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ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 

 หลักสูตรท้องถ่ิน  หมายถึงหลักสูตรทีส่ร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน  หลักสตูรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถิ่นน้ันๆ เป็น
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาทีม่ีอยู่ในท้องถิ่น  ผูเ้รียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของ
ตนเอง  ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพ
จริงของตนเอง  สามารถนําความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และชุมชนได้  ( กองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน. 2543 : 3 )  จึงอาจสรุปได้ว่า  หลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่จัดใหกั้บกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จัดตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนใน
ท้องถิ่นน้ันๆ  เป้าหมายหลัก คือ  ต้องการให้ผู้เรียนได้นําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้
ดีขึ้น 

            หลักการพัฒนาหลกัสูตรท้องถ่ิน  หลักสูตรท้องถิ่น มีหลักในการพัฒนาที่ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายได้เกิดปัญญา หรือเกิดการเรียนรู้ ดังน้ี ( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. 2543 : 4)  

          1.  การเรยีนรูเ้พื่อสร้างองค์ความรู้  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้สภาพปัญหา  วิธีการ
แก้ปัญหา และการปรับปรุงอย่างลึกซึ่ง คือ ให้รู้และเข้าใจอย่างกระจ่างว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจน
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ 
  2.  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการปฏิบัติจริง  จนเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติได้ในทุก
สถานการณ์ 
  3.  การเรียนรู้เพื่อการอยู่รว่มกัน  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพ่ือเป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรมด้วยการมีความเช่ือ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน  พ่ึงพาอาศัยกัน
และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 4.  การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนาศักยภาพ   เป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
ชีวิตที่งอกงาม  ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวิสยัทัศน์ 

            ความสําคญัของหลักสูตรท้องถ่ิน  หลักสูตรทอ้งถิ่น  เป็นหลกัสูตรบูรณาการที่ผู้เรียน 
ชุมชนและครูรว่มกันสร้างขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนจากชีวิต  เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข  การเรียนการสอน
จะสอนตามความต้องการของผู้เรียน  โดยครูเป็นผู้คอยใหค้ําแนะนํา  ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง  ดังน้ัน หลักสูตรท้องถิ่นจึงมีความสําคัญ  ดังต่อไปน้ี  ( กองพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน. 2543 : 5 ) 
             1.  เป็นหลักสูตรทีต่อบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเน้ือหาสาระของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง 
             2.  ทําให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน  เพราะผู้เรยีนสามารถนําความรู้ไป



ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
            3.  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้  เพ่ือที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริงของตนเองในวันข้างหน้า  รวมทั้งวิธีวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือการตัดสินใจทีเ่หมาะสมกับ
การดําเนินชีวิตของตนเอง 
            4.  ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน  มีโอกาสมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  ซึง่
เป็นสมาชิกของชุมชน 

          ลักษณะของหลักสตูรท้องถ่ิน  ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น  มีลักษณะดังต่อไปน้ี  ( กอง
พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. 2543 : 5 ) 
            1.  เป็นหลักสูตรทีต่อบสนองความหลากหลายของปัญหามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เหมาะสมกับเพศ  วัย  มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด และทักษะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและสามารถนําไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
            2. เป็นหลักสูตรทีส่่งเสริมใหท้้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ท้องถิ่นตนเอง  เป็นการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริง
และการทํางาน  รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมคีวามรักและความผูกพันกับทอ้งถิ่นของตนมีการส่งเสริมให้
ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษา 
            3.  เป็นหลักสูตรทีส่อดคล้องกับการดําเนินชีวิตจริง  และมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างบูรณา
การ  ไม่แยกสว่นของกระบวนการเรียนรู้  โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะ
เป็นผู้คอยให้คาํแนะนําให้คําปรึกษา  และช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  อันจะนําไปสู่การคิดเป็น  ทําเป็น  และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้ 
            4.  เป็นหลักสูตรทีส่ามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
            5.  เป็นหลักสูตรทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีนเป็นคนที่มคีุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม  จริยธรรม
และการธํารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  การรักษาสิ่งแวดล้อม  เกิดศรัทธาเช่ือมั่นในภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนและของประเทศชาติ 

          กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน  ดังน้ี  ( กองพัฒนาการศึกษานอโรงเรียน. 2543 : 13 ) 
            ขั้นที่ 1  การสํารวจสภาพปัญหาของชุมชน 
            ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 
            ขั้นที่ 3  เขียนผังหลักสูตร 
            ขั้นที่ 4  เขียนหลักสูตร 

          1.  สาํรวจสภาพปญัหาของชุมชน  คือ  การศึกษาข้อมลูเป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือให้ได้ซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ผู้สํารวจได้แก่  ครูการศึกษานอก
โรงเรียน  ผู้เรยีน  และผู้เก่ียวข้อง  โดยสํารวจข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูม ิ เช่น  ข้อมลู
จากการวางแผนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ข้อมูลจาก จปฐ. ข้อมูลจาก  กชช.2 
ค  และจากหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ได้รวบรวมไว้แล้ว  และสํารวจข้อมลูปฐมภูมิที่ผู้สํารวจไปรวบรวมข้อมูล
จากชุมชน เป็นข้อมูลทีส่ําคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง  ซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริง และเป็นปัจจุบันของ



ผู้เรียนและชุมชน 
                ประเด็นในการสํารวจข้อมูล  เช่น  โครงสร้างด้านกายภาพ  และประวัติชุมชนข้อมูล
ประชากร  เศรษฐกิจ  การศึกษา  สังคม และวัฒนธรรม  การเมือง  การปกครองและขอ้มูลเก่ียวกับ
ความต้องการของชุมชน 
                วิธีการสํารวจสภาพปัญหาของชุมชน  อาจใช้หลายๆ  วิธีการผสมผสานกันเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม  เช่น  การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การสังเกต หรือ
การจัดเวทีประชาคม เป็นต้น 

          2.  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  เมื่อทําการสํารวจชุมชนเสร็จ
แล้ว  ข้อมูลที่ได้จะมีสภาพปัญหาของชุมชนที่หลากหลาย  มีทั้งปัญหาที่เป็นระดับความต้องการ 
(What) และปญัหาความจําเป็น (Need)  ดังน้ัน จะต้องนําปัญหานั้นมาวิเคราะห์  จัดหมวดหมู่ของ
ปัญหา  เช่น  แบ่งตามประเภทความรุนแรงของปัญหา  ความยากง่ายในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหา  ความเร่งด่วนของปัญหา  และข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และนําทรัพยากรใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

            3.  การเขียนผังหลักสูตร   การจัดทําผังหลักสตูรท้องถิ่น  ผังหลักสูตร  หมายถึง  กรอบ
ความคิดหัวข้อของหลักสูตร  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง  หรือ
หัวข้อเน้ือหาหลัก และหัวข้อย่อยที่ได้จากความต้องการ ( เป็นผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา  จากการสํารวจมาจากชุมชน )  ใหนํ้าหัวข้อความต้องการมาจัดทําผังหลักสูตรท้องถิ่น  โดย
โครงสร้างของผังหลักสูตร  ประกอบด้วย 

                   หัวเรื่องหลัก ( Theme )  หรือหัวข้อเน้ือหาหลักเป็นหัวข้อที่บอกถึงช่ือเรื่องใหญ่ได้
จากกลุ่มความต้องการ  ( ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา )  ซึ่งจะคลุมความต้องการย่อยๆ ในขอบข่าย
เรื่องเดียวกัน 

                   หัวข้อย่อย  ( Title )  เป็นหัวข้อเรื่องที่ต้ังจากความต้องการย่อยที่อยู่ในกลุ่มความ
ต้องการใหญ่  ซึ่งอาจมีหลายเร่ือง  ในการพิจารณาหัวข้อย่อย  ให้พิจารณาความต้องการย่อยที่
วิเคราะห์แล้วก่อน  ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกัน  โดยรวมเป็นหัวข้อเดียวกัน 
                   การสร้างกรอบหัวเรื่องย่อย  จะต้องจัดลําดับเน้ือหาจากง่ายไปสู่เน้ือหาที่ยากขึ้น
ตามลําดับ  หรอืจัดลําดับจากความเร่งด่วน  ไปสู่เน้ือหาที่เร่งด่วนน้อยกว่าการสร้างกรอบหัวเรื่องย่อย
สามารถสร้างเพ่ิมเติมได้  ดังน้ัน  ในแต่ละหัวข้อหลักควรมีกรอบว่างไว้ด้วยเมื่อพบปัญหาใหม่ในเรื่อง
เดียวกันก็สามารถมาใส่กรอบเพ่ิมเติมได้  ดังตัวอย่าง 



  

  

 

   

           

 



  4.  การเขียนหลักสูตรท้องถ่ิน  การเขียนหลักสูตรท้องถิน่  ทาบา ( Taba ; อ้างถึงในกอง
พัฒนาการศึกษานอกโรเรียน. 2543 )  มีแนวคิดว่าการพัฒนาหลักสูตร  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
อย่างไร  ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ  1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ
วิชา  2) เน้ือหาวิชาและจํานวนช่ัวโมงสอนแต่ละวิชา  3)  กระบวนการเรียนการสอน
และ  4)  โครงการประเมินผลตามหลักสูตร 
                ดังน้ัน  การเขียนหลักสูตรทอ้งถิ่น ได้กําหนดโครงสร้างการเขยีนหลักสตูรไว้ดังน้ี คือ 
                        1.  ช่ือหลักสูตร 
                        2.  ความสําคัญ 
                        3.  จุดมุ่งหมาย 
                        4.  วัตถุประสงค์ 
                        5.  เน้ือหาหลักสูตร 
                        6.  เวลาเรียน 
                        7.  แหลง่เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน 
                        8.  การวัดและประเมินผลการเรียน 
                        9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                      10.  โครงสร้างเน้ือหาของหลักสูตร 

            หลักในการเขียนหลักสูตร  หลักในการเขียนหลกัสูตร มีดังน้ี                      

                   1.  ความสาํคัญ  หลักสูตรท้องถิ่น  เป็นหลักสูตรทีส่ถานศึกษาสามารถสร้าง
ขึ้น  เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆ  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมา  เพ่ือสนองตอบ
ต่อความต้องการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงของชุมชน  โดยพัฒนาเน้ือหาสาระแบบมีส่วนรว่มของบุคคล
หลายๆ  ฝ่ายอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน และเน้ือหาเฉพาะเจาะจง  เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลผุลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง  ชุมชน และสังคมใน
ภาพรวมได้ 
                   2.  จุดมุ่งหมาย ( Aims )   หมายถึง  ข้อกําหนดทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
และทิศทางเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  ที่ออกแบบไว้ให้บรรจุ ซึ่งผลผลิต หรือพฤติกรรมใน
อนาคต 

                 ตัวอย่างจุดมุ่งหมายของอาชีพโฮมสเตย์ 

                  1.  เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
                  2.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนใหชุ้มชนในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะความสามารถจัดการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้ 

                   3.  วัตถุประสงค์ ( Objective )   เป็นคําที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ผลลัพธ์กับหลกัสูตร เป็นลักษณะจุดประสงค์ปลายทาง 

 



                    ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ 

                     วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เรียน 

                     1.  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องการจัดการโฮมสเตย์  ( Home  Stay ) 
                     2.  สามารถบริหารจัดการโฮมสเตย์  และจัดกิจกรรมนําเที่ยวได้ 
                     3.  มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

                   4.  เนื้อหาหลักสูตร  เป็นการนําหัวข้อหลัก ( Theme )  ที่กําหนดไว้มาเขียน ซึ่ง
เน้ือหาสาระของหลักสูตร  จะต้องตอบสนองต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบาทา  ( 
Taba. 1973 : อ้างถึงใน หรรษา  นิลวิเชียร. 2544 : 126 )  เสนอแนะเกณฑ์ในการเลือกเน้ือหาของ
หลักสูตร  ซึ่งเน้ือหาของหลักสูตรจะต้องถูกต้องและมีความสําคัญ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรู้ที่เป็น
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเป็นความรู้พ้ืนฐานที่สําคัญ  เน้ือหาจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน  มีความสมดุลทั้งความกว้างและความลึก  สนองวัตถุประสงค์หลากหลายอัน
ได้แก่การหาความรู้ใหม ่ การคิดอย่างประสิทธิภาพ  เจตคติ  ความสนใจ  นิสัยที่เหมาะสมและทักษะ
สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน  และผู้เรียนสามารถเรียนได้  และสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน 

                   5.  เวลาเรียน  ให้ระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ใช้เวลาก่ีช่ัวโมง  และแยกเป็น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ใช้เวลาทั้งหมดก่ีช่ัวโมง  การกําหนดเวลาเรียนต้องมีความเหมาะสมกับ
เน้ือหาและวิธีการสอน 

                   6.  แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน  บอกแหล่งการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียน  เช่น  ศึกษาจากเอกสารวิชาการ  ศึกษาจาก VCD  ศกึษา Website ศึกษาจากผู้รู ้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

                   7.  การวัดและประเมินผล  ระบุว่ามีการวัด และประเมินผลด้วยวิธีใด  เช่น  การ
สังเกต  การทดสอบ  การวัดจากช้ินงาน  เป็นต้น 

                   8.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   บอกความคาดหวังของผลลัพธ์ทางการศึกษา  ทัง้
ในระดับกว้างและระดับเฉพาะ  เช่น 
                         1.  ผู้เรยีนสามารถบรหิารจัดการโฮมสเตย์ได้ 
                         2.  ผู้เรยีนและชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของชุมชน 
                         3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ 

                   9. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร        ให้นําหัวข้อหลกัและหัวข้อย่อย เน้ือหาของ
หลักสูตรในแต่ละเรื่องทั้งหมดมาเขียนไว้พร้อมระบุจํานวนช่ัวโมง  ในแต่ละหัวข้อหลัก 

 



ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรทอ้งถิ่น  มีดังต่อไปน้ี 
ตัวอย่างแบบการเขียนหลักสูตรท้องถ่ิน 

ชื่อหลักสูตร ………………… 

ความสาํคญั 

            ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จุดมุ่งหมาย 

           1.……………………………………………………………………….…………………………………………………….
  2.………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

วัตถุประสงค ์

            1.……………………………………………………………………………………………………………………………..
  2.………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
  3.…………………………………………………………………………..………………………………………………… 

เนื้อหาของหลกัสูตร 

            ประกอบด้วยเน้ือหา ……….. เรื่อง  ดังน้ี 

            1.………………………………………………………………………….………………………………………………… 
            2.……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
            3.……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
            4.……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

เวลาเรียน 

            หลักสูตรวิชาชีพ   …………………………. ใช้เวลาเรียนทั้งหมด ……… ช่ัวโมง 
            ภาคทฤษฎี …………….. ช่ัวโมง 
            ภาคปฏิบัติ …………….. ช่ัวโมง 

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน 

            1.……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
            2.……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
            3.……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
            4.……………………………………………………………………………………………………………………………. 



 การวัดผลประเมินผลการเรยีน 

            วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  ประกอบด้วย 

            1.…………………………………………………………………….………………………………………………………. 

            2.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            3.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

            1.…………………………………………………………………….………………………………………………………. 

            2.………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

            3.………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

            4.………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสตูร  ประกอบด้วยเน้ือหา ………. เรื่อง  ดังน้ี 

            เรื่องที่ 1 …………………………………………………… จํานวน ………………. ช่ัวโมง 

            1.1…………………………………………………………………………………………………………………………. 

            1.2…………………………………………………………………………………………………………………………. 

            1.3……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

            เรื่องที่ 2 …………………………………………………… จํานวน ………………. ช่ัวโมง 

            2.1…………………………………………………………….…………………………………………………………… 

            2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

            2.3…………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 



   ( ตัวอย่าง )  หลักสูตรท้องถ่ิน 

ชื่อหลักสูตร      หลักสูตรการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ 

ความสาํคญั      

            การพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์  เป็นรูปแบบของการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยได้นํา
ต้นทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าจูงใจให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผสักับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์  ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโฮมสเตย์  ยึดหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต  โดยให้สังคมเข้ามามีส่วนรว่มในการจัด
การศึกษา  เน้นการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ควบคู่กับสร้างองค์
ความรู้ให้กับผูป้ระกอบการโฮมสเตย์  ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้ต้นทุนทางธรรมชาติ  ทุนทรัพยากร
บุคคล  ทุนภูมปัิญญาและแหล่งเรียนรู้  ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของรัฐ และทุนทางความรู้
มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
            การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์  เป็นการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ศักยภาพให้ผู้ประกอบอาชีพโฮมสเตย์มีความรู้  และสามารถพัฒนาตนเองและกลุ่มไปสูก่ารบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักการของโฮมสเตย์ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ตนเอง  บุคคลภายนอก  ได้แก่  นักท่องเที่ยวและเครือข่าย  นําไปสู่การเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ซึง่เกิดจากประสบการณ์ตรงของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน  โดยชุมชน 

จุดมุ่งหมาย 

            1.  เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่น ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยนําหลักของการจัดโฮมสเตย์
มาพัฒนา 
            2.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความรู้  เกิดทักษะการจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเพ่ือชุมชน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เรียน 
            1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้และความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ 
            2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมกีารพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
            3.  เพ่ือให้ผู้เรียนความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพโฮมสเตย์ได้ 
            4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมทีักษะในการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ได้อย่างมีมาตรฐาน 

เนื้อหาของหลกัสูตร   ประกอบด้วยเน้ือหา 12  เรื่อง  ดังน้ี 
            1.  สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต 
            2.  นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 – 2549 
            3.  ความรู้พ้ืนฐานในการจัดโฮมสเตย์ 
            4.  แนวทางการจัดกิจกรรมนําเที่ยว 
            5. เทคนิคการให้บริการสําหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ 
            6.  เทคนิคการให้บริการสําหรับผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ 



            7.  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเป็นมัคคุเทศก์ 
            8.  แนวทางการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 
            9.  การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย์ 
          10.  เทคนิคการประกอบอาหารสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
          11.  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
          12.  ภาษาอังกฤษ เพ่ือการท่องเที่ยวสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 

เวลาเรียน         

            หลักสูตรการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 48 ช่ัวโมง 
            ภาคทฤษฎี         27  ช่ัวโมง 
            ภาคปฏิบัติ         21  ช่ัวโมง 

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน 
            1.  เน้ือหาวิชาการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์  ประกอบด้วยเน้ือหา  12  เรื่อง 
            2.  ศึกษาดูงานสถานประกอบการภายใน  ภายนอก 
            3.  ใบความรู้ 
            4.  การพบกลุ่มเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลการเรียน  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  ประกอบด้วย 
            1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ / การรับรู้ / การมีส่วนร่วม 
            2.  การสังเกตการปฏิบัติจริงในการรับนักท่องเที่ยว 
            3.  สมุดเย่ียมแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
            4.  กิจกรรมของกลุ่ม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

            1.  ผู้เรียนมีความรู้ และความเขา้ใจ การบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
            2.  ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ได้อย่างย่ังยืน 
            3.  ผู้เรียนมีทักษะการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
            4.  ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโฮมสเตย์ได้ 

โครงสร้างเนื้อหาของหลักสตูร  ประกอบด้วยเน้ือหา 12  เรื่อง ดังน้ี 

            เรื่องที่ 1  สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  จํานวน 3  ช่ัวโมง    
                          1.  สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
                          2.  บทบาทการท่องเที่ยวของไทย 

             เรื่องที่ 2  นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 – 2549  จาํนวน 
3  ช่ัวโมง         



                          1.  นโยบายการท่องเท่ียวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 – 2549 
                          2.  นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
                          3.  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

            เรื่องที่ 3  ความรู้พ้ืนฐาน และมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์  จํานวน 4  ช่ัวโมง   
                          1.  ความรู้พ้ืนฐานในการจัดโฮมสเตย์ 
                          2.  มาตรฐานการจัดโฮมสเตย์ 

            เรื่องที่ 4  แนวทางการจัดกิจกรรมนําเที่ยว  จํานวน 4  ช่ัวโมง 
                          1.  รายการนําเที่ยว 
                          2.  การจัดทํารายการนําเที่ยว 
                          3.  การเสนอรายการนําเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 

            เรื่องที่ 5  เทคนิคการต้อนรับนักท่องเที่ยว จํานวน 4  ช่ัวโมง   
                          1.  การต้อนรับนักท่องเที่ยว 
                               1.1  หลักในการให้การต้อนรับ 
                               1.2  ลักษณะการต้อนรับที่ดี 
                               1.3  คุณสมบัติของผู้ทํางานต้อนรับ 
                               1.4  ข้อควรระวังในการต้อนรับ 

                          2.  การบริการนักท่องเที่ยว 
                               2.1  วิธีปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศ 
                               2.2  เทคนิคการบริการสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
                               2.3  ความหมายและความสําคญัของการต้อนรบัและการใหบ้ริการ 

            เรื่องที่ 6  เทคนิคการให้บริการสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์  จํานวน 4  ช่ัวโมง  
                          1.  เทคนิคการบริการสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
                          2.  ความหมาย  ลักษณะ  คุณสมบัติของผู้ให้บริการ 
                          3.  วิธีปฏิบัติการให้บริการที่เป็นเลิศ 

            เรื่องที่ 7  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเป็นมัคคุเทศก์  จํานวน 4  ช่ัวโมง    
                          1.  ความหมายนของมัคคุเทศก์ 
                          2.  ประโยชน์ของมัคคุเทศก์ 
                          3.  บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
                          4.  ความรู้ทั่วไปสําหรับมัคคุเทศก์ 
                          5.  มนุษย์สัมพันธ์ของมัคคุเทศก์ 
                          6.  บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์ 
                          7.  การให้บริการที่ดีของมัคคุเทศก์ 
                           8. ปัจจัยและหลักการสําคัญของมัคคุเทศก์ 



            เรื่องที่ 8  แนวทางการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโฮมสเตย์  จํานวน 3  ช่ัวโมง 
                          1.  ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว 
                          2.  องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
                          3.  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 

            เรื่องที่ 9  การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย์  จํานวน 7  ช่ัวโมง  
                          1.  องค์ประกอบสําคัญของการศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการ 
                          2.  ขั้นตอนการเรียนรู้ในระหว่างการศึกษาดูงาน 
                          3.  ข้อเสนอแนะข้อดีและข้อจํากัดของการศึกษาดูงาน 

            เรื่องที่ 10  เทคนิคการประกอบอาหารสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์  จํานวน 
3  ช่ัวโมง            
                          1.  ความหมายของอาหารสารอาหารการโภชนาการ 
                          2.  อาหารหลัก 5 หมู่ 
                          3.  เคล็ดลับในการปรุงอาหารประเภทต่างๆ 

            เรื่องที่ 11  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  จํานวน 3  ช่ัวโมง    
                          1.  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
                          2.  หลกัทั่วไปในการปฐมพยาบาล 
                          3.  การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆ 

            เรื่องที่ 12  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวสําหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์  จํานวน 
6  ช่ัวโมง      
                          1.  คําศัพท์การทักทายทั่วไป 
                          2.  คําศัพท์จํานวนนับ 
                          3.  คําศัพท์เก่ียวกับอาหาร 

  

 


