
รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. ใหบรกิารอบรมบัญชีรายรบั-รายจาย และตนทุน

ประกอบการในครัวเรือนเพื่อชุมชน บาน.......................  

- ความสําคัญของการจัดทําบัญชี รบั-จายในครัวเรือน 

- ประโยชนของการจัดทําบัญชี รับ-จายในครัวเรอืน 

- วิธีการบันทึกบัญชี การจัดทํารายรบั-รายจาย และตนทุน 

- การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

๒. ใหบรกิารอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนแก 

ชุมชน..................................................................... 

- บรรยายสวนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร 

- บรรยายการติดต้ังระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

- ฝกปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

- ฝกปฏิบัติการซอมบํารงุเครือ่งคอมพิวเตอรเบือ้งตน 

  

บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

๓. ๒. ใหบริการอบรมบัญชีรายรบั-รายจาย และตนทุน

ประกอบการในครัวเรือนเพื่อชุมชน บาน....................... 

- ความสําคัญของการจัดทําบัญชี รบั-จายในครัวเรือน 

- ประโยชนของการจัดทําบัญชี รับ-จายในครัวเรอืน 

- วิธีการบันทึกบัญชี การจัดทํารายรบั-รายจาย และตนทุน 

- การนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา/สาขางานการบญัชี  และคอมพิวเตอรธุรกจิ 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. ใหบรกิารคอมพิวเตอรแกชุมชนที่ ๑ บาน ก.  

- บริการตรวจสอบอปุกรณคอมพิวเตอร 

- ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร และสัญญาณอินเตอรเน็ต 

- ซอมบํารงุอุปกรณคอมพิวเตอร  

- ใหความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต

เบื้องตน 

ปฏิบัติ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

๒. ใหบรกิารคอมพิวเตอรแกชุมชนที่ ๒ บาน ข.  

- บริการตรวจสอบอปุกรณคอมพิวเตอร 

- ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร และสัญญาณอินเตอรเน็ต 

- ซอมบํารงุอุปกรณคอมพิวเตอร 

- ใหความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต

เบื้องตน 

ปฏิบัติ 

 ใหบริการนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

๓. ใหบรกิารคอมพิวเตอรแกชุมชนที่ ๓ บาน ค.  

- บริการตรวจสอบอปุกรณคอมพิวเตอร 

- ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร และสัญญาณอินเตอรเน็ต 

- ซอมบํารงุอุปกรณคอมพิวเตอร 

- ใหความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต

เบื้องตน 

ปฏิบัติ 

 ใหบริการนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา/สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. ใหบรกิารงานไฟฟาแกชุมชน  

- ติดต้ังหลอดไฟสองสวาง บรเิวณ................... 

ณ ที่วาการอําเภอ............................................ 

- ตรวจสอบ ซอมแซม และปรับปรงุระบบไฟฟา บริเวณ 

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

ณ ที่วาการอําเภอ............................................ 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ วัน 

๒. ใหบรกิารเดินสายไฟฟา 

- เดินสายไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร 

- ตอสายไฟฟา 

- ติดต้ังอุปกรณไฟฟาในอาคาร 

ณ องคการบริหารสวนตําบล............................................ 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ วัน 

๓. ใหบรกิารตรวจเช็คเครือ่งใชไฟฟา และอปุกรณ

อิเลก็ทรอนิกส  ณ ชุมชน.......................................... 

- ซอมเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

- บํารุงและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาที ่

- ใหคําปรึกษาและเช็คซอม กลองรับสัญญาณดาวเทียม 

จานดาวเทียม และทีวีดิจิตอล 

 

ปฏิบัติ/ 

 ใหบริการนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา/สาขางานไฟฟา และอิเล็คทอรนิกส 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. ใหบรกิารใหคําแนะนําการใชเครือ่งใชไฟฟา และบริการ

ซอมเครื่องใชไฟฟา ณ ชุมชนบาน ก. 

- ใหคําแนะนําการใชอุปกรณไฟฟา เชน อุปกรณ ขนาดของ 

สายไฟฟา เปนตน 

- ใหคําแนะนําการใชเครื่องใชไฟฟาที่ถูกวิธี และประหยัด 

พลังงาน 

- บริการซอมเครื่องใชไฟฟา และเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ วัน 

๒. ใหบรกิารใหความรูโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนและ

บริการซอมคอมพิวเตอร ณ ชุมชนบาน ข. 

- ใหความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

- บริการลงโปรแกรมการใชงานของคอมพิวเตอรตามความ

ตองการของผูรับบรกิาร 

- บริการซอมคอมพิวเตอร 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ วัน 

๓. ใหบรกิารซอมบํารุงรถจักรยานยนต และเครื่องยนต

ทางการเกษตร 

ณ ..................................................................................... 

- บริการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครือ่ง  ปะยาง 

- บริการตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล เครือ่งยนตการเกษตร  

และรถจักรยานยนต  

- บริการซอมเครื่องยนตการเกษตร และรถจักรยานยนต  

 (ผูรบับริการจัดหาอะไหลเอง) 

ปฏิบัติ/ 

 ใหบริการนอกสถานศึกษา 

๑ วัน 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ชางยนต และคอมพิวเตอรธุรกจิ 

 

 



รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรยีนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. ใหบรกิาร การเพาะเห็ดนางฟา 

- ใหความรูเบื้องตนในการเพาะเห็ดนางฟา 

- เตรียมโรงเรือนสําหรบัการเพาะเห็ด 

- การทําใหเห็ดออกดอก 

- การปฏิบัติการดูแลรักษา 

- การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

- ปญหาและโรคในเห็ด 

- การคํานวณตนทุนและการลงทุน 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

- ฝกปฏิบัติพรอมศึกษาดูงานโรงเรือน 

- สรุป ตอบปญหาและขอสงสัย 

 

ทฤษฎีและปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา  

ในโรงเพาะเห็ด 

 

๑ วัน 

๒. ใหบรกิารการผลิตปุยไสเดือน 

๒.๑ ใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับไสเดือน ข้ันตอนการเพาะเลี้ยง

ไสเดือน การจัดเตรียมโรงเรือนและการคํานวณตนทุนและ

การลงทุน ชองทางการจัดจําหนาย และดูการจัดทําโรงเรือน

เพาะเลี้ยงไสเดือน 

๒.๒ - เตรียมวัสดุและการหมักปุยคอก 

     - วิธีการใหอาหารและการดูแลรกัษาไสเดือนใหอยูใน

สภาพสมบูรณแข็งแรงและเหมาะสมในการเจรญิเติบโต 

     - ศึกษาวิธีการคัดแยกไสเดือน 

     - การบรรจุภัณฑเพือ่จัดจําหนาย 

     - สรุปและตอบขอซักถาม 

 

ทฤษฎีและปฏิบัติ/ 

ในโรงเรือน 

 

๒ วัน 

 

หมายเหตุ : อางอิงจากกจิกรรม “ศูนยบริการวิชาชีพ” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรมบรหิารธุรกิจ ป 2558 

 



 

รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. ใหบรกิารดานสุขภาพ 

- ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องตน วัดสวนสูง ช่ังนํ้าหนัก 

- ตรวจและประเมินภาวะความดันโลหิตสูง 

- ตรวจประเมินระดับดัชนีมวลกาย แนะนําการดูแลสุขภาพ

เบื้องตน 

๒. บริการนวดเพื่อสุขภาพ 

๓. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเมื่อมีภาวะความดันโลหิต

และดัชนีมวลกายที่ไมไดมาตรฐาน 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ - ๓ วัน 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล จํานวนวันข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของแตละกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. การผลิตพืชผกัธรรมชาติแบบย่ังยืน 

๑.๑ การผลิตเห็ดฟางในตะกราเพื่อการคาและการบริโภค 

๑.๒ การผลิตพืชผกัในภาชนะเพื่อการคาและการบริโภค 

๑.๓  การผลิตทานตะวันงอกเพื่อการคาและการบริโภค 

๑.๔ การผลิตพืชผกัในแปลงปลูกเพื่อการคาและการบริโภค 

 

ทฤษฎีและปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารในและนอก

สถานศึกษา 

 

๑ วัน 

๒. การผลิตสัตวอินทรียแบบย่ังยืน 

๒.๑ การใชจุลินทรียเพื่อการเลี้ยงสัตวแบบธรรมชาติ 

๒.๒ การผลิตอาหารสัตวแบบธรรมชาติ 

๒.๓ การผลิตสารเสริมอาหารสัตวแบบธรรมชาติ 

๒.๔ การเลี้ยงกบคอนโดเพื่อการคาและการบริโภค 

 

ทฤษฎีและปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารในและนอก

สถานศึกษา 

 

 

๑ วัน 

๓. การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร 

๓.๑ การแปรรปูไขเค็มหลากหลายสูตรและไขเค็มสมุนไพร 

๓.๒ การแปรรปูเห็ด 

๓.๓ การแปรรปูกะหรี่พฟัจากผลผลิตทางการเกษตร 

๓.๔ เทคโนโลยีชางทางการเกษตรเพื่อการพัฒนา 

เกษตรกรรม 

ทฤษฎีและปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารในและนอก

สถานศึกษา 

 

๑ วัน 

 

หมายเหตุ : ดําเนินการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาเกษตรกรรม 

  ตัวอยางกิจกรรม อางอิงจากกจิกรรม “ศูนยบริการวิชาชีพ” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีว

เกษตรสงเคราะหสระบรุ ี

 

 

 

 



รายละเอียดการจัดกจิกรรมศูนยบรกิารวิชาชีพ 

ของ “(............ระบุช่ือสถานศึกษา..............)” เขต/อําเภอ....................... จังหวัด.......................... 

ตามโครงการเสริมสรางประสบการณอาชีวศึกษาและสรางรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนเอกชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดการใหบริการ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. อบรมความรูภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ วัน 

๒. – การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 

    -  การเขียนจดหมายธุรกจิ 

   - การใหคําปรึกษาการใชภาษาอังกฤษ 

 

ปฏิบัติ/ 

ใหบรกิารนอกสถานศึกษา 

 

๑ วัน 

 

หมายเหตุ : ตัวอยางกิจกรรม อางองิจากกิจกรรม “ศูนยบรกิารวิชาชีพ” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน ลําพูน 

 

 


