
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิชา ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ 
รหัสวิชา.................................... ชื่อวิชา ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพ้ืนเมืองสู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษในการประกอบอาหาร รู้ เข้าใจ และบอกความหมาย 
ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 
 วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติการในการประกอบอาหารพื้นเมืองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามข้ันตอนและกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเข้ามาประยุกต์ใช้ ดูแล
รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้คงสภาพเดิม สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีการกำหนด
ราคาขาย พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการประกอบอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามกระบวนการของการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู รู้จักใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีความสุขในการทำงาน มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน และมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ผลการเรียนรู้ 
 ด้านคุณธรรม 

1. อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ด้านความรู้และทักษะท่ีต้องใช้ในการทำงาน 
2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพื้นเมือง 
3.อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประกอบอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ปฏิบัติและประกอบอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. อธิบายการคำนวณต้นทุนกำไร กำหนดราคา วางจัดจำหน่าย และทำบัญชีบันทึกการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7. บอกความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ด้านทักษะทางปัญญา 
8. อธิบายการวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการนำไปใช้ 
10. ระบจุำนวนการผลิตที่ตลาดรับซื้อและสามารถรับรองได้ ดูแลและผลิตอาหารพ้ืนเมืองให้มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



 11. ระบรุาคาขายและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 12. บอกข้อดีข้อด้อย ของอาหารพื้นเมืองและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มคีุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรของ
นักธุรกิจน้อย 

สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. ความรู้ทั่วไป 1.ความหมายและ
ความสำคัญของอาหาร
พ้ืนเมือง 
2. รู้ เข้าใจ และบอก
ความหมาย ประเภท 
ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า 

1,2,7 สาระที่ 1 
มาตรฐาน 1  

ตัวชี้วัดที่ 
1,2,3 

สาระที่ 4  
มาตรฐาน 4.1 
ตัวชี้วัดที่ 1 

อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่ประชาชนบริโภคอยู่ใน
ชีวิตประจำวันและบริโภคในโอกาสต่างๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง 
วัสดุที่นำมาประกอบอาหารจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่ง
ธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ ด้วยการเก็บของป่า การล่าสัตว์ การ
จับสัตว์น้ำ 
และจากการผลิตขึ้นมาเอง เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ 
หรือจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีทำเป็น
เอกลักษณ์ รวมทั้งรสชาติที่เป็นเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไป 
ทรัพย์ หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรง
สิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา
ของมนุษย์ โดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 
ประเภทหลัก คือ (1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ (2) 
ลิขสิทธิ์ สำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังแบ่งออกได้อีก 5 
ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมาย
การค้า (4) ความลับทางการค้า และ (5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุ้มครองพันธุ์พืช (8) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรของ
นักธุรกิจน้อย 

สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

- ช่วยให้ผู้ที่คิดค้นเกิดความเป็นธรรม คือหากผู้ประกอบการ
รายใดต้องการนำไปใช้ต้องมีการขออนุญาตและจ่ายค่าผลงาน
ให้แก่ผู้คิดค้น 
- ช่วยคุ้มครองเจ้าของผลงานที่เป็นผู้คิดและกลั่นกรองออกมา
จนเป็นผลงานที่หลายคนต้องการ 
- มีการบันทึกและนำขึ้นทะเบียนในระบบเพ่ือเป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าใครคือเจ้าของผลงานตัวจริง ทำให้ไม่ถูกขโมยความคิด
ไปอย่างง่ายดาย 
- ช่วยให้เจ้าของผลงานมีแรงและกำลังใจในการทำงานและ
ผลิตผลงานดีๆ ออกมาอีก 
- ช่วยรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของผลงานแม้ว่าจะถูกนำผลงานไปใช้
ยังต่างประเทศก็ตาม 

2. การลงมือ
ปฏิบัติ
อาหาร

พ้ืนเมืองแต่
ละชนิด 

1.ขนมจีนน้ำยาหยวก
กล้วย 
2. ยำหัวหมูพม่า 
3.น้ำพริกแตงเปรี้ยว 
4. แกงฮังเล 
5. กะบ่องโจ้ 
6. ขนมทองโย๊ะ 
7. ข้าวยะฮู้ 

3,4,5,8,9 สาระที่ 2  
มาตรฐาน 2.2  
ตัวชี้วัดที่ 1 

 

วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติการในการประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนและกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านเข้ามาประยุกต์ใช้ ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้คง
สภาพเดิม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรของ
นักธุรกิจน้อย 

สาระสำคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

3. การปรับปรุง
และพัฒนา

อาหาร
พ้ืนเมือง 

1.ขนมจีนน้ำยาหยวก
กล้วย 
2. ยำหัวหมูพม่า 
3.น้ำพริกแตงเปรี้ยว 
4. แกงฮังเล 
5. กะบ่องโจ้ 
6. ขนมทองโย๊ะ 
7. ข้าวยะฮู้ 

4,5,8,9,12 สาระที่ 2  
มาตรฐาน 2.2  
ตัวชี้วัดที่ 1 

 

ข้อดีข้อด้อย ของอาหารพื้นเมืองและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
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4. การจัด
จำหน่าย 

1.การกำหนดราคาขาย
และการคำนวณ

ค่าใช้จ่าย 
2. การบันทึกการ

ปฏิบัติงานและการทำ
บัญชีรายรับรายจ่าย 

3. การบริการลูกค้าที่ดี
ให้เกิดความพึงพอใจและ

ความประทับใจ 

6,10,11 สาระที่ 2 
มาตรฐาน 2.3 
ตัวชี้วัดที่ 1 

คำนวณค่าใช้จ่าย มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีการกำหนด
ราคาขาย การจัดทำบัญชีธุรกิจ สร้างเจตคติท่ีดีและความ
ไว้วางใจต่อธุรกิจและระบุจำนวนการผลิตที่ตลาดรับซื้อและ
สามารถรับรองได้ ดูแลและผลิตอาหารพื้นเมืองให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดได้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพ่ือจัดทำคำอธิบายรายวิชาธุรกิจอาหารพ้ืนเมืองเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
K 

กระบวนการ/คำกริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
A 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
C 

ด้านคุณธรรม 
1.อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
มุ่งม่ัน และกตัญญู ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 

 
รู้และเข้าใจความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน 
มุ่งม่ัน และกตัญญู 

 

 
อธิบาย 

 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
-ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

ด้านความรู้และทักษะท่ีต้องใช้ในการ
ทำงาน 
2.อธิบายความหมาย ความสำคัญ 
ของอาหารพ้ืนเมืองได้อย่างถูกต้อง 
 
3.อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การประกอบอาหารพ้ืนเมือง
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 
รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญของ
อาหารพื้นเมือง 
 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
 

อธิบาย 
 
 

อธิบาย 
 
 

 
 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

 
 

-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
 
-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
 

4.เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหาร
พ้ืนเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ 
ใช้กับอาหารพ้ืนเมือง 
 

เลือกใช้ 
 

 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

5. ปฏิบัติและประกอบอาหารพื้นเมือง
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การประกอบอาหารพ้ืนเมือง 
 

ปฏิบัติ 
 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

-ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 



ผลการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
K 

กระบวนการ/คำกริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
A 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
C 

6.อธิบายคำนวณต้นทุนกำไร กำหนด
ราคา วางจัดจำหน่าย และทำบัญชี
บันทึกการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

คำนวณต้นทุนกำไร กำหนดราคา วางจัด
จำหน่าย และทำบัญชีบันทึกการปฏิบัติงาน 
 
 

อธิบาย 
 
 
 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 

-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
-ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

7.บอกความหมาย ประเภท ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า 
 

บอก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

-ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
8. อธิบายการวางแผนการจัดการ 
และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบได้
อย่างถูกเหมาะสม 

 
การวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ 

 
อธิบาย 

 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

 
-ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการสื่อสาร 
-ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

ด้านความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบ 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงาน
เป็นทีมได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม 

 
 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีม 

 
 

ปฏิบัติ 

 
 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 
 

-ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

 



ผลการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
K 

กระบวนการ/คำกริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
A 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
C 

ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
นำไปใช้ 
10. ระบุจำนวนการผลิตที่ตลาดรับซื้อ
และสามารรับรองได้ ดูแลและผลิต
อาหารพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
11.ระบุราคาขายและคำนวณ
ค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน 
มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 

การผลิตที่ตลาดรับซื้อและสามารถรับรองได้ 
ดูแลและผลิตอาหารพ้ืนเมืองให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด 
 
 
การขายและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึก
การปฏิบัติงาน มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
 

 

 
 

ระบุ 
 
 
 
 

ระบุ 
 
 

 

 
 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 
 

-ความสามารถในการคิด 
 
 
 
 
-ความสามารถในการคิด 
 
 
 

12.บอกข้อดีข้อด้อย ของอาหาร
พ้ืนเมืองและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

รู้และเข้าใจข้อดีข้อด้อย ของอาหารพื้นเมือง
และมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดี

ยิ่งขึ้น 

        บอก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม -ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง 

รหัสวิชา ...................................ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่1            เวลา 4  ชั่วโมง/หน่วยกติ 
ผู้สอน .........................................................................             โรงเรียนบ้านห้วยมาลยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการเรียน 
1. อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งม่ัน และกตัญญูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพื้นเมืองได้ถูกต้อง 
3. บอกความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 

อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่ประชาชนบริโภคอยู่ในชีวิตประจำวันและบริโภคในโอกาสต่างๆ 
โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุที่นำมาประกอบอาหารจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ ด้วยการ
เก็บของป่า การล่าสัตว์ การจับสัตว์น้ำและจากการผลิตขึ้นมาเอง เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ หรื อจาก
การซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีทำเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งรสชาติที่เป็นเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไป 

ทรัพย์ หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ โดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ  
(1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ (2) ลิขสิทธิ์ สำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังแบ่งออกได้อีก 5 
ประเภท ได้แก่ (1) สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมายการค้า (4) ความลับทางการค้า และ (5) สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุ้มครองพันธุ์พืช (8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา 

- ช่วยให้ผู ้ที ่คิดค้นเกิดความเป็นธรรม คือหากผู้ประกอบการรายใดต้องการนำไปใช้ต้องมีการขอ
อนุญาตและจ่ายค่าผลงานให้แก่ผู้คิดค้น 

- ช่วยคุ้มครองเจ้าของผลงานที่เป็นผู้คิดและกลั่นกรองออกมาจนเป็นผลงานที่หลายคนต้องการ 
- มีการบันทึกและนำขึ้นทะเบียนในระบบเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครคือเจ้าของผลงานตัวจริง ทำ

ให้ไม่ถูกขโมยความคิดไปอย่างง่ายดาย 
- ช่วยให้เจ้าของผลงานมีแรงและกำลังใจในการทำงานและผลิตผลงานดีๆ ออกมาอีก 
- ช่วยรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของผลงานแม้ว่าจะถูกนำผลงานไปใช้ยังต่างประเทศก็ตาม 

สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.รู้และเข้าใจความซื่อสัตย์ความขยัน อดทน มุ่งม่ัน และกตัญญู 
2.รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพื้นเมือง 
3.ความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย  2.อธิบาย  3.บอก 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1.ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
ชิ้นงาน (รวบยอด) 
 ใบงาน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ตรวจผลการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน  
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ใบงาน  
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  ๑ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้(4 ชั่วโมง) 

1.ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญูได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   (1ชั่วโมง) 

2. .ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพื้นเมืองได้ถูกต้อง 
 (1 ชั่วโมง) 

3.ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2 ชั่วโมง) 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ความรู้ (k) 

1.นักเรียนรู้และเข้าใจความซื่อสัตย์ความขยัน อดทน มุ่งม่ัน และกตัญญู 
2.นักเรียนรู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพื้นเมือง 
3.นักเรียนความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.นักเรียนสามารถอธิบายเรียนรู้และเข้าใจความซื่อสัตย์ความขยัน อดทน มุ่งม่ัน และกตัญญู 
 2.นักเรียนอธิบายรู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของอาหารพื้นเมืองได ้



3.บอกนักเรียนความหมาย ประเภท ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  การลงมือปฏิบัติอาหารพื้นเมืองแต่ละชนิด 

รหัสวิชา ...................................ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      ภาคเรียนที่1                   เวลา 16  ชัว่โมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................             โรงเรียนบ้านห้วยมาลยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียน 

1. อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประกอบอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. ปฏิบัติและประกอบอาหารพ้ืนเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. อธิบายการวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม 

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 
วิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติการในการประกอบอาหารพื้นเมืองเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมตามข้ันตอนและกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเข้ามาประยุกต์ใช้ ดูแล
รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้คงสภาพเดิมโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพ้ืนเมือง 
3.การประกอบอาหารพื้นเมือง 
4. การวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีม 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบาย 
 2.เลือกใช้ 

3.ปฏิบัต ิ
4. อธิบาย 
5.ปฏิบัต ิ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1.ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



ชิน้งาน (รวบยอด) 
 อาหารพื้นเมืองแต่ล่ะชนิด 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.ตรวจผลการปฏิบัติกิจกรรมในการประกอบอาหาร 
   2.ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในการประกอบอาหาร 
   3.สังเกตพฤติกรรม 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. แบบบันทึกการให้คะแนนในการประกอบอาหาร 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมในการประกอบอาหาร 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
   นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้(16 ชั่วโมง) 

1. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การประกอบ
อาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(1ชั่วโมง) 

2. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลว่าการประกอบอาหารแต่ล่ะชนิดต้องมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(1ชั่วโมง) 

3. นักเรียนลงมือปฏิบัติและประกอบอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(12ชั่วโมง) 
4. ให้นักเรียนแต่ล่ะกลุ่มอธิบายการวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบอย่างถูกต้อง

เหมาะสม(1ชั่วโมง) 
5. นักเรียนรู้หลักและวิธีการในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นและ

เหมาะสม(1ชั่วโมง) 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 

สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ 
ความรู้ (K) 

1.นักเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.นักเรียนสามารถนำเอาวัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมือง 
3.นักเรียนประกอบอาหารพื้นเมือง 
4. นักเรียนมีการวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
5. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีม 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1.อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมือง 
3.ปฏิบัติอาหารพื้นเมือง 



4. อธิบายวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
5.ปฏิบัติทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1.ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง  การปรับปรุงและพัฒนาอาหารพื้นเมือง 

รหัสวิชา....................ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่1          เวลา 16  ชัว่โมง/หน่วยกิต 
ผู้สอน .........................................................................             โรงเรียนบ้านห้วยมาลยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 

1. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ปฏิบัติและประกอบอาหารพื้นเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. อธิบายการวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม 
5. บอกข้อดีข้อด้อย ของอาหารพื้นเมืองและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 

วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมือง การประกอบอาหารพื้นเมืองการวาง
แผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีม ข้อดีข้อด้อย ของ
อาหารพื้นเมืองและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1. วัสดุ อุปกรณ์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมือง 
2. การประกอบอาหารพ้ืนเมือง 
3. การวางแผนการจัดการ และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
4. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและทำงานเป็นทีม 
5. ข้อดีข้อด้อย ของอาหารพื้นเมืองและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
ทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. เลือก 
2. ปฏิบัติ 
3. อธิบาย 
4. บอก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1.อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1.ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามรถในการสื่อสาร 



4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

กิจกรรมการเรียนรู้ ( 16 ชั่วโมง) 
1.ครูให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อด้อยของอาหารพ้ืนเมือง ( 1 ชั่วโมง) 
2.อภิปรายข้อดี ข้อด้อยของอาหารพื้นเมือง ( 1 ชั่วโมง ) 
3.นักเรียนฝึกปฏิบัติพัฒนาปรับปรุงอาหารพ้ืนเมืองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอาหาร 7 ชนิด ชนิดละ 2 

ชั่วโมง  (14 ชัว่โมง ) 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง  การจัดจำหน่าย 

รหัสวิชา....................ธุรกิจอาหารพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่1          เวลา   4  ชั่วโมง/หน่วยกติ 
ผู้สอน .........................................................................             โรงเรียนบ้านห้วยมาลยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการคำนวณต้นทุนกำไร กำหนดราคา วางจัดจำหน่าย และทำบัญชีบันทึกการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ระบุจำนวนการผลิตที่ตลาดรับซื้อและสามารถรับรองได้ ดูแลและผลิตอาหารพ้ืนเมืองให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 3. ระบุราคาขายและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด) 

คำนวณค่าใช้จ่าย มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีการกำหนดราคาขาย การจัดทำบัญชีธุรกิจ สร้างเจต
คติท่ีดีและความไว้วางใจต่อธุรกิจและระบุจำนวนการผลิตที่ตลาดรับซื้อและสามารถรับรองได้ ดูแลและผลิต
อาหารพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดได้ 
สาระการเรียนรู้  
ความรู้ (K) 

1.คำนวณต้นทุนกำไร กำหนดราคา วางจัดจำหน่าย และทำบัญชีบันทึกการปฏิบัติงาน 
2.การผลิตที่ตลาดรับซื้อและสามารถรับรองได้ ดูแลและผลิตอาหารพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามความ

ต้องการของตลาด 
3. การขายและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 

ทักษะ/กระบวนการ (P) 
1.อธิบาย 
2.ระบ ุ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1.อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
 1. ความสามารถในการคิด 

2. ความสามารถในการสื่อสาร 
3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้ (4 ชั่วโมง) 
1. ครูอธิบายการคำนวณต้นทุนกำไร กำหนดราคา วางจัดจำหน่าย และทำบัญชีบันทึกการปฏิบัติงาน

และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ (1 ชั่วโมง ) 



2. นักเรียนระบุจำนวนการผลิตที่ตลาดรับซื้อและสามารถรับรองได้ ดูแลและผลิตอาหารพื้นเมืองให้มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาด (1 ชั่วโมง ) 

3. นักเรียนระบุราคาขายและคำนวณค่าใช้จ่ายพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน มีการทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย ( 2 ชั่วโมง ) 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.คอมพิวเตอร์ 
2.อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง จำนวน  4   ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญู เวลา  1   ชั่วโมง 
___________________________________________________________________________
ผลการเรียนรู้  
 อธิบายความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญูได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)  

คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำ   ทาง
กาย     วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม  
สาระการเรียนรู้  

1. ความรู้ (K)  
1.รู้และเข้าใจความซื่อสัตย์ความขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญู 

2. ทักษะกระบวนการ (P) 
1.อธิบาย 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้)  

4. สมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
   1.ความสามารถในการคิด 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 
ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ตรวจผลการปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน  
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. ทำแบบทดสอบก่อน – หลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
4. สังเกตพฤติกรรม 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ใบงาน  
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
3. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1 
4. แบบสังเกตพฤติกรรม 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
 นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  80  ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการสอนขั้นพื้นฐาน 3 ขั้นตอน)  



 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
ครูให้นักเรียนแต่ล่ะคนบอกคุณธรรมที่นักเรียนยึดถือและปฏิบัติมาคนล่ะ 1ข้อและถามนักเรียนแต่

ล่ะคนว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกคุณธรรมข้อนี้มายึดถือและปฏิบัติ 
 2. ขั้นสอน  

เมื่อนักเรียนบอกคุณธรรมที่นักเรียนยึดถือและปฏิบัติแล้วครูสอนความหมายของความซื่อสัตย์ 
ขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญูพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพอย่างชัดเจนและให้นักเรียนนำความ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และกตัญญู มาสู่การประกอบอาหารพื้นเมืองได้ 

3 .ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่เรียนมาพร้อมทั้งให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณธรรมที่นักเรียน

สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารพ้ืนเมือง 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  

- อินเทอร์เน็ต 
- ใบความรู้ 

บันทึกผลการสอน  
ด้านความรู้ (K)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านสมรรถนะสำคัญผู้เรียน (C) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 


