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รหัสวิชา 17020507 ชื่อวิชา การผลิตถานและออกแบบบรรจุภัณฑ
ชื่อสาขาวิชา มนุษยศาสตร

เวลาเรียนรู 30 ชั่วโมง

จุดประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจถึงหลักการและแนวคิดในการผลิตถานและออกแบบ
บรรจุภัณฑ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจและสามารถประดิษฐเตาเผาถาน 200 ลิตร
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจกระบวนการผลิตถานในรูปแบบตาง ๆ และสามารถเผาถานได
4. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑได
คําอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดในการผลิตถานและออกแบบบรรจุภัณฑ การประดิษฐเตาเผาถาน 200 ลิตร
กระบวนการผลิตถานในรูปแบบตาง ๆประโยชนของน้ําสมควันไม ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑได
ความรูพื้นฐานของผูเรียน
มีทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทย
สมรรถนะผูจบการฝกอบรมที่พึงประสงค
1. เปนผูที่สามารถเผาถานในรูปแบบตาง ๆ ได
2. เปนผูที่สามารถเปนออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑได
ผูเขารับการฝกอบรมจบแลวสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
สามารถเผาถานเพื่อเปนของที่ระลึก และใชในครัวเรือนได

แผนการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา 17020507

ชื่อวิชา การผลิตถานและออกแบบบรรจุภัณฑ

จํานวน

30 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ 1 หลักการและแนวคิดในการการผลิตถานและออกแบบบรรจุภัณฑ
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจหลั ก การและ 1.หลักการในการผลิตถานและออกแบบบรรจุภัณฑ
แนวคิดหลักการและแนวคิดในการผลิตถาน 2.แนวคิดในการการผลิตถานและออกแบบบรรจุภัณฑ
และออกแบบบรรจุภัณฑ

เวลาในการฝกอบรม 1 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
บรรยาย
- สังเกตการณทํากิจกรรม
- การฝกปฏิบัติ

หนวยการเรียนรูที่ 2 การประดิษฐเตาเผาถาน 200 ลิตร
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
ผูเรียนเขาใจมีความเขาใจและสามารถ
1.รูปแบบเตาเผาถาน 200 ลิตร
ประดิษฐเตาเผาถาน 200 ลิตร
2.วัสดุอุปกรณเตาเผาถาน 200 ลิตร
3.วิธีทําเตาเผาถาน 200 ลิตร

เวลาในการฝกอบรม 3 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
บรรยาย/ฝกปฏิบัติ
- สังเกตการทํากิจกรรม
- การฝกปฏิบัติ

หนวยการเรียนรูที่ 3 กระบวนการผลิตถานในรูปแบบตาง ๆ เวลาในการฝกอบรม 20 ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
ผูเรียนมีความเขาใจ
1.วิธีการเผาถานรูปแบบตาง ๆ
เขาใจกระบวนการผลิตถานในรูปแบบตาง ๆ 2.การเลือกพื้นที่
และสามารถเผาถานได
3.การเตรียมไมฟน
4.การเรียงวัสดุ
5.กระบวนการเผา
6.การไลความชื้น
7.การเก็บน้ําสมควันไม
8.การทําถานใหบริสุทธิ์
9.การเปดเตา

หนวยการเรียนรูที่ 4 การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ เวลาในการฝกอบรม 6 ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
ผู เ รี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจ สามารถ 1.การวิเคราะหผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ
ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑได
2.การออกแบบผลิตภัณฑ
3.วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ
4.การผลิตบรรจุภัณฑ

กระบวนการเรียนรู
บรรยาย/ฝกปฏิบัตทิ ี่
สถานที่จริง

การประเมินผล
- สังเกตการทํากิจกรรม
- การฝกปฏิบัติ

กระบวนการเรียนรู
บรรยาย/ฝกปฏิบัตทิ ี่

การประเมินผล
- สังเกตการทํากิจกรรม

สรุปชั่วโมงหนวยการเรียนรู
ที่
1
2
3
4

หนวยการเรียนรู
หลักการและแนวคิดในการการผลิต
ถานและออกแบบบรรจุภัณฑ
การประดิษฐเตาเผาถาน 200 ลิตร
กระบวนการผลิตถานในรูปแบบตาง ๆ
การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ
รวม

ทฤษฎี
1

ปฏิบัติ
-

รวม
1

1
2
1
5

2
18
5
25

3
20
6
30

เกณฑการตัดสิน
ผูเขารับการอบรมเขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 : ผานการอบรม
วัสดุ-อุปกรณ
1. ถัง 200 ลิตร
2. เหล็กฉาก /เหล็กเชื่อม
3. ไมฟน
4. วัสดุธรรมชาติ เชน ลูกจาก มังคุด มะเฟอง เปนตน
จํานวนผูเรียนที่รับ
รุนละ 20 คน
งบประมาณ
1.คาตอบแทนวิทยากร
2.คาวัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอน

คาใชจายรายหัว (เฉลี่ย)
คาใชจาย/คน

=

600 บาท x 30 ช.ม. =
18,000 บาท
เหมาจาย
=
10,000 บาท
รวม 28,000 บาท

1,400 บาท

ศักยภาพในการเรียนการสอน
- แหลงศึกษาคนควา
1.หองสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2.Internet
3.หนวยงานราชการ
- สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม
วิทยาลัยชุมชนตราดและหมูที่ 9 ชุมชนเนินทราย
- ศักยภาพผูสอน
ชื่อ-สกุล
นายวิโรจน สุขะ

คุณวุฒิ
ศษ.บ. บริหารการศึกษา

ผลงาน/ประสบการณ
ดานการเกษตรอินทรีย

นางอรอนงค คลองกิจกล

กศ.บ.สังคมศึกษา

-อดีตหัวหนากลุมการงาน
พื้นฐานอาชีพโรงเรียนอนุบาล
ตราด 25 ป
-วิทยากรแนะแนวอาชีพชุมชน
ของจัดหางานจังหวัดตราด/
แรงงานจังหวัดตราด

หมายเหตุ

