผลิตภัณฑ์กระจูดได้ถูกวิธี                                 

 



6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 
1. ผู้ประกอบการเก่ียวกับเก็บต้นกระจูดขาย   
2. ผู้ประกอบการรับจ้างย้อมสีกระจูด 

7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  10080520      ชื่อวิชา    การเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน   จำนวน   33 (9-24)  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     ลักษณะท่ัวไปของกระจูดและการเก็บเกี่ยวกระจูดเพื่อการจักสาน                        
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน   ท-ป  9(3-6)    ชั่วโมง 

ผลลัพธ์               
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 

1.1 รู้วิธีการเก็บ
เก่ียวต้นกระจูด 
สำหรับใช้ในการจัก
สานได้อย่างถูกต้อง 

2. ทักษะ 

2.1 เก็บเกี่ยวกระจูด 

2.2 คัดเลือกความ
ยาวกระจูด 

2.3 ตัดและมัด
กระจูดให้เป็นกำ 

3. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

3.1 ตรงต่อเวลา  

3.2 มีความ
รับผิดชอบ 

3.3 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

1. ลักษณะทั่วไป
ของกระจูด 

2. ระยะการเก็บ
เก่ียวกระจูด 

3. การเก็บเก่ียว
กระจูด 

4. การคัดเลือก
กระจูดที่มีความ
สมบูรณ์สามารถจัก
สาน 

5. การมัดกระจูด
ให้เป็นกำ 

6. การตัดโคนต้น
กระจูด 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอน อธิบายและยกตัวอย่าง
ลักษณะทั่วไปของกระจูด ระยะการเก็บ
เก่ียวกระจูดและการเก็บเก่ียวกระจูด 
โดยการพูดคุย  

2. ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย สาธิตเก่ียวกับการ
เก็บเก่ียว การคัดเลือก การมัด การตัด
โคนต้นกระจูด เพื่อการจักสาน โดยใช้
สื่อ ภาพ หรือศึกษาจากพื้นที่ทีม่ีกระจูด
จริง 

2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บ
เก่ียวการคัดเลือก การมัด การตัดโคน
ต้นกระจูด เพื่อการจักสาน โดยใช้สื่อ 
ภาพ หรือศึกษาจากพื้นที่ที่มีกระจูดจริง 

3. ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่อง
การเก็บเก่ียวกระจูดเพื่อการจักสาน ซึง่
มีความสำคัญต่อการเตรียมวัสดกุระจูด
เพื่อการจักสาน โดยผู้สอนคอยให้
คำแนะนำและแก้ไขในส่วนทีไ่ม่
เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู ้

ประเมินความรู้
เก่ียวกับพื้นฐาน
เก่ียวกับลักษณะ
ทั่วไปของกระจูด 
ระยะการเก็บเก่ียว
กระจูดและการเก็บ
เก่ียวกระจูด โดยการ
สนทนาถาม-ตอบ 

2. ประเมินทักษะ 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติจาก
กระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี ้

2.1 ประเมินผลงาน
การเก็บเก่ียวกระจูด 

2.2 ประเมินผลงาน
การคัดเลือกความ
ยาวกระจูด 

2.3 ประเมินผลงาน
การตัดและมัด
กระจูดให้เป็นกำ 



ผลลัพธ์               
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

3. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดย
สังเกตจากพฤติกรรม
ที่แสดงระหว่างเรียน 
ดังนี้  

3.1 การเข้าเรียนตรง
เวลาและการส่งงาน
ตรงเวลา 

3.2 ความรับผิดชอบ 

3.3 ความมุ่งมั่นใน
การ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคลุกโคลนกระจูดเพื่อการจักสาน        

เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน ท-ป  8(2-6)   ชั่วโมง 

ผลลัพธ์          
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  
 

การประเมินผล 

1. ความรู ้

1.1 รู้เกี่ยวกับการ
คลุกโคลนกระจูด 
เพื่อการจักสาน 

2. ทักษะ 

2.1 ผสมโคลน 

2.2 คลุกโคลน 

1. ขุดช่องดินเพื่อใช้
ในการคลุกโคลน 

2. การเลือกโคลนและ
เทคนิคการผสมโคลน 

3. การตัดปลายตน้
กระจูด 

4. ขั้นตอนการนำ
กระจูดมาคลุกโคลน 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอน เกริ่นถึงขั้นตอน
การ 

 การคลุกโคลนกระจูดเพื่อการ
จักสานและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

2. ขั้นสอน 

1. ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับทางด้านการ
คลุกโคลนกระจูดเพื่อ
การจักสาน โดยการ
สนทนา ถาม-ตอบ 

2. ประเมินทักษะ 



ผลลัพธ์          
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  
 

การประเมินผล 

2.3 ตากและเก็บ
ต้นกระจูดหลังจาก
คลุกโคลน 

3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

3.1 ตรงต่อเวลา  

3.2 มีความ
รับผิดชอบ 

3.3 มีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน 

5. การตากต้นกระจูด
หลังจากคลุกโคลน 

6. การเก็บหลังจาก
คลุกโคลน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย สาธิต
เก่ียวกับขั้นตอนการผสมโคลน 
ขุดช่องดินเพื่อคลุก ขั้นตอนนำ
กระจูดมาคลุกโคลน การตาก
และเก็บต้นกระจูด โดยใช้สื่อ 
ภาพ หรือศึกษาจากพื้นที่ที่มี
กระจูดจริง 

2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ
ขั้นตอนการผสมโคลน ขุดช่อง
ดินเพื่อคลุก ขั้นตอนนำกระจดู
มาคลุกโคลน การตากและเก็บ
ต้นกระจูด  
3. ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเร่ืองการคลุกโคลนกระจูด
เพื่อการจักสาน ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการเตรียมวัสดุ
กระจูดเพื่อการจักสาน โดย
ผู้สอนคอยให้คำแนะนำและ
แก้ไขในส่วนทีไ่ม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

ประเมินผลการปฏิบัติ
จากกระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี้  

2.1 ประเมินผลงานการ
ผสมโคลน 

2.2 ประเมินผลงานการ
ขุดช่องดินเพื่อหมัก 

2.3 ประเมินผลงานการ
คลุกโคลน 

2.4 ประเมินผลงานการ
ตากและเก็บต้นกระจดู
หลังจากคลุกโคลน 

3. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยสงัเกต
จากพฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  

3.1 การเข้าเรียนตรง
เวลาและการส่งงานตรง
เวลา 

3.2 ความรับผิดชอบ 

3.3 ความมุ่งมั่นในการ 

 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรีดกระจูดและการเก็บรักษา                 
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  ท-ป  4(1 – 3) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์           
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 
1.1 รู้เกี่ยวกับ
การรีดกระจูด
และการเก็บ
รักษา 
2. ทักษะ 
2.1 รีดกระจูด
การเก็บและการ
ดุแลรักษา 
3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
3.1 ตรงต่อเวลา  
3.2 มีความ
รับผิดชอบ 
3.3 มีความ
มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

การรีดเพ่ือสานกระจูด 
1. การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการรีด 
2. มัดกระจูดปริมาณ 2 
กำมือ 
3. เข้าเครื่องรีด ความถี่
ในการรีดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของกระจูด 
4. การคัดเลือกและ
แยกขนาดเส้นกระจูด 
การรีดเพ่ือย้อมเส้น
กระจูด 
1. การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการรีด 
2. มัดกระจูดปริมาณ 2 
กำมือ 
3. เข้าเครื่องรีด 
ประมาณ 2 -3 รอบ 
4. การคัดเลือกและ
แยกขนาดเส้นกระจูด 
การเก็บรักษากระจูด
ระหว่างรอสานและ
ย้อมสี 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอน เกริ่นนำถึง การรีด
กระจูด การเก็บรักษากระจูด 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย สาธิต
เกี่ยวกับการรีดกระจูดและการ
เก็บรักษา โดยใช้สื่อ ภาพ และ
ศึกษาจากพ้ืนที่ที่มีกระจูดจริง 
2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็น
รายบุคคล  
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการการรีดกระจูดและ
การเก็บรักษา ซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการเตรียมวัสดุกระจูดเพ่ือ
การจักสาน โดยผู้สอนคอยให้
คำแนะนำและแก้ไขในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
 ประเมินความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ทางด้านการรีด
กระจูดและการ
เก็บรักษา โดยการ
สนทนา ถาม-ตอบ 
 

2. ประเมินทักษะ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติจาก
กระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผล
งาน 
การรีดกระจูด การ
เก็บและการดูแล
รักษา 
3. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดย
สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  



ผลลัพธ์           
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

3.1 การเข้าเรียน
ตรงเวลาและการ
ส่งงานตรงเวลา 
3.2 ความ
รับผิดชอบ 
3.3 ความมุ่งม่ันใน
การ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การย้อมสีกระจูด                                                 
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน   ท-ป   12(3 – 9)  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์            
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 

1.1 เกี่ยวกับ
พ้ืนฐานทางด้าน 

การย้อมสีกระจูด                       

2. ทักษะ 

2.1 ย้อมสี
กระจูด        

3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

3.1 ตรงต่อเวลา  

3.2 มีความ
รับผิดชอบ 

1. การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการย้อม 

2. การเลือกใช้สี
และการผสมสี 

3. การย้อมสีกระจูด 

 - ย้อมเส้น 

 - ย้อมผลิตภัณฑ์ 

4. การล้างกระจูด
หลังจากย้อมสี 

5. การตากกระจูด
หลังจากย้อมสี 

6. การรีดกระจูด
หลังจากย้อมสี 

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอน เกริ่นนำถึงกา
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การ
เลือกใช้สี การย้อมสีเส้น
กระจูด และย้อมสีผลิตภัณฑ์
กระจูดพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

2. ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย สาธิต
เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการย้อม การ
เลือกใช้สี การย้อมสีเส้น
กระจูด และย้อมผลิตภัณฑ์
กระจูด โดยใช้สื่อ ภาพ หรือ
ศึกษาจากพ้ืนที่ที่มีกระจูดจริง 

1. ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ทางด้าน 

การย้อมสีกระจูด                       

 โดยการสนทนา 
ถาม-ตอบ 

2. ประเมินทักษะ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติจาก
กระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

2.1 ประเมินผลงาน
การการย้อมสี
กระจูด        



ผลลัพธ์            
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

3.3 มีความ
มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

 

2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็น
รายบุคคล  

3. ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการการย้อมสีกระจูด                                  
ซึ่งมีความสำคัญต่อการเตรียม
วัสดุกระจูดเพ่ือการจักสาน 
โดยผู้สอนคอยให้คำแนะนำ
และแก้ไขในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์           

3. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสังเกต
จากพฤติกรรมที่
แสดงระหว่างเรียน 
ดังนี้  

3.1 การเข้าเรียน
ตรงเวลาและการส่ง
งานตรงเวลา 

3.2 ความ
รับผิดชอบ 

3.3 ความมุ่งม่ันใน
การ                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 ลักษณะทั่วไปของกระจูดและการเก็บเกี่ยว
กระจูดเพ่ือการจักสาน   

3 6 9 

2 การคลุกโคลนกระจูดเพ่ือการจักสาน 2 6 8 

3 การรีดกระจูด การเก็บและการดูแลรักษา 1 6 4 

4 การย้อมสีกระจูด 3 9 12 

รวม 9 24 33 

 

9. เกณฑ์การประเมิน 

1. ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย          70    คะแนน 

หน่วยที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกระจูดและการเก็บเก่ียวกระจูดเพ่ือการจักสาน      10  คะแนน  

หน่วยที่ 2 การหมักโคลนกระจูดเพ่ือการจักสาน          20    คะแนน 

 หน่วยที่ 3 การรีดกระจูด การเก็บและการดูแลรักษา                  20 คะแนน  

 หน่วยที่ 4 การย้อมสีกระจูด                                        20 คะแนน  

2. ประเมินจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร (การฝึกปฏิบัติ)        20   คะแนน 

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย)                   10   คะแนน 

3.1 ความรับผิดชอบ               3 คะแนน 

3.2 ตรงต่อเวลา                 3 คะแนน 

3.3 มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ           4  คะแนน 

     รวม                  100   คะแนน  

 



10. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 

 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % 

 2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

       ช่วงคะแนน             เกรด 

  คะแนน 80 – 100    4    

  คะแนน 70 – 79     3    

  คะแนน 60 – 69     2    

  คะแนน 50 – 59     1    

  คะแนน   0 – 49     0 

11. วัสดุ-อุปกรณ์ 

1. เส้นกระจูด 14. มีด 
2. เคียว 15. ยางเส้น 
3. เชือก 16. กรรไกร 
4. ถุงมือ 17. เครื่องรีด 
5. พร้า 18. ฟืน 
6. รองเท้าบูท 19. เตา 
7. ดินโคลน 20. สีย้อม 
8. ขันน้ำ 21. กะละมัง 
9. จอบ 22. ไม้พาย 
10. น้ำ 23. กระทะใบบัว 
11. ถังน้ำ 24. ถังน้ำมัน 
12. กะลาที่มีรู 25. ราวตาก 
13. ถุงพลาสติก   

 

 

 



12. งบประมาณ   จำนวนนักศึกษาท่ีรับ  จำนวน 30   คน / กลุ่ม 

ที ่ รายการ รายละเอียด งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 33 ชั่วโมงx300 บาท 9,900 

2. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการสอน 33 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 4,950 

3 ค่าสาธารณูปโภค 33 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 4,950 

รวม 19,800 

          หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

  ค่าใช้จ่ายรายหัว      ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำนวนผู้อบรม   19,800/30 = 660  บาท 

13. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 1. แหล่งศึกษาค้นคว้า 

 1.1วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 1.2อินเทอร์เน็ต 

2. สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3. ศักยภาพผู้สอน 
 3.1 มีประสบการณ์ในงานที่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 
 3.2 ประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เข้าสอน     

  
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 

                                                                                        (นางมารีนี  กอรา)  

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 

                                                                                      (นางสาวดาลีซะห์ ดะยี) 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 

                                                                                        (นางสาวยาวารี สะอีดี ) 

 



หลักสูตรการจักสานและลวดลายกระจูด 
 จำนวน   33  ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวตักรรม 
 

 



คำนำ 

 วิทยาลัยชุมชนมีปณิธานหลักในการบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อชุมชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ตรงตามปณิธานหลักของวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดหลักสูตรการจักสานและลวดลายกระจูด ความรู้
เกี่ยวกับ ประเภทที่มา ชื่อ ความหมายของลวดลาย แนวคิดเพื่อการออกแบบลวดลาย ทักษะการเลือกใช้และเก็บ
รักษา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการสาน ทักษะในการเตรียมเส้นกระจูดที่เหมาะสมกับลาย ทักษะการสาน เทคนิค
และรูปแบบการสานลายต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะในการจักสานและ
ลวดลายกระจูด เพื่อการจักสานผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดในอาชีพและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
การจักสานและลวดลายกระจูดให้เกิดการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกัน 

 

 

                     คณะวิจัยช่างศิลป์  
                                                  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

                 หน้า 

หลักการและเหตุผล                                                                                              1 

วัตถุประสงค์                                                                                                       1 

คำอธิบายรายวิชา                                                                                                 2 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม                                                                              2 

สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์  2 

ผู้เข้ารับการอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน                                               2 

แผนการจัดการเรียนรู้   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ศึกษาลวดลายของผลิตภัณฑ์กระจูด                                   3  
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 วัสดุ อุปกรณ์ในการสานกระจูด                                         4 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การสาน เทคนิคและรูปแบบการสาน                                   5 

สรุปชั่วโมงแห่งการเรียนรู้                                                                                        6 

เกณฑ์การประเมิน                                                                                                6 

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร                                                                                          6 

วัสดุ-อุปกรณ ์                                                                                                     7 

งบประมาณ                                                                                                        7 

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน                                                                           7 

 

 

 



 
เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 
รหัสวิชา  10080520   ชื่อวิชา  การจักสานและลวดลายกระจูด     จำนวน  33(3-30)  ชั่วโมง 
หมู่วิชา  ศิลปะประดิษฐ์          สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกระจูดมาทอ ถักสาน หรือประดิษฐ์เป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาจแต่งสีหรือย้อมสี เคลือบด้วยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ ไม้ ไม้ไผ่ หวาย พลาสติก กระดาษแข็ง เชือก ผ้า เอ็น ดิ้น ลูกปัด ทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อ กระเป๋า ตะกร้า โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกระจูด มาตรฐานเลขที่ 
มผช. 53-2559 ได้กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากกระจูดที่สำคัญคือ ลักษณะทั่วไป ต้องประณีต สวยงาม มี
รูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน 
ไม่มีรอยแตก ขาด บิด งอ รา หรือตำหนิที่เกิดจากการทำลายของแมลงปรากฏในชิ้นงานให้เห็นเด่นชัด ยกเว้นรอย
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ซึ่งไม่มีผลเสียต่อการใช้งาน อีกทั้งต้องสามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่คนในท้องถิ่น
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ตามสภาพสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนมีการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์จักสานจาก
กระจูดรูปแบบใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทดั้งเดิม และประเภทพัฒนาส่งเสริม 

จังหวัดนราธิวาส มีการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดโดยเจ้าหน้าที ่ของรัฐเข้าไปให้
คำแนะนำกรรมวิธีในการผลิต ช่วยส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคน
รุ่นใหม่ เพ่ือให้สามารถขยายตลาดให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น ผลิตเป็นเสื่อสำหรับใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว กระเป๋า
ถือ หมวกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งวิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสานกระจูดในรูปแบบ
สร้างสรรค ์

วิทยาลัยชุมชนชนนราธิวาส เป็นสถานศึกษาที่มีบาทบาทสำคัญในการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการจักสานและลวดลายกระจูด เพื่อพัฒนาทักษะการสาน
กระจูดประเภทส่งเสริมและพัฒนาแก่ประชาชนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจักสานและลวดลายกระจูด 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจักสานกระจูดด้วยลวดลายต่างๆ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมุ่งม่ันในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
 



3. คำอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของลวดลาย ลายพื้นฐาน ลายประยุกต์ ที่มาของลวดลาย ชื่อและ
ความหมายของลวดลายผลิตภัณฑ์กระจูด แนวคิดเพื่อการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์กระจูด วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
สำหรับการสานและการสานขึ้นรูป แบบต่างๆ วิธีการเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการสาน การเตรียมเส้น
กระจูดเพื่อการจักสานรูปแบบและเทคนิคการสาน วิธีการสานลาย ลายพื้นฐาน ลายสองและลายสาม ลาย
ประยุกต์ ลายพิกุล (ลายดอกตันหยง) ลายตาหมากรุก (ลายจาโต) 

4. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
1. สามารถฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาไทยได้ 
2. มีใจรักในงานจักสาน  

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 

หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

อธิบายเกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์กระจูด 
อธิบายแนวคิดในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ 
กระจูด 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ในการ
สาน     

อธิบายเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์และการเก็บรักษา 
อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการสานแบบต่าง ๆ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสาน เทคนิคและ
รูปแบบการสาน 

เตรียมเส้นกระจูดเพ่ือการจักสานได้ 
สานกระจูดด้วยเทคนิคและรูปแบบการสานที่
แตกต่าง เช่น  
สานกระจูดลายพ้ืนฐาน ลายสองและลายสาม 
สานกระจูดลายประยุกต์ ลายพิกุล (ลายดอก
ตันหยง) ลายตาหมากรุก (ลายจาโต) 

 
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 

6.1 ช่างศิลป์พ้ืนบ้านงานสานกระจูด 
6.2 นักออกแบบลายกระจูด 
 
 
 



7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  10080520      ชื่อวิชา    การจักสานและลวดลายกระจูด            
จำนวน   33 (3-30)  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาลวดลายของผลิตภัณฑ์กระจูด          
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน ท-ป  2(2-0)    ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 
1. ความรู ้
1.1 รู้เกี่ยวกับลวดลาย
ของการสานกระจูด 
2. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2.1 ตรงต่อเวลา  
2.2 มีความรับผิดชอบ 
2.3 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 
 

1.ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
ลวดลาย 

 ลายพื้นฐาน  
 ลายประยุกต์ 
2.ที่มาของลวดลาย 
3.ชื่อและความหมาย 
ของลวดลาย 
4.แนวคิดเพื่อการ
ออกแบบลวดลาย 

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ผู้สอน แนะนำ ให้ความรู้
เก่ียวกับ ลวดลายของผลิตภัณฑ์
กระจูด 
2.ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอนบรรยาย อภิปราย  
และยกตัวอย่างเก่ียวกับ 
ประเภทของลวดลาย ที ่มา
ของ 

ลวดลาย ชื่อและความหมาย 
ของลวดลายที ่ เก ิดจากการ
สาน 

กระจูดโดยใช้สื่อ ภาพ หรือ 
ศึกษาจากวัสดุจริง 
2.2 ผู้สอนบรรยาย อภิปราย 
เก่ียวกับแนวคิดเพื่อการ
ออกแบบลวดลาย โดยใชส้ื่อ 
ภาพ หรือศึกษาจากวัสดุจริง 
3.ขั้นสรุป 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเร่ืองลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์กระจูด ซึง่เป็น
ความรู้พื้นฐานและ
ความสำคัญต่อการจักสาน
และลวดลายกระจูด โดย
ผู้สอนคอยให้คำแนะนำและ
แก้ไขในส่วนทีไ่ม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1.ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้
พื้นฐานลวดลาย
ของผลิตภัณฑ์
กระจูด โดยการ
สนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดย
สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  
2.1 การเข้าเรียน
ตรงเวลาและการ
ส่งงานตรงเวลา 
2.2 ความ
รับผิดชอบ 
2.3 ความมุ่งมั่นใน
การทำงาน  

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ในการสาน                        

เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน   ท-ป  1(1-0)    ช่ัวโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 

1.1 รู้เกี่ยวกับการ
เลือกใช้ วัสดุ 
อุปกรณ์ และการเก็บ
รักษา ที่ใช้สำหรับ
การสาน 

2. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2.1 ตรงต่อเวลา  

2.2 มีความ
รับผิดชอบ 

2.3 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

1. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
สำหรับการสาน 

2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
สำหรับการสานขึ้น
รูป แบบต่าง ๆ 

3. วิธีการเก็บรักษา 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
สำหรับการสาน 

 

 

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอน แนะนำและ
ทบทวน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ในการสาน
และวิธีการเก็บรักษา     

2.ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย 
อภิปราย และยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
สำหรับการสาน และวิธีการ
เก็บรักษา โดยใช้สื่อ ภาพ 
หรือจากวัสดุจริง 
2.2 ผู้สอนสาธิตการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสาน
และวิธีการเก็บรักษา วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ โดยใช้
จากวัสดุจริง 
2.3 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ
สานและวิธีการเก็บรักษา 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับ
การสาน 

3.ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียน
ร่วมกันสรุปเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ในการสาน และ
วิธีการเก็บรักษา ซึ่งมี

1.ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ของวัสดุ อุปกรณ์
ในการสานและ
วิธีการเก็บรักษา      
โดยการสนทนา 
ถาม-ตอบ 

2. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดย
สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน 
ดังนี้  

2.1 การเข้าเรียน
ตรงเวลาและการ
ส่งงานตรงเวลา 

2.2 ความ
รับผิดชอบ 

2.3 ความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน 
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

ความสำคัญต่อการจักสาน
และลวดลายกระจูด โดย
ผู้สอนคอยให้คำแนะนำและ
แก้ไขในส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง
กับวัตถุประสงค์           

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การสาน เทคนิคและรูปแบบการสาน        

เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวนท-ป  30(3-27)   ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 
1.1 รู้เกี่ยวกับวิธีการ
เตรียมเส้นกระจูด 
ที่เหมาะสมกับลาย 
1.2 รู้เกี่ยวกับการ
สานเทคนิคและ
รูปแบบการสานลาย
พ้ืนฐานและลาย
ประยุกต์ 
2. ทักษะ 
2.1 เตรียมเส้น
กระจูด 
ที่เหมาะสมกับลาย 
2.2 สานลายพ้ืนฐาน 
2.3 สานลาย
ประยุกต์ 
3. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.1 ตรงต่อเวลา  
3.2 มีความ
รับผิดชอบ 

1. การเตรียมเส้น
กระจูดเพ่ือการจัก
สาน 
2. รูปแบบและ
เทคนิคการสาน 
3. วิธีการสานลาย 
 - ลายพ้ืนฐาน  
ลายสองและลายสาม 
 - ลายประยุกต์ 
ลายพิกุล (ลายดอก
ตันหยง) 
ลายตาหมากรุก (ลาย
จาโต) 

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอน แนะนำและ
ทบทวน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเตรียมเส้นกระจูด  วิธีการ
สานลาย รูปแบบและเทคนิค
ต่าง ๆ 
2.ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย
และสาธิต เรื่อง 
 การเตรียมเส้นกระจูด  
 รูปแบบและเทคนิคการสาน 
 วิธีการสานลาย 
 - ลายพ้ืนฐาน  
ลายสองและลายสาม 
 - ลายประยุกต์ 
ลายพิกุล (ลายดอกตันหยง) 
ลายตาหมากรุก (ลายจาโต) 
โดยใช้สื่อ ภาพ หรือจากวัสดุ
จริง 

1.ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การเตรียมเส้น
กระจูด   ลาย
สานและวิธีการ
สาน เทคนิคและ
รูปแบบการสาน
ลายพ้ืนฐานและ
ลายประยุกต์ โดย
การสนทนา ถาม-
ตอบ 
2.ประเมินทักษะ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติจาก
กระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผล
งานการเตรียม
เส้นกระจูด 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

3.3 มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจักสานกระจูดลายต่าง ๆ 
เป็นรายบุคคล 
3.ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการเตรียมเส้น และ
การสาน การข้ึนลาย ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการจักสาน
และลวดลายกระจูด โดย
ผู้สอนคอยให้คำแนะนำและ
แก้ไขในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

2.2 ประเมินผล
งานการสานลาย
พ้ืนฐาน 
2.3 ประเมินผล
งานการสานลาย
ประยุกต์ 
3. ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดย
สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน 
ดังนี้  
3.1 การเข้าเรียน
ตรงเวลาและการ
ส่งงานตรงเวลา 
3.2 ความ
รับผิดชอบ 
3.3 ความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน 
  

 

 

 

 

 



8. สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาลวดลายของผลิตภัณฑ์
กระจูด 

2 0 2 

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ในการสาน     1 0 1 

2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสาน เทคนิคและรูปแบบการ
สาน 

3 27 30 

รวม 6 27 33 

 

9. เกณฑ์การประเมิน 

1.  ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย           60       คะแนน 

 หน่วยที่ 1 ศึกษาลวดลายของผลิตภัณฑ์กระจูด  15 คะแนน 

 หน่วยที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ในการสาน       15 คะแนน  

          หน่วยที่ 3 การสาน เทคนิคและรูปแบบการสาน  30       คะแนน 

 2.  ประเมินจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร (การฝึกปฏิบัติ) 30 คะแนน 

3.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย)   10   คะแนน 

 3.1 ความรับผิดชอบ       3 คะแนน 

 3.2 ตรงต่อเวลา        3 คะแนน 

 3.3 มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ  4  คะแนน 

      รวม      100     คะแนน 

 

 

 



10. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 

 1.  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % 

 2.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

       ช่วงคะแนน             เกรด 

  คะแนน 80 – 100    4        
  คะแนน 70 – 79     3                 

คะแนน 60 – 69     2     
คะแนน 50 – 59     1     
คะแนน   0 – 49     0 

11. วัสดุ-อุปกรณ์ 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย  6. มีด/กรรไกร 
2. สื่อ   / ภาพ  7. ขวดน้ำแบบสเปรย์ 
3. กระดาษบรูฟ 8. เทปกาวขาว 
4. เส้นกระจูด 9. สายวัด 
5. ไม้สอดกระจูด   

12.  งบประมาณ   จำนวนนักศึกษาท่ีรับ  จำนวน 30   คน / กลุ่ม 

ที ่ รายการ รายละเอียด งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 33 ชั่วโมงx300 บาท 9,900 

2. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการสอน 33 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 4,950 

3 ค่าสาธารณูปโภค 33 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 4,950 

รวม 19,800 

          หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

ค่าใช้จ่ายรายหัว      ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำนวนผู้อบรม   19,800/30 = 660  บาท 

 

 

 



13. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 1. แหล่งศึกษาค้นคว้า 

 1.1. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 1.2. อินเทอร์เน็ต 

2. สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3. ศักยภาพผู้สอน 

 3.1  มีประสบการณ์ในงานที่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 

 3.2  ประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เข้าสอน      
 

    ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
                (นางมารีนี  กอรา)  
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
            (นางสาวดาลีซะห์ ดะยี) 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
             (นางสาวยาวารี สะอีดี ) 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ 
 จำนวน   93  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม 
 

 

 



คำนำ 

 วิทยาลัยชุมชนมีปณิธานหลักในการบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อชุมชน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ตรงตามปณิธานหลักของวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดหลักสูตรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิต
ต้นแบบ เป็นการศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ความสำคัญของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูด การจำแนกรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด วัสดุ อุปกรณ์ การสานและการเก็บริมผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด แบบลายสองสีธรรมชาติ การผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสานขึ้นรูปโดยขึ้นบล็อกหรือขึ้นโครง วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างบล็อกหรือโครง การสร้าง
บล็อกหรือโครง (กระบุ่ง) การสานผลิตภัณฑ์ขึ้นตามบล็อกหรือตามโครง การเก็บริม การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์
กระจูดด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น  ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างแพทเทิร์น  การสร้างแพทเทิร์น
กระเป๋าโทรศัพท์ การทากาวลงบนแผ่นกระจูด การตากแผ่นกระจูดที่ลงกาว การตัดแผ่นกระจูดตามแพทเทิร์น 
การติดซับในบนแผ่นกระจูด การเย็บกุ๊นแต่ละส่วนประกอบ การเย็บประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กระจูด ตลอดจนการ
ตกแต่ง และเก็บงานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

 

 

                            คณะวิจัยช่างศิลป์    
                                             วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
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เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

รหัสวิชา  10010101 หลักสูตร การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ   จำนวน  93(3-90)  
ชั่วโมง  
หมู่วิชา  หลักการศึกษา            สาขาวิชา การศึกษา 
1. หลักการและเหตุผล 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด การจำแนกรูปแบบและหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสาน
ขึ้นรูปโดยขึ้นบล็อกหรือขึ้นโครง การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น   ตลอดจนการ
ตกแต่ง และเก็บงานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์จากกระจูดสามารถพัฒนาและส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การนำเสื่อ
กระจูดมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ เสริมด้วยกระดาษแข็ง เข้าขอบและขึ้นรูปด้วยการกุ๊นริมด้วยผ้า กุ๊นธรรมดา หรือ
วัสดุอย่างอ่ืน เช่น หนัง วัสดุสังเคราะห์ (2) การข้ึนรูปด้วยการสานโดยใช้โครงสร้างในตัวเอง ยึดเกาะกันด้วยแรงขัด
จะทรงตัวได้ดเีฉพาะทรงกระบอก และส่วนก้นมักมีมุมคล้ายกรวยเป็นมุมสำหรับรับน้ำหนัก (3) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบและประยุกต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปรับปรุงแบบตามความสร้างสรรค์ของชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนารูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยและความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เห็นความสำคัญของการยกระดับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ จึงพัฒนาหลักสูตรการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้มีการต่อยอดภูมิปัญญาสู่อาชีพทางวัฒนธรรมของคน
ชุมชนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ    
    2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสานขึ้นรูปโดยขึ้น
บล็อกหรือขึ้นโครง และการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น      
    3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
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3. คำอธิบายรายวิชา 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด 
การจำแนกรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด  วัสดุ อุปกรณ์ 
การสานและการเก็บริมผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด แบบลายสองสีธรรมชาติ การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการ
สานขึ้นรูปโดยขึ้นบล็อกหรือขึ้นโครง วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างบล็อกหรือโครง การสร้างบล็อกหรือโครง (กระบุ่ง) 
การสานผลิตภัณฑ์ขึ้นตามบล็อกหรือตามโครง การเก็บริม การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้างแพ
ทเทิร์น  ประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างแพทเทิร์น  การสร้างแพทเทิร์นกระเป๋าโทรศัพท์ การทากาวลง
บนแผ่นกระจูด การตากแผ่นกระจูดที่ลงกาว การตัดแผ่นกระจูดตามแพทเทิร์น การติดซับในบนแผ่นกระจูด การ
เย็บกุ๊นแต่ละส่วนประกอบ การเย็บประกอบเป็นผลิตภัณฑ์กระจูด ตลอดจนการตกแต่ง และเก็บงานของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ 
4. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 

3.  สามารถฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาไทยได้ 
4.  มีใจรักในธรรมชาติและเกิดความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ 

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
กระจูด   

-อธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดได้  
-อธิบายการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ป้องกันความชื้น
หรือเชื้อรา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด    

ผลิตผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดต้นแบบในรูปแบบที่
หลากหลาย  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสานขึ้นรูปโดยขึ้น
บล็อกหรือขึ้นโครง 

ผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสานขึ้นรูปโดยใช้
บล็อกหรือโครงต้นแบบในรูปแบบที่หลากหลาย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น      

ผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้าง 
แพทเทิร์นต้นแบบในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

 
6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 

 1.นักออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด   
 2. ผู้ประกอบการกระจูด 
 



7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  10010101        ชื่อวิชา  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตต้นแบบ        
จำนวน 93(3-90)  ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด           
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน ท-ป  3(3-0)      ชั่วโมง 
 

ผลลัพธ์               
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู ้

1.1 รู้เกี่ยวกับ
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

1.2 รู้ วิธีการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์
ป้องกันความชื้น
หรือเชื้อรา  

2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

2.1 ตรงต่อเวลา  

2.2 มีความ
รับผิดชอบ 

2.3 มีความ
มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

1. ความรูเ้บื้องต้น
เก่ียวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

2. ความสำคัญของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
กระจูด 

3. การจำแนกรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์กระจูด 

4. หลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

5. วิธีการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑป์้องกัน
ความชื้นหรือเชื้อรา 

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ผู้สอน แนะนำ ให้ความรู้
เก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระจูด   

2.ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย และ
ยกตัวอย่างเก่ียวกับหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด 

   ก า ร จ ำ แ น ก ร ู ป แ บ บ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

   วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ป้องกันความชื้นหรือเชื้อรา 

3.ขั้นสรุปผล 

3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุป
เร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ์
กระจูด ซึ่งมีความสำคัญต่อการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและ
การผลิตต้นแบบ     

โดยผู้สอนคอยให้คำแนะนำและ
แก้ไขในส่วนทีไ่ม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 

ประเมินความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดและ
วิธีการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑป์้องกัน
ความชื้นหรือเชื้อรา  
โดยการสนทนา ถาม-
ตอบ 

2. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดยสงัเกต
จากพฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  

2.1 การเข้าเรียนตรง
เวลาและการส่งงานตรง
เวลา 

2.2 ความรับผิดชอบ 

2.3 ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด                    
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  ท-ป  30(3-27)    ชั่วโมง 
 

ผลลัพธ์              
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู ้
1.1 รู้เกี่ยวกับผลิต
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
เสื่อกระจูด    
2. ทักษะ 
2.1 สานผลิตภัณฑ์
เสื่อกระจูด 
2.2 เก็บริม
ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด 
2.3 ตกแต่ง และ
เก็บงานผลิตภัณฑ์
เสื่อกระจูด 
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3.1 ตรงต่อเวลา  
3.2 มีความ
รับผิดชอบ 
3.3 มีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน 
 
 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
สานผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด   
2. การสานผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด (ลายสองสี
ธรรมชาติ) 
3. การเก็บริมผลิตภัณฑ์
เสื่อกระจูด 
(แบบลือฆู และแบบลือ
เปะ) 
4. การตกแต่ง และเก็บ
งานผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนแนะนำและทบทวน ให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด    
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย วัสดุ อุปกรณ์ 
การสานผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด การ
เก็บริมการตกแต่ง และเก็บงาน
ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด  โดยใช้สื่อ 
ภาพ  
2.2 ผู้สอน นำตัวอย่าง วัสดุ 
อุปกรณ์ การสานผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด การเก็บริมการตกแต่ง 
และเก็บงานผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด  โดยใช้สื่อจากวัสดุจริง 
2.3 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสาน
ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด การเก็บริม
การตกแต่ง และเก็บงานผลิตภัณฑ์
เสื่อกระจูดเป็นรายบุคคลล 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุป
เรื่องผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด   ซึ่งมีความสำคัญต่อการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูดและ
การผลิตต้นแบบ  โดยผู้สอนคอย
ให้คำแนะนำและแก้ไขในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์           

1. ประเมิน
ความรู้ 
ประเมินความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด โดยการ
สนทนา ถาม-
ตอบ 
2. ประเมิน
ทักษะ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติจาก
กระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผล
งาน 
การสาน
ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด 
2.2 ประเมินผล
งานการเก็บริม
ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด 
2.3 ประเมินผล
งานการตกแต่ง 
และเก็บงาน



ผลลัพธ์              
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด 
3. ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ โดย
สังเกตจาก
พฤติกรรมที่
แสดงระหว่าง
เรียน ดังนี้  
3.1 การเข้าเรียน
ตรงเวลาและ
การส่งงานตรง
เวลา 
3.2 ความ
รับผิดชอบ 
3.3 ความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสานขึ้นรูปโดยใช้บล็อกหรือโครง   (กระบุ่ง)    
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  ท-ป  30(3 –27)  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์                

การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 
1.1 รู้เกี่ยวกับผลิต
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
กระจูดด้วยการ

1. วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
สร้างบล็อกหรือโครง 
2. การสร้างบล็อกหรือ
โครง (กระบุ่ง) 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนแนะนำและทบทวน ให้ความรู้
เก่ียวกับผลิตต้นแบบผลิตภัณฑก์ระจูด

1. ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดดว้ยการ



ผลลัพธ์                
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

สานขึน้รูปโดยใช้
บล็อกหรือโครง 
2. ทักษะ 
2.1  สร้างบล็อก
หรือโครง 
2.2 สานและ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์
ตามบล็อกหรือ
โครง 
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3.1 ตรงต่อเวลา  
3.2 มีความ
รับผิดชอบ 
3.3 มีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน 
 
 
 
 

3. การสานผลิตภัณฑ์ขึ้น
ตามบล็อกหรือตามโครง 
4. การเก็บริมผลิตภัณฑ์ 
5. การตกแต่ง และเก็บ
งานผลิตภัณฑ์ขึน้ตาม
บล็อกหรือตามโครง 

ด้วยการสานขึ้นรูปโดยใชบ้ล็อกหรือโครง              
(กระบุ่ง)         
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย วสัดุ อปุกรณ์ ในการ
สร้างบล็อกหรือโครง การสานการตกแต่ง 
และเก็บงานผลติภัณฑ์ขึ้นตามบล็อกหรือ
ตามโครง  โดยใช้สื่อ ภาพ  
2.2 ผู้สอน นำตัวอยา่ง วัสดุ อปุกรณ์ ใน
การสร้างบล็อกหรือโครงการสานการ
ตกแต่ง และเก็บงานผลิตภัณฑ์ขึน้ตาม
บล็อกหรือตามโครง  โดยใช้สื่อจากวัสดุ
จริง 
2.3 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การสร้างบล็อกหรือ
โครง การสานการตกแต่ง และเก็บงาน
ผลิตภัณฑ์ขึ้นตามบล็อกหรือตามโครง 
เป็นรายบุคคลล 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเรื่อง
การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วย
การสานขึน้รูปโดยใช้บล็อกหรือโครง 
(กระบุ่ง)         
ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์กระจูดและการผลิตตน้แบบ  
โดยผู้สอนคอยให้คำแนะนำและแก้ไขใน
ส่วนทีไ่ม่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์           

สานขึน้รูปโดยใช้บล็อก
หรือโครง    
โดยการสนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมินทักษะ
ประเมินผลการปฏิบัตจิาก
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี ้
2.1 ประเมินผลงาน 
บล็อกหรือโครง 
2.2 ประเมินผลงานการ
สานและการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ขึ้นตามบล็อก
หรือตามโครง 
3. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงระหว่าง
เรียน ดังนี้  
3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา
และการส่งงานตรงเวลา 
3.2 ความรับผิดชอบ 
3.3 ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น        
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  ท-ป  30(3 –27)  ชั่วโมง 
ผลลัพธ์               

การเรียนรู ้
สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 
1.1 รู้เกี่ยวกับ 
ผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูด
ด้วยการตัดสร้าง
แพทเทิร์น 
2. ทักษะ 
2.1 สาน
ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด 
2.2 เก็บริม
ผลิตภัณฑ์เสื่อ
กระจูด 
2.3 ตกแต่ง และ
เก็บงานผลิตภัณฑ์
เสื่อกระจูด 
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3.1 ตรงต่อเวลา  
3.2 มีความ
รับผิดชอบ 
3.3 มีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การสร้าง 
แพทเทิร์น  
2. การสร้าง 
แพทเทิร์นกระเป๋า
โทรศัพท์ 
3. การทากาวลงบน
แผ่นกระจูด 
4. การตากแผ่นกระจูด
ที่ลงกาว 
5. การตัดแผ่นกระจูด
ตาม 
แพทเทิร์น 
6. การติดซับในบน
แผ่นกระจูด 
7. การเย็บกุน๊แต่ละ
ส่วนประกอบ 
8. การเย็บประกอบ
เป็นผลิตภัณฑ์กระจูด 
9. การตกแต่ง และเก็บ
งาน 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนแนะนำและทบทวน ให้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้าง
แพทเทิร์น      
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยายและ นำ
ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
สร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์กระจูด 
การสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์
กระจูด   การตัดส่วนประกอบ
ตามแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์กระจูด 
การเย็บกุนแต่ละส่วนประกอบ 
การเย็บประกอบการตกแต่ง และ
เก็บงานเป็นผลิตภัณฑ์กระจูด  
โดยใช้สื่อ ภาพ จากวัสดุจริง 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการตัดสร้าง
แพทเทิร์น ซึ่งมีความสำคัญต่อ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระจูด
และการผลิตต้นแบบ  โดยผู้สอน
คอยให้คำแนะนำและแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วย
การตัดสร้างแพทเทิร์น โดยการ
สนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมินทักษะ 
ประเมินผลการปฏิบัติจาก
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผลงาน 
การสานผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด 
2.2 ประเมินผลงานการเก็บริม
ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด 
2.3 ประเมินผลงานการตกแต่ง 
และเก็บงานผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด 
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  
3.1 การเข้าเรียนตรงเวลาและการ
ส่งงานตรงเวลา 
3.2 ความรับผิดชอบ 
3.3 ความมุ่งม่ันในการทำงาน 

 

 



8. สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด   3 0 3 

2 การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด    3 27 30 

3 
การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสาน                      
ขึ้นรูปโดยขึ้นบล็อกหรือขึ้นโครง 

3 27 30 

4 
การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูด                                  
ด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น      

3 27 30 

รวม 12 81 93 

 
9. เกณฑ์การประเมิน 

1.ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย     70 คะแนน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด     10 คะแนน             

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด      20     คะแนน    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยการสาน 

                                     ขึ้นรูปโดยใช้บล็อกหรือโครง     20 คะแนน  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระจูด 

                                     ด้วยการตัดสร้างแพทเทิร์น         20 คะแนน  
2. ประเมินจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร (การฝึกปฏิบัติ)   20 คะแนน 
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย)     10 คะแนน 

 3.1 ความรับผิดชอบ         3 คะแนน 

 3.2 ตรงต่อเวลา            3 คะแนน 

 3.3 มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ      4  คะแนน 

       รวม     100     คะแนน 

 
 
 



10. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 
 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % 
 2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 โดยใช้เกณฑ์การตดัสิน ดังนี ้
       ช่วงคะแนน             เกรด 
  คะแนน 80 – 100                4    
  คะแนน 70 – 79      3    
  คะแนน 60 – 69      2     

คะแนน 50 – 59      1   
 คะแนน   0 – 49      0 

11. วัสดุ-อุปกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

12. งบประมาณ   จำนวนนักศึกษาที่รับ  จำนวน 30   คน / กลุ่ม 

ที่ รายการ รายละเอียด งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 93 ชั่วโมงx300 บาท 27,900 

2. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการสอน 93 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 13,950 

3 ค่าสาธารณูปโภค 93 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 13,950 

รวม 55,800 

          หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

 ค่าใช้จ่ายรายหัว      ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำนวนผู้อบรม   55,800/30 = 1,860  บาท 

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 10. ด้ายยีน 
2. เสื่อกระจูด 11. เข็ม เบอร์ 8 
3. ดินสอ 12. ที่เลาะด้าย 
4. กรรไกร 13. ใยโพลีอัดแน่น 
5. กระดาษสร้างแบบ 14. ผ้าซับใน 
6. สายวัด 15. กุ๊น 
7. ไม้บรรทัดยาว 16. ซิบ 
8. เข็มหมุด 17. หัวซิบ 
9. ด้ายสอย 18. กระดุม 



13. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 1. แหล่งศึกษาค้นคว้า 
 1.1วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 1.2 อินเทอร์เน็ต 

2. สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3. ศักยภาพผู้สอน 
 3.1  มีประสบการณ์ในงานที่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 
 3.2  ประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เข้าสอน      

 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 

            (นางมารีนี  กอรา)  
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
        (นางสาวดาลีซะห์ ดะยี) 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
                  (นางสาวยาวารี สะอาดี) 

 
 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ 
 จำนวน  18  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวตักรรม 

 

 

 



คำนำ 

 วิทยาลัยชุมชนมีปณิธานหลักในการบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อชุมชน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ตรงตามปณิธานหลักของวิทยาลัยชุมชน 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ เป็นการศึกษา
เกี ่ยวกับความหมายและความสำคัญทางการตลาดในฐานะที ่ เป ็นกิจกรรมทางธุรกิจและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ผู้แข่งขัน การแบ่งส่วน การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการตลาด และจรรยาบรรณทางการตลาด 

 

 

                     คณะวิจัยช่างศิลป์ 

        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

       หน้า 

หลักการและเหตุผล      1 

วัตถุประสงค์  1 

คำอธิบายรายวิชา  2 

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม  2 

สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์  2 

ผู้เข้ารับการอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน                                               2 

แผนการจัดการเรียนรู้  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดกระจูด 3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบการตลาด 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด     7 

สรุปชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ 8 

เกณฑ์การประเมิน 8 

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 8 

วัสดุ-อุปกรณ์ 9 

งบประมาณ 9  

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 9 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 

รหัสวิชา  10060407             ชื่อวิชา  การจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์   
จำนวน  18(8-10)  ชั่วโมง 
หมู่วิชา  การตลาด  สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจและการจัดการ  
1. หลักการและเหตุผล 

       การตลาดและเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ เป็นช่องทางสำคัญ ในการนำเสนอ
สินค้าและบริการของธุรกิจไปสู่ผู ้บริโภค ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจ  ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก ทำอย่างไรให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงรายละเอียด สินค้า ประโยชน์ใช้สอย ข้อดี และความโดดเด่นของสินค้าและบริการได้อย่าง รวดเร็ว
และตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถตอบสนองความต้องการให้ ผู้บริโภคได้ทันท่วงที ในราคาที่ประหยัดและ
คุณภาพดีที่สุด  

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดนราธิวาส นับว่าเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
เป็นสินค้าหัตถกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้รับความนิยมจาก
ลูกค้า ในปัจจุบัน การเติบโตของโลกดิจิทัลส่่งผลให้การใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจะสามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ การใช้สื่อการตลาดออนไลน์เข้ามาทำ 
การตลาดจึงช่วยสร้างโอกาสให้ธ ุรกิจได้ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ เพื ่อ สนองความต้องการของผู ้บร ิโภค
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 การจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทางการ
ตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ผู้แข่งขัน การ
แบ่งส่วน การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาด และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตลาด และจรรยาบรรณทางการตลาด 
        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาฝีมือการการจัดการ
ตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์  จึงจัดได้มีการจัดทำหลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้มีการ
สืบทอดและพัฒนาต่อไปจากภูมิปัญญาเดิมสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้นและเป็นผลงานของคนในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์  

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์   
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกี่ยวกับการจัดการตลาดกระจูด  
3.เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด 
4.ผู้เรียนมีจิตสำนึกและจรรยาบรรณในการนำหลักการตลาดมาใช้ในวิชาชีพ 

 

 



3. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทางการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ผู้แข่งขัน การแบ่งส่วน การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวาง
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตลาด และจรรยาบรรณทางการตลาด 

4. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ 
 มีใจรักด้านการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้อง 

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทาง
การตลาดกระจูด 

มีความรู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญ บทบาท
วิวัฒนาการของตลาด และจรรยาบรรณนักการ
ตลาด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบ
การตลาด 

มีทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดและระบบการตลาด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 

มีทักษะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
สังคมปัจจุบันที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระจูด 
รู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
กระจูด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด 

มีทักษะส่วนประสมทางการตลาด 
-ผลิตภัณฑ์ -ราคา -ช่องทางการจัดจำหน่าย 
-การส่งเสริมการขาย 
มีทักษะคำนวณจุดคุ้มทุน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการตลาด     

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการขาย 
-โทรศัพท์มือถือ -Line -Facebook 
-อีเมล  -เว็บบอร์ด 
การขายแบบ Online และ Offline 

 



6.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน 
เป็นผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวที่เก่ียวกับการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ 

7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  10060407       ชื่อวิชา  การจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์  
จำนวน  18(8-10)  ชั่วโมง 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดกระจูด    
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  ท-ป  2(2-0)    ชั่วโมง 

ผลลัพธ์          
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู ้
1.1 รู้เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้น
ทางการตลาด
กระจูด 
2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
2.1 มีจิตสำนึก
2.2ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใน
การนำหลักการ
ตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

1. ความหมาย
ความสำคัญ บทบาทและ
วิวัฒนาการของตลาด 
2. จรรยาบรรณนักการ
ตลาด 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนเกริ่นนำถึง
ความสำคัญ บทบาทวิวัฒนาการ
ของตลาดกระจูด และ
จรรยาบรรณของนักการตลาด 
2. ขั้นสอน 
1.2 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย 
ความสำคัญ บทบาท 
วิวัฒนาการตลาดกระจูด และ
จรรยาบรรณของนักการตลาด 
โดยใช้สื่อ ภาพ  
3. ขั้นสรุปผล 
1.3 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องความรู้เบื้องต้นทาง
การตลาดกระจูด ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการจัดการตลาด
กระจูดเชิงพาณิชย์ โดยผู้สอน
คอยให้คำแนะนำและแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการความรู้
เบื้องต้นทางการตลาด
กระจูด โดยการสนทนา 
ถาม-ตอบ 
2. ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์โดยสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดง
ระหว่างเรียน ดังนี้  
2.1 มีจิตสำนึก 
2.2ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการนำ
หลักการตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบการตลาด 
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  ท – ป  4(1-3) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์           
การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู ้
1.1 รู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด
และระบบ
การตลาด 
2. ทักษะ 
2.1 นำเสนอเรื่อง
ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก
ทางการตลาด 
2.2 นำเสนอเรื่อง
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด 
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
3.1 มีจิตสำนึก
3.2ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใน
การนำหลักการ
ตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

1. ความหมาย
ความสำคัญ และ
องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
2. ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกทาง
การตลาด 
3.วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
 
 
 
 
  

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนเกริ่นนำถึงความสำคัญ 
และองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
และการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม
ทางการตลาด 
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย 
เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ 
องค์ประกอบของ ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกของ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์กระจูด 
2.2 ผู้สอน บรรยาย และสาธิตการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
2.3 ผู้เรียนทดลองฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ฯ เป็นรายบุคคล 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุป
เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดและระบบการตลาด 
ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ
ตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ โดยผู้สอน
คอยให้คำแนะนำและแก้ไขในส่วน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
   ประเมินความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด
และระบบการตลาด  โดยการ
สนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมินทักษะประเมินผล
การปฏิบัติจากกระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผลงานการ
นำเสนอเรื่องปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกทางการตลาด 
2.2 ประเมินผลงานการ
นำเสนอเรื่องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงระหว่าง
เรียน ดังนี้  
3.1 มีจิตสำนึก 
3.2ปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การนำหลักการตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ  

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  3(1-2) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1.ความรู้ 
1.1 รู้เกี่ยวกับ 
การศึกษา
พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ทักษะ 
2.1 นำเสนอ
เรื่องวิเคราะห์
พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและ
สร้างแรงจูงใจ
ต่อผลิตภัณฑ์
กระจูด 
3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
3.1 มีจิตสำนึก
3.2ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใน
การนำหลักการ
ตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในสังคม
ปัจจุบันที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์กระจูดได้ 
2. วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์กระจูด 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนเกริ่นนำถึงการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการพูดคุย 
2.ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย อภิปราย 
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค 
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์กระจูด 
2.2 ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้บริโภคและสร้างแรงจูงใจ
ต่อผลิตภัณฑ์กระจูด 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ
ตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์ โดย
ผู้สอนคอยให้คำแนะนำและแก้ไข
ในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภคหรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการ
สนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมินทักษะ 
ประเมินผลการปฏิบัติจาก
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผลงานการ
นำเสนอเรื่องวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคและ
สร้างแรงจูงใจต่อผลิตภัณฑ์
กระจูด 
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงระหว่าง
เรียน ดังนี้  
3.1 มีจิตสำนึก 
3.2ปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การนำหลักการตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
เวลาในการจัดการเรียนการสอน  3(3-6)  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์             
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 
1.1 รู้ส่วน
ประสมทาง
การตลาด 
2. ทักษะ 
2.1 คำนวณ
จุดคุ้มทุนของ
ผลิตภัณฑ์ได้  
3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
3.1 มีจิตสำนึก
3.2ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใน
การนำหลักการ
ตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

1. ศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด 
-ผลิตภัณฑ์ 
-ราคา 
-ช่องทางการจัด
จำหน่าย 
-การส่งเสริมการขาย 
2. คำนวณจุดคุ้มทุน 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนเกริ่นนำถึงส่วนประสม
ทางการตลาดและความสำคัญ
ของการคำนวณจุดคุ้มทุน  
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย เกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาด การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การขาย และสาธิตการคำนวณ
จุดคุ้มทุนของการผลิต ผลิตภัณฑ์
กระจูด 
2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติรายบุคคล 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการจัดการตลาดกระจูดเชิง
พาณิชย์ โดยผู้สอนคอยให้
คำแนะนำและแก้ไขในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด 
โดยการสนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมินทักษะประเมินผล
การปฏิบัติจากกระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผลงานการ 
คำนวณจุดคุ้มทุนของ
ผลิตภัณฑ์ 
3. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงระหว่าง
เรียน ดังนี้  
3.1 มีจิตสำนึก 
3.2ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการนำหลักการตลาดมา
ใช้ในวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด     
เวลาในการฝึกอบรม  6(3-3)  ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผล 

1. ความรู้ 
1.1 รู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การตลาด 
2. ทักษะ 
2.1 นำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ใน
การตลาดได้ 
3. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
3.1 มีจิตสำนึก
3.2ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใน
การนำหลักการ
ตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

1. ศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
ขาย 
-โทรศัพท์มือถือ  
-Line 
-Facebook 
-อีเมล 
-เว็บบอร์ด 
2. ศึกษาถึงการขาย
แบบ Online และ 
Offline 
 

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1.1 ผู้สอนแนะนำ ทบทวน 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขาย และ
การขายแบบ Online และ แบบ 
Offline 
2. ขั้นสอน 
2.1 ผู้สอน บรรยาย สาธิตการ
ขายผ่านเทคโนโลยีแบบ Online 
และแบบ Offline 
2.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการขาย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
3. ขั้นสรุปผล 
3.1 ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเรื่องการศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการจัดการตลาดกระจูดเชิง
พาณิชย์ โดยผู้สอนคอยให้
คำแนะนำและแก้ไขในส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์           

1. ประเมินความรู้ 
ประเมินความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การตลาด     
โดยการสนทนา ถาม-ตอบ 
2. ประเมินทักษะประเมินผล
การปฏิบัติจากกระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
2.1 ประเมินผลงาน 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการขาย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ  
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงระหว่างเรียน 
ดังนี้  
3.1 มีจิตสำนึก 
3.2ปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การนำหลักการตลาดมาใช้ใน
วิชาชีพ 
 

 
 
 
 
 



8. สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 
 

9. เกณฑ์การประเมิน 
1. ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วย             70   คะแนน  
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดกระจูด                                 5    คะแนน  
หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบการตลาด      15    คะแนน  
หน่วยที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย           10   คะแนน    
หน่วยที่ 4 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด                                      20    คะแนน 
หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด                                      20    คะแนน 
2. ประเมิณจากการทดสอบก่อนจบหลักสูตร (การฝึกปฏิบัติ)          30    คะแนน 
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตพิสัย)            10    คะแนน 
 3.1 ความรับผิดชอบ        3    คะแนน 
 3.2 ตรงต่อเวลา          3    คะแนน 
 3.3 มุง่มั่นในการทำงงานและปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ  4    คะแนน 

      รวม           100   คะแนน 
10. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 
 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % 
 2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
       ช่วงคะแนน             เกรด 
  คะแนน 80 – 100     4    
  คะแนน 70 – 79      3    
  คะแนน 60 – 69      2    
  คะแนน 50 – 59      1    
  คะแนน   0 – 49      0 
 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม  
1 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดกระจูด 2 0 2  
2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและระบบ

การตลาด 
1 3 4  

3 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 1 2 3  
4 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 1 2 3  
5 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด     3 3 6  

รวม 8 10 18  



11. วัสดุ-อุปกรณ์ 
 
 

12. งบประมาณ   
จำนวนนักศึกษาที่รับ  จำนวน 30   คน / กลุ่ม 
ที ่ รายการ รายละเอียด งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 18 ชั่วโมงx300 บาท 5,400 

2. ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการสอน 18 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 2,700 

3 ค่าสาธารณูปโภค 18 ชั่วโมงx30 คนx 5บาท 2,700 

รวม 10,800 

          หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

ค่าใช้จ่ายรายหัว 
  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด/จำนวนผู้อบรม  10,800/25 = 360  บาท 
 

13. ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 1. แหล่งศึกษาค้นคว้า 
 1.1 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
 1.2 อินเทอร์เน็ต 

2. สถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม 
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

3. ศักยภาพผู้สอน 
 3.1 มีประสบการณ์ในงานที่ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 
 3.2 ประกอบอาชีพเสริมเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ที่เข้าสอน      

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
              (นางมารีนี  กอรา)  

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
                 (นางสาวดาลีซะห์ ดะยี) 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอหลักสูตร 
                                                                                      (นางสาวยาวารี สะอีดี) 

 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่อ วีดีโอ/ภาพ 


