


เร่ือง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมง 
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2  ทกัษะการประกอบ
อาชีพการนวดฝ่าเท้าเพ่ือ
สุขภาพ    
มี 2 เร่ือง ยอ่ย ไดแ้ก่  
1.   การนวดเทา้  
 
 
 
 
 
2.  การกดจุดฝ่าเทา้ 

1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัต าแหน่งของ
อวยัวะต่าง ๆ บนฝ่าเทา้ 
2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบั กายวิภาคศาสตร์ / 
สรีระวทิยาของมนุษย ์    
3 สามารถบอกเก่ียวกบัขั้นตอนการ 
นวดเทา้เพื่อสุขภาพ       
4 มีความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการนวด 
เทา้เพื่อสุขภาพ     
5. ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 

      
1 มีทกัษะในการการนวดกดจุดฝ่าเทา้ 
ได ้   
2. สามารถใชอุ้ปกรณ์ประกอบการ 
นวดกดจุดได ้   
3 บอกประโยชน์ของการนวดกดจุด   
4 สามารถอธิบายและใหค้ าแนะน าหลงั 
การนวดกดจุดได ้   

1 ความรู้ทัว่ไปศึกษาเก่ียวกบัต าแหน่งของ
อวยัวะต่าง ๆ บนฝ่าเทา้  
2 เรียนรู้เก่ียวกบั กายวภิาคศาสตร์ / 
สรีระวทิยาของมนุษย ์    
3 เรียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการนวด 
เทา้เพื่อสุขภาพ       
4 เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการนวดเทา้
เพื่อสุขภาพ     
5. ทบทวนการนวดศีรษะ นวด
ใบหนา้ กดจุดคลายเครียด  
6. ทดสอบภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบติั  โดยน าบุคคลภายนอก
ท าการสอบปฏิบติั 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาน
ประกอบการ  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มของผูเ้รียนการ
นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ  
3. จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
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3. การบริหารจัดการใน
การประกอบอาชีพการ
นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ  
 

1. บอกวธีิการประชาสัมพนัธ์และ
จดัท าฐานขอ้มูลของผูรั้บบริการได ้
2.สามารถก าหนดราคาในการ
ใหบ้ริการนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ 
3.วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และ
มีแนวทางในการจดัการความเส่ียง ใน
การประกอบธุรกิจการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ ได ้ 
4.วเิคราะห์ขอ้มูลการตลาดและ
วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดได ้ 
 

การบริหารจัดการอาชีพการนวด
ฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ  
1.การประชาสัมพนัธ์และจดัท า
ฐานขอ้มูลของผูรั้บบริการ  
2. ก าหนดราคาในการใหบ้ริการ
นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ  
3. ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึน และมีแนวทางในการ
จดัการความเส่ียง ในการประกอบ
ธุรกิจการนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ  
4. ศึกษาขอ้มูลการตลาดและ
วเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
5. ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
ตลาดของธุรกิจเพื่อสุขภาพ  
6. วางแผนการลงทุนในธุรกิจ   
การส่งเสริมการใหบ้ริการนวดฝ่า
เทา้เพื่อสุขภาพ 
 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สถาน
ประกอบการ  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มของผูเ้รียนการ
นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ  
3. จดบนัทึกผลการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการวดัและประเมินผลตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
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4. โครงการการประกอบ
อาชีพการนวดฝ่าเท้าเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. บอกความส าคญัของโครงการ
อาชีพได ้

2. บอกประโยชน์ของโครงการ 
อาชีพได ้

3. บอกองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

4. อธิบายความหมายของ
องคป์ระกอบของโครงการอาชีพได ้

5. อธิบายลกัษณะการเขียนโครงการท่ี
ดีตามองคป์ระกอบของโครงการ
อาชีพได ้

6. เขียนโครงการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เหมาะสมและ 
ถูกตอ้งได ้

7. ประเมินความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งของโครงการอาชีพได ้ 
 

4.1 ความส าคญัของโครงการการ
ประกอบอาชีพการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ 

4.2 ประโยชน์ของโครงการการ
ประกอบอาชีพการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ 

4.3 องคป์ระกอบของโครงการการ
ประกอบอาชีพการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ 

4.4 การเขียนโครงการการ
ประกอบอาชีพการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ 

4.5 การประเมินความเหมาะสม
และสอดคลอ้งของโครงการการ
ประกอบอาชีพการนวดฝ่าเทา้เพื่อ
สุขภาพ 
 

4.1 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้
เร่ือง ความส าคญัของโครงการอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องคป์ระกอบ
ของโครงการอาชีพ แลว้จดักิจกรรมการ
สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น เพื่อ
สร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 จดัใหผู้เ้รียนศึกษาสาระขอ้มูลจากใบ
ความรู้ เร่ือง ตวัอยา่งการเขียนโครงการอาชีพ
ท่ีดี เหมาะสม และถูกตอ้ง พร้อมจดัการ
อภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการ
เขียนโครงการอาชีพท่ีดี เหมาะสม และ
ถูกตอ้ง 
4.3 จดัใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั การเขียนโครงการ
อาชีพ 

4.4 ก าหนดใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งของโครงอาชีพ 

4.5 จดัใหผู้เ้รียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี้
ความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
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4.6 ก าหนดใหผู้เ้รียนเขียนโครงการอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณด าเนินงานอาชีพ และใชใ้นการ
ด าเนินการประกอบอาชีพต่อไป 
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