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ส่ งต่ อเพือ่ การพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยนในสั งกัด สพม. ๑๓ โดย นางสมคิด ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม. ๑๓
หลักสู ตรท้ องถิ่น หมายถึงหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เป็ นการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น ผูเ้ รี ยนแสวงหาองค์ความรู ้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวติ
ของตนเอง ปรับตนเองให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งของตนเอง สามารถนาความรู ้ไป
ใช้การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2543 : 3 ) จึงอาจสรุ ปได้วา่ หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่จดั ให้กบั กลุ่มผูเ้ รี ยนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่จดั ตามสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยนในท้องถิ่นนั้นๆ
เป้ าหมายหลัก คือ ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน
หลักการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิน่ หลักสูตรท้องถิ่น มีหลักในการพัฒนาที่ส่งผลให้กลุ่มเป้ าหมายได้เกิดปั ญญา หรื อเกิดการเรี ยนรู ้ ดังนี้ ( กอง
พัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2543 : 4)
1. การเรียนรู้ เพือ่ สร้ างองค์ ความรู้ มีเป้ าหมายมุ่งที่การเรี ยนรู ้สภาพปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุ งอย่างลึกซึ่ง คือ ให้รู้และเข้าใจ
อย่างกระจ่างว่าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้ของตนเองได้
2. การเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาความสามารถในการปฏิบัตจิ ริง มีเป้ าหมายมุ่งที่การเรี ยนรู ้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบตั ิจริ ง จนเกิด
ความชานาญและสามารถปฏิบตั ิได้ในทุกสถานการณ์
3. การเรียนรู้ เพือ่ การอยู่ร่วมกัน มีเป้ าหมายมุ่งที่การเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยการมีความเชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคน
ต้องร่ วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข
4. การเรียนรู้ เพือ่ การพัฒนาศักยภาพ เป้ าหมายมุ่งที่การเรี ยนรู ้ เพือ่ พัฒนาตนเองให้มีชีวติ ที่งอกงาม ปรับปรุ งบุคลิกภาพอย่างมัน่ ใจ เน้นการ
มีเหตุผลและมีวสิ ยั ทัศน์
ความสาคัญของหลักสู ตรท้องถิน่ หลักสูตรท้องถิ่น เป็ นหลักสูตรบูรณาการที่ผเู ้ รี ยน ชุมชนและครู ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนจากชีวติ เรี ยนแล้วเกิดการเรี ยนรู ้สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ อย่างมีคุณภาพและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข การเรี ยน
การสอนจะสอนตามความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยครู เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ดังนั้น หลักสูตร
ท้องถิ่นจึงมีความสาคัญ ดังต่อไปนี้ ( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2543 : 5 )

1. เป็ นหลักสูตรที่ตอบสนองการเรี ยนรู ้ของรู ้เรี ยนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนตามสภาพปั ญหาที่
เป็ นจริ ง
2. ทาให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ งได้
3. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ เพื่อที่จะมาใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหาในชีวติ จริ งของตนเองในวันข้างหน้า รวมทั้งวิธีวเิ คราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการตัดสิ นใจที่เหมาะสมกับการดาเนินชีวติ ของตนเอง
4. ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นสมาชิกของชุมชน
ลักษณะของหลักสู ตรท้ องถิ่น ลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ( กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2543 : 5 )
1. เป็ นหลักสูตรที่ตอบสนองความหลากหลายของปัญหามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เหมาะสมกับเพศ วัย มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้ ความคิด
และทักษะเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริ งจนเกิดทักษะและสามารถนาไปใช้กบั สถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม
2. เป็ นหลักสูตรที่ส่งเสริ มให้ทอ้ งถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น
ตนเอง เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างการเรี ยนกับชีวติ จริ งและการทางาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของตนมี
การส่งเสริ มให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
3. เป็ นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ จริ ง และมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้อย่างบูรณาการ ไม่แยกส่ วนของกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ครู จะเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาให้คาปรึ กษา และช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
อันจะนาไปสู่การคิดเป็ น ทาเป็ น และสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
4. เป็ นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. เป็ นหลักสูตรที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนที่มีคุณภาพของสังคมในด้านศีลธรรม จริ ยธรรมและการธารงไว้ซ่ ึงสังคมประชาธิปไตย การ
รักษาสิ่ งแวดล้อม เกิดศรัทธาเชื่อมัน่ ในภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนและของประเทศชาติ
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิ่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ ( กองพัฒนาการศึกษา
นอโรงเรี ยน. 2543 : 13 )
ขั้นที่ 1 การสารวจสภาพปั ญหาของชุมชน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปั ญหาชุมชนและความต้องการของผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 3 เขียนผังหลักสูตร
ขั้นที่ 4 เขียนหลักสูตร
1. สารวจสภาพปัญหาของชุมชน คือ การศึกษาข้อมูลเป็ นอยูข่ องชุมชน เพื่อให้ได้ซ่ ึงข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ผูส้ ารวจได้แก่ ครู การศึกษานอกโรงเรี ยน ผูเ้ รี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง โดยสารวจข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลจากการ
วางแผนของศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอ ข้อมูลจาก จปฐ. ข้อมูลจาก กชช.2 ค และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รวบรวมไว้แล้ว
และสารวจข้อมูลปฐมภูมิที่ผสู ้ ารวจไปรวบรวมข้อมูลจากชุมชน เป็ นข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่แท้จริ ง และ
เป็ นปั จจุบนั ของผูเ้ รี ยนและชุมชน
ประเด็นในการสารวจข้อมูล เช่น โครงสร้างด้านกายภาพ และประวัติชุมชนข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม
การเมือง การปกครองและข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน
วิธีการสารวจสภาพปั ญหาของชุมชน อาจใช้หลายๆ วิธีการผสมผสานกันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นรู ปธรรม เช่น การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต หรื อการจัดเวทีประชาคม เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้ องการของชุมชน เมื่อทาการสารวจชุมชนเสร็ จแล้ว ข้อมูลที่ได้จะมีสภาพปั ญหาของชุมชนที่
หลากหลาย มีท้ งั ปั ญหาที่เป็ นระดับความต้องการ (What) และปั ญหาความจาเป็ น (Need) ดังนั้น จะต้องนาปั ญหานั้นมาวิเคราะห์ จัด

หมวดหมูข่ องปัญหา เช่น แบ่งตามประเภทความรุ นแรงของปั ญหา ความยากง่ายในการดาเนินการแก้ไขปั ญหา ความเร่ งด่วนของปั ญหา
และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชน และนาทรัพยากรใช้ให้เกิดประโยชน์
3. การเขียนผังหลักสู ตร การจัดทาผังหลักสูตรท้องถิ่น ผังหลักสูตร หมายถึง กรอบความคิดหัวข้อของหลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่ อง หรื อหัวข้อเนื้อหาหลัก และหัวข้อย่อยที่ได้จากความต้องการ ( เป็ นผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
จากการสารวจมาจากชุมชน ) ให้นาหัวข้อความต้องการมาจัดทาผังหลักสูตรท้องถิ่น โดยโครงสร้างของผังหลักสูตร ประกอบด้วย
หัวเรื่องหลัก ( Theme ) หรื อหัวข้อเนื้อหาหลักเป็ นหัวข้อที่บอกถึงชื่อเรื่ องใหญ่ได้จากกลุ่มความต้องการ ( ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหา )
ซึ่งจะคลุมความต้องการย่อยๆ ในขอบข่ายเรื่ องเดียวกัน
หัวข้ อย่ อย ( Title ) เป็ นหัวข้อเรื่ องที่ต้ งั จากความต้องการย่อยที่อยูใ่ นกลุ่มความต้องการใหญ่ ซึ่งอาจมีหลายเรื่ อง ในการพิจารณาหัวข้อย่อย
ให้พิจารณาความต้องการย่อยที่วเิ คราะห์แล้วก่อน ถ้าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องกลุ่มเดียวกัน โดยรวมเป็ นหัวข้อเดียวกัน
การสร้างกรอบหัวเรื่ องย่อย จะต้องจัดลาดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นตามลาดับ หรื อจัดลาดับจากความเร่ งด่วน ไปสู่เนื้อหาที่
เร่ งด่วนน้อยกว่าการสร้างกรอบหัวเรื่ องย่อยสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ ดังนั้น ในแต่ละหัวข้อหลักควรมีกรอบว่างไว้ดว้ ยเมื่อพบปั ญหาใหม่ใน
เรื่ องเดียวกันก็สามารถมาใส่กรอบเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่าง

4. การเขียนหลักสู ตรท้ องถิ่น การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น ทาบา ( Taba ; อ้างถึงในกองพัฒนาการศึกษานอกโรเรี ยน. 2543 ) มีแนวคิดว่าการ
พัฒนาหลักสูตร ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบอย่างไร ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ 1) วัตถุประสงค์ทวั่ ไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา
2) เนื้อหาวิชาและจานวนชัว่ โมงสอนแต่ละวิชา 3) กระบวนการเรี ยนการสอนและ 4) โครงการประเมินผลตามหลักสูตร
ดังนั้น การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น ได้กาหนดโครงสร้างการเขียนหลักสูตรไว้ดงั นี้ คือ
1. ชื่อหลักสูตร
2. ความสาคัญ
3. จุดมุ่งหมาย
4. วัตถุประสงค์
5. เนื้อหาหลักสูตร

6. เวลาเรี ยน
7. แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อประกอบการเรี ยน
8. การวัดและประเมินผลการเรี ยน
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10. โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร
หลักในการเขียนหลักสู ตร หลักในการเขียนหลักสูตร มีดงั นี้
1. ความสาคัญ หลักสูตรท้องถิ่น เป็ นหลักสูตรที่สถานศึกษาสามารถสร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งของชุมชน โดยพัฒนาเนื้อหาสาระแบบมีส่วนร่ วมของบุคคล
หลายๆ ฝ่ ายอย่างเป็ นระบบ มีข้นั ตอน และเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ชุมชน และสังคมในภาพรวมได้
2. จุดมุ่งหมาย ( Aims ) หมายถึง ข้อกาหนดทัว่ ไปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะและทิศทางเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิที่ชดั เจน ที่ออกแบบไว้ให้
บรรจุ ซึ่งผลผลิต หรื อพฤติกรรมในอนาคต
ตัวอย่างจุดมุ่งหมายของอาชีพโฮมสเตย์
1. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้พฒั นาคุณภาพชีวติ
2. เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความรู ้และทักษะความสามารถจัดการท่องเที่ยวในชุมชนได้
3. วัตถุประสงค์ ( Objective ) เป็ นคาที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็ นเครื่ องบ่งชี้ผลลัพธ์กบั หลักสูตร เป็ นลักษณะจุดประสงค์ปลายทาง
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องการจัดการโฮมสเตย์ ( Home Stay )
2. สามารถบริ หารจัดการโฮมสเตย์ และจัดกิจกรรมนาเที่ยวได้
3. มีความตระหนัก และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วฒั นธรรมของท้องถิ่น
4. เนือ้ หาหลักสู ตร เป็ นการนาหัวข้อหลัก ( Theme ) ที่กาหนดไว้มาเขียน ซึ่งเนื้อหาสาระของหลักสูตร จะต้องตอบสนองต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบาทา ( Taba. 1973 : อ้างถึงใน หรรษา นิลวิเชียร. 2544 : 126 ) เสนอแนะเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาของหลักสูตร
ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะต้องถูกต้องและมีความสาคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรู ้ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ที่ทนั สมัยและเป็ นความรู ้พ้นื ฐานที่
สาคัญ เนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั มีความสมดุลทั้งความกว้างและความลึก สนองวัตถุประสงค์
หลากหลายอันได้แก่การหาความรู ้ใหม่ การคิดอย่างประสิ ทธิภาพ เจตคติ ความสนใจ นิสยั ที่เหมาะสมและทักษะสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน
5. เวลาเรียน ให้ระบุเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ใช้เวลากี่ชวั่ โมง และแยกเป็ นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ใช้เวลาทั้งหมดกี่ชวั่ โมง การ
กาหนดเวลาเรี ยนต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน
6. แหล่ งการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียน บอกแหล่งการเรี ยนรู ้และสื่ อประกอบการเรี ยน เช่น ศึกษาจากเอกสารวิชาการ ศึกษาจาก VCD
ศึกษา Website ศึกษาจากผูร้ ู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น

7. การวัดและประเมินผล ระบุวา่ มีการวัด และประเมินผลด้วยวิธีใด เช่น การสังเกต การทดสอบ การวัดจากชิ้นงาน เป็ นต้น
8. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ บอกความคาดหวังของผลลัพธ์ทางการศึกษา ทั้งในระดับกว้างและระดับเฉพาะ เช่น
1. ผูเ้ รี ยนสามารถบริ หารจัดการโฮมสเตย์ได้
2. ผูเ้ รี ยนและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของชุมชน
3. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์
9. โครงสร้ างเนือ้ หาของหลักสู ตร ให้นาหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละเรื่ องทั้งหมดมาเขียนไว้พร้อมระบุจานวน
ชัว่ โมง ในแต่ละหัวข้อหลัก
ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรท้องถิ่น มีดงั ต่อไปนี้
ตัวอย่ างแบบการเขียนหลักสู ตรท้องถิ่น
ชื่อหลักสู ตร …………………
ความสาคัญ
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………..
จุดมุ่งหมาย
1. ……………………………………………………………………….
…………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
………………………………………….
วัตถุประสงค์
1. ………………………………………………………………………………
……………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………..
……………………………………………
3. …………………………………………………………………………..
…………………………………………………

เนือ้ หาของหลักสู ตร
ประกอบด้วยเนื้อหา ……….. เรื่ อง ดังนี้
1. …………………………………………………………………………..
…………………………………………………
2. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………
เวลาเรียน
หลักสูตรวิชาชีพ …………………………. ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด ……… ชัว่ โมง
ภาคทฤษฎี …………….. ชัว่ โมง
ภาคปฏิบตั ิ …………….. ชัว่ โมง
แหล่ งการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียน
1. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………
4. …………………………………………………………………….
……………………………………………………….

การวัดผลประเมินผลการเรียน
วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยน ประกอบด้วย
1. …………………………………………………………………….
……………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………
………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………
………………………………………………………..
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. …………………………………………………………………….
……………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………….
………………………………………………………….
โครงสร้ างเนือ้ หาของหลักสู ตร ประกอบด้วยเนื้อหา ………. เรื่ อง ดังนี้
เรื่ องที่ 1 …………………………………………………… จานวน ………………. ชัว่ โมง
1.1 ………………………………………………………………
…………………………………………………………….
1.2 ………………………………………………………………
…………………………………………………………….
1.3 ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

เรื่ องที่ 2 …………………………………………………… จานวน ………………. ชัว่ โมง
2.1 …………………………………………………………….
………………………………………………………………
2.2 ……………………………………………………………
……………………………………………………………….
2.3 ……………………………………………………………
……………………………………………………………….
( ตัวอย่ าง ) หลักสู ตรท้ องถิ่น
ชื่อหลักสู ตร หลักสูตรการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์
ความสาคัญ
การพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ เป็ นรู ปแบบของการประกอบอาชีพของประชาชน โดยได้นาต้นทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมมาบริ หารจัดการและเพิ่มมูลค่าจูงใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรู ปแบบโฮมสเตย์ ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาโฮมสเตย์ ยึดหลักการของการศึกษาตลอดชีวติ โดยให้สงั คมเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ควบคู่กบั สร้างองค์ความรู ้ให้กบั ผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การใช้ตน้ ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคคล ทุนภูมิปัญญาและแหล่งเรี ยนรู ้ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนงบประมาณของรัฐ และทุนทางความรู ้มาใช้จดั กิจกรรม
การเรี ยนรู ้
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ เป็ นการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างศักยภาพให้ผปู ้ ระกอบอาชีพโฮมสเตย์มีความรู ้
และสามารถพัฒนาตนเองและกลุม่ ไปสู่การบริ หารจัดการที่มีมาตรฐาน เป็ นไปตามหลักการของโฮมสเตย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเอง
บุคคลภายนอก ได้แก่ นักท่องเที่ยวและเครื อข่าย นาไปสู่การเชื่อมโยงองค์ความรู ้ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงของการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยชุมชน
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่น ได้พฒั นาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ นึ โดยนาหลักของการจัดโฮมสเตย์มาพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความรู ้ เกิดทักษะการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจแนวทางการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนความสามารถในการบริ หารจัดการอาชีพโฮมสเตย์ได้
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ได้อย่างมีมาตรฐาน

เนือ้ หาของหลักสู ตร ประกอบด้วยเนื้อหา 12 เรื่ อง ดังนี้
1. สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
2. นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 – 2549
3. ความรู ้พ้นื ฐานในการจัดโฮมสเตย์
4. แนวทางการจัดกิจกรรมนาเที่ยว
5. เทคนิคการให้บริ การสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์
6. เทคนิคการให้บริ การสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์
7. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็ นมัคคุเทศก์
8. แนวทางการสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
9. การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย์
10. เทคนิคการประกอบอาหารสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์
11. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12. ภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์
เวลาเรียน
หลักสูตรการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด 48 ชัว่ โมง
ภาคทฤษฎี 27 ชัว่ โมง
ภาคปฏิบตั ิ 21 ชัว่ โมง
แหล่ งการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียน
1. เนื้อหาวิชาการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ ประกอบด้วยเนื้อหา 12 เรื่ อง
2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการภายใน ภายนอก
3. ใบความรู ้
4. การพบกลุ่มเรี ยนรู ้
การวัดผลประเมินผลการเรียน วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยน ประกอบด้วย
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ / การรับรู ้ / การมีส่วนร่ วม
2. การสังเกตการปฏิบตั ิจริ งในการรับนักท่องเที่ยว
3. สมุดเยีย่ มแสดงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
4. กิจกรรมของกลุ่ม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และความเข้าใจ การบริ หารจัดการโฮมสเตย์
2. ผูเ้ รี ยนมีแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ได้อย่างยัง่ ยืน
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการบริ หารจัดการโฮมสเตย์
4. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโฮมสเตย์ได้

โครงสร้ างเนือ้ หาของหลักสู ตร ประกอบด้วยเนื้อหา 12 เรื่ อง ดังนี้
เรื่ องที่ 1 สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต ปั จจุบนั และอนาคต จานวน 3 ชัว่ โมง
1. สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
2. บทบาทการท่องเที่ยวของไทย
เรื่ องที่ 2 นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย จานวน 3 ชัว่ โมง
1. นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. นโยบายด้านการบริ การและการท่องเที่ยว
3. นโยบายส่งเสริ มการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่ องที่ 3 ความรู ้พ้นื ฐาน และมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ จานวน 4 ชัว่ โมง
1. ความรู ้พ้นื ฐานในการจัดโฮมสเตย์
2. มาตรฐานการจัดโฮมสเตย์
เรื่ องที่ 4 แนวทางการจัดกิจกรรมนาเที่ยว จานวน 4 ชัว่ โมง
1. รายการนาเที่ยว
2. การจัดทารายการนาเที่ยว
3. การเสนอรายการนาเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยว
เรื่ องที่ 5 เทคนิคการต้อนรับนักท่องเที่ยว จานวน 4 ชัว่ โมง
1. การต้อนรับนักท่องเที่ยว
1.1 หลักในการให้การต้อนรับ
1.2 ลักษณะการต้อนรับที่ดี
1.3 คุณสมบัติของผูท้ างานต้อนรับ
1.4 ข้อควรระวังในการต้อนรับ
2. การบริ การนักท่องเที่ยว
2.1 วิธีปฏิบตั ิในการให้บริ การที่เป็ นเลิศ
2.2 เทคนิคการบริ การสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์
2.3 ความหมายและความสาคัญของการต้อนรับและการให้บริ การ
เรื่ องที่ 6 เทคนิคการให้บริ การสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์ จานวน 4 ชัว่ โมง
1. เทคนิคการบริ การสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์
2. ความหมาย ลักษณะ คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การ
3. วิธีปฏิบตั ิการให้บริ การที่เป็ นเลิศ
เรื่ องที่ 7 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็ นมัคคุเทศก์ จานวน 4 ชัว่ โมง
1. ความหมายนของมัคคุเทศก์
2. ประโยชน์ของมัคคุเทศก์

3. บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์
4. ความรู ้ทวั่ ไปสาหรับมัคคุเทศก์
5. มนุษย์สมั พันธ์ของมัคคุเทศก์
6. บุคลิกภาพของมัคคุเทศก์
7. การให้บริ การที่ดีของมัคคุเทศก์
8. ปั จจัยและหลักการสาคัญของมัคคุเทศก์
เรื่ องที่ 8 แนวทางการสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จานวน 3 ชัว่ โมง
1. ความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุมชนและการสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยว
2. องค์ประกอบการท่องเที่ยว
3. การสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยว
เรื่ องที่ 9 การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย์ จานวน 7 ชัว่ โมง
1. องค์ประกอบสาคัญของการศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการ
2. ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ในระหว่างการศึกษาดูงาน
3. ข้อเสนอแนะข้อดีและข้อจากัดของการศึกษาดูงาน
เรื่ องที่ 10 เทคนิคการประกอบอาหารสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์ จานวน 3 ชัว่ โมง
1. ความหมายของอาหารสารอาหารการโภชนาการ
2. อาหารหลัก 5 หมู่
3. เคล็ดลับในการปรุ งอาหารประเภทต่างๆ
เรื่ องที่ 11 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จานวน 3 ชัว่ โมง
1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. หลักทัว่ ไปในการปฐมพยาบาล
3. การปฐมพยาบาลในลักษณะต่างๆ
เรื่ องที่ 12 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์ จานวน 6 ชัว่ โมง
1. คาศัพท์การทักทายทัว่ ไป
2. คาศัพท์จานวนนับ
3. คาศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
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