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คํานํา 
 

  ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดยกเลิกระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๔๙  ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน วาดวยการดําเนินงาน

การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๕  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกลุมสนใจ พ.ศ.๒๕๒๕  

และไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตอเน่ือง พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อใหการจัดการศึกษา

ตอเน่ืองมีรูปแบบการจัดท่ีหลากหลาย สนองความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ

ตองการ ความสนใจ โดยหวังวาเม่ือผูเรียนไดเรียนจบหลักสูตรแลวสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณจาก

การเรียนรูไปใชในการประกอบอาชีพ มีรายได มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยูในชุมชน สังคมอยางมีความสุข 

  ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการศึกษาตอเน่ืองเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงาน กศน. จึงไดจัดทํา

คูมือการจัดการศึกษาตอเน่ือง ขึ้นเพื่อใหสถานศึกษา กศน. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปเปนคูมือในการ

ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตอเน่ืองในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพตอไป และขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีได

รวมกันจัดทําคูมือดังกลาวสําเร็จไดดวยดี 
 
 

         ประเสริฐ  บุญเรือง 
       (นายประเสริฐ  บุญเรือง) 
            เลขาธิการ กศน.   

                   ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
            

                 หนา 
คํานํา 
บทที่ ๑  บทนํา                                                                                             ๑ 

          ความเปนมาและความสําคัญ                                                                         ๑                              
          หลักการจัดการศึกษาตอเน่ือง                                                                      ๒ 
          เปาหมาย                                                                                              ๒ 

          ความหมาย ๔ 

บทที่ ๒  วิธีการจัดการศึกษาตอเนื่อง                                                                       ๕ 

          การจัดการศึกษาตอเน่ือง                                                                              ๕ 

          วิธีการจัดการเรียนรู                                                                                ๖ 

          การเรียนรูเปนรายบุคคล                                                                           ๖  
          การเรียนรูเปนกลุม                                                                                 ๗ 
          การเรียนรูแหลงเรียนรู                                                                              ๙ 
          การเรียนรูในสถานประกอบการ                                                                   ๑๐ 
          การเรียนรูจากฐานการเรียนรู                                                                      ๑๑ 
          การเรียนรูทางไกล                                                                                  ๑๑ 

บทที่ ๓  การบริหารงบประมาณ                                                                           ๑๔ 

          หลักเกณฑการจายคาตอบแทน ๑๔ 

          หลักเกณฑการจายคาใชสอย                                                                      ๑๔ 
          หลักเกณฑการจายคาวัสดุ                                                                         ๑๔ 
          หลักเกณฑการจายคาสาธารณูปโภค                                                               ๑๔ 
          หลักเกณฑการพานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา                                         ๑๕ 

บาที่ ๔  การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง                                                  ๑๖ 
          ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง                                                        ๑๖ 
          กระบวนการจัดทําหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง                                                       ๑๘       
          ความสําคัญของการพฒันาหลักสูตร                                                                  ๑๙ 

          ลักษณะของหลกัสูตรการศึกษาตอเน่ือง                                                              ๑๙  
          หลักการเขียนหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  ๒๒ 
 
 



 ภาคผนวก 

  ตัวอยางการเขียนหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง                                               ๒๕ 

 ..ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจดัการศึกษาตอเน่ือง พ.ศ.๒๕๕๔     ๓๓ 
          ..หนังสือกรมบัญชกีลาง ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ ๑๔๗๒๖ เรื่อง การเบิกจายในการจดัการ 
ศึกษานอกโรงเรยีนตามหลักสูตรระยะสั้น ลงวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒                                ๓๗ 
 ..ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการจายคาตอบแทน 
หลักสูตรระยะสัน้ พุทธศักราช ๒๕๕๔                                                                      ๓๙ 
             ..ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับปรงุคาเหมาจายในการ 
บริหารจัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น พทุธศักราช ๒๕๕๑                         ๔๐                            
  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องคาเหมาจายในการบริหารจัดการ 
เรียนการสอนนอกโรงเรียนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรระยะสัน้ พุทธศักราช ๒๕๕๐   ๔๑  
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๘                                                                                                  ๔๗ 

  คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๘๙๕/๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑการ 
เบิกจายเงินอุดหนุนของสาํนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                     ๕๒ 

 ..คําสั่งสํานักงาน กศน. ท่ี ๕๒/๒๕๕๔ เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการ 
ดําเนินงานการจัดการศึกษาตอเน่ือง                                                                        ๕๕ 

 

คณะผูจัดทํา                                                                                            ๕๘ 
   
   
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

  กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาสายอาชีพและกลุมสนใจมา

โดยตลอดซึ่งในป พ.ศ.๒๕๒๕ กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบ วาดวยการจัดกลุมสนใจ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ใหมีความรูและทักษะในดานอาชีพ ความรูท่ัวไป และความเปนพลเมืองดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ สามารถ

รูจักใชการนันทนาการสงเสริมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดจนฝกฝนกระบวนการคิดเพื่อแกไข

ปญหาในชีวิตประจําวัน 
  ในป พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดออกระเบียบวาดวยการดําเนินงาน

การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชพี พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใหการจัดการ

เรียนการสอนสายอาชีพอาจเปนการเรียนรูดวยตนเองจากสื่อ หรือเรียนจากครูผูชํานาญการ วิทยากร สถาน

ประกอบการอาชีพอิสระ หรือตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร นอกจากนั้นการจัดการศึกษาสายอาชีพใหมี

ลักษณะและรูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกบัความตองการของทองถิ่น โดยใชหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเปน

พื้นฐานในการดํารงชีวิต เพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการเขาสูตลาดแรงงาน  และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ไดออกระเบียบ วาดวยการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลกัสูตรระยะสั้น 

พ.ศ.๒๕๔๙  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตใหมีความ

ยืดหยุนดานเน้ือหา ระยะเวลาเรียนและสถานที่ตามความตองการของกลุมเปาหมาย หรือตามนโยบายของทาง

ราชการ 
  ตอมาสํานักงาน กศน.ไดพิจารณาเห็นวาระเบียบเกี่ยวกับการจดัการศึกษาอาชีพในขณะนั้น

ไมสอดคลองกบันโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งการจัดการศึกษาดังกลาว เปน

การจัดการศึกษาตอเน่ือง  
         ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด

การศึกษาตอเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  กรกฏาคม ๒๕๕๔ สํานักงาน กศน. จึงไดกําหนดเปน

นโยบายดานการจัดการศึกษาตอเน่ือง โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 
  ๑.  มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการงานและอาชีพ โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานและอาชีพระดับพื้นฐาน ระดับกึ่งฝมือ และระดับฝมือ ท่ีสอดคลองกับสภาพและความตองการของ

กลุมเปาหมาย โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มพูนรายได  ท้ังน้ีใหมีการ

พัฒนาหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง 



 ๒ 

  ๒.  มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาท่ี

มุงเนนใหทุกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

รวมทั้งการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
  ๓.  มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชรูปแบบการประชุมสัมมนา การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู และรูปแบบอื่น ๆท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยเนนการสรางจิตสํานึกความเปน

ประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๔.  มุงจัดการศึกษาตอเน่ืองหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.  พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการใช 
งานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

หลักการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

  เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาตอเน่ืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน.

จึงไดกําหนดหลักการในการจัดไวดังน้ี 
  ๑.  หลักสูตรไดรับการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับสภาพสงัคมชุมชนและความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 

  ๒.  สื่อและแหลงคนควา ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ตองไดรับการพัฒนาใหมีความ

สอดคลองกับหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
  ๓.  วิทยากร ตองสรรหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะ

สอนอยางแทจรงิ และวิทยากรควรผานการอบรมการเปนวิทยากรจากหนวยงาน สถานศึกษาของ กศน. 
  ๔.  การจัดการเรียนรู จะตองจดัการศึกษาใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและความ

พรอมของผูเรียน และสอดคลองกับความตองการและบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
  ๕  การจัดกระบวนการเรียนรู จะตองเนนใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย และ

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
  ๖.  กลุมเปาหมายสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปใชในการประกอบอาชีพ การ

พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสามารถอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 
 

เปาหมาย 

  การจัดการศึกษาตอเน่ืองมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนไดรับความรูพัฒนาความรู 

ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อใหเกิดความม่ันคงและการเพิ่มพูนมูลคาใหกับอาชีพ และมี

ความรู ทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน รวมทั้งมุงใชกระบวนการศึกษาเปนเครื่องมือใน



 ๓ 

การพัฒนาสังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้อ

อาทร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ความหมาย 
  “การศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เปน

หลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษาสายอาชีพ กลุมสนใจ ท่ีจัดตามความตองการของกลุมเปาหมายที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

อาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และสถานศึกษาในกํากับ 

  “สถานศึกษาในกํากับ” หมายความวา สถานศึกษาภาคีเครือขายของสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการธุรกิจที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

  “วิทยากร” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากสถานศึกษาหรือภาคีเครือขายใหทําหนาท่ี

จัดการเรียนรูตามกิจกรรมการศึกษาตอเน่ือง 
  “ผูเรียน” หมายความวา ผูท่ีไดสมัครเขารับการศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย   

  “การเรียนรูเปนรายบุคคล” หมายความวา การเรียนรูของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีตองการจะเรียนรู

ในหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 
  “การเรียนรูเปนกลุม” หมายความวา เปนการเรียนรูต้ังแตสองคนขึ้นไป ท่ีตองการจะเรียนรูใน

หลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 

  “การเรียนรูในสถานประกอบการ” หมายความวา การจัดใหผู เรียนไดไปเรียนรู ในสถาน

ประกอบการ หรือแหลงประกอบการ หรือแหลงเรียนรู   
“การศึกษาทางไกล” หมายความวา การศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง จากสื่อประเภท ตางๆ 

ไดแก สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส อื่นๆ โดยใชสื่อ

ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอยางเดยีว หรือผสมผสานกัน 
“การเรียนรูจากฐานการเรียนรู” หมายความวา การจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเลือกเรียนได

ตามความตองการ ความสนใจ ตามฐานการเรียนรูท่ีจัดให โดยมีวิทยากรใหความรูในแตละฐานการเรียนรู 

“อาชีพ” หมายความวา เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ

อาชีพของบุคคล เพ่ือใหบุคลสามารถเขาสูอาชีพสามารถประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพของตนเองได โดยพิจารณาถึง

ความตองการในการเรียนของแตละบุคคล 
 



 ๔ 

 

“ทักษะชีวิต” หมายความวา เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเพื่อใหมีความรู เจต

คติและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน เพ่ือใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเตรียมความพรอมกับการปรับตัวในอนาคต  เชน ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี เปนตน 
“การพัฒนาสังคมและชุมชน” หมายความวา เปนการศึกษาที่บูรณาการความรูและทักษะจาก

การศึกษาที่ผูเรียนมีอยูหรือไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แลวนําไปใชใหเปนประโยชนตอการ

พัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายและใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูของคนใน 
ชุมชน เชน ประชาธิปไตย สิ่งแวดลอม วิสาหกิจชุมชน เปนตน 

  “การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา”  หมายถึง  การพานักศึกษา หรือผู้เรียนไปนอกเขต

บริการของสถานศึกษา  
 

 
 
 



 

บทที่ ๒ 
วิธีการและขั้นตอนการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

การจัดการศึกษาตอเน่ืองมี ๓ ลักษณะ ดังน้ี 

 ๑.  จัดโดยสถานศึกษา กศน. 
 ๒.  จัดโดยภาคีเครือขาย  
 ๓.  จัดโดยสถานศึกษา กศน. รวมกับภาคีเครือขาย 

 

หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
 

วิธีจัดการเรียนรู 
ลักษณะการจัด

การศึกษาตอเน่ือง  ๑. การเรียนรู

รายบุคคล 
๒. การเรียนรูเปน

กลุม 
๓. การศึกษา

ทางไกล 
๔. การเรียนรูจาก

แหลงเรียนรู 
๕. เรียนรูในสถาน

ประกอบการ 
๖. การเรียนรูจาก

ฐานการเรียนรู 

๑. จัดโดยสถานศึกษา 

กศน.       

๒. จัดโดยภาคี

เครือขาย       

๓. จัดโดย

สถานศึกษา กศน. 

รวมกับภาคีเครือขาย 
      

  

การจัดการศึกษาตอเนื่องดําเนินการไดดังนี้ 

  ๑.  จัดโดยสถานศึกษา กศน.  สถานศึกษา กศน.สามารถจัดการเรียนรูไดท้ัง ๖ วิธี คือ  
การเรียนรูรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศึกษาทางไกล การเรียนรูจากแหลงเรียนรู การเรียนรูในสถาน

ประกอบการ และการเรียนรูจากฐานการเรียนรู 
  ๒.  จัดโดยสถานศึกษา กศน. รวมกับภาคีเครือขาย สามารถจดัการเรียนรูไดท้ัง ๖ วิธี คือ 
 การเรียนรูรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศึกษาทางไกล การเรียนรูในสถานประกอบการ การเรียนรูรูจาก

แหลงเรียนรู และการเรียนรูจากฐานการเรียนรู 
  ๓.  จัดโดยภาคีเครือขาย ภาคีเครือขายสามารถจัดการเรียนรูได ๒ วิธี คือ การเรียนรูรายบุคล  

และการเรียนรูเปนกลุม 
 



 ๖ 

วิธีการจัดการเรียนรู 

   วิธีการจัดการศึกษาตอเน่ือง เปนการจัดประสบการณการเรียนรูจากวิทยากร สื่อ หรือการปฏิบัติ 

โดยวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย ดังน้ี 
        ๑.  การเรียนรูรายบุคคล 
                       การเรียนรูเปนรายบุคคล เปนการเรียนรูของผูเรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่ีตองการจะเรียนรูในเนื้อหาใด

เน้ือหาหนึ่ง ซึ่งเปนความสนใจเฉพาะตัว  ตามหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย โดยผูเรียนและ

วิทยากรรวมกันวางแผน และออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละบุคคล สถานศึกษาสามารถจัด
หรือประสาน ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามวิธีการ ขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
 ๑.๑  การขออนุญาตจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล 

๑.๑.๑  จัดโดยสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน กศน. ใหผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูอนุญาต 
                    ๑.๑.๒ จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. รวมกับภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการ

สถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต 

                    ๑.๑.๓ จัดโดยภาคีเครือขาย(ยกเวนสถานศึกษาในกํากับ สํานักงาน กศน.) ใหผูอํานวยการ 
สถานศึกษาในสงักัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต 
  ๑.๒   การสรรหา และแตงตั้งวิทยากร 

                          ๑.๒.๑ การสรรหาวิทยากร 
   ใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกันสรรหาวิทยากรโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติดังน้ี 

   ๑ )  เปนผูท่ีมีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงวาเปนผูมี

ความรูความสามารถ ทักษะ ในสาขาวชิาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๒ )  เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ

หลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๓ )  เปนผูท่ีมีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน 
                       ๑.๒.๒ การแตงตั้งวิทยากร 
  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสงักัด สํานักงาน กศน. เปนผูอนุมัติแตงตั้ง โดยจัดทํา

เปนคําสั่ง 
                 ๑.๓  ผูเรียน 
          ผูเรียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตางๆ ของสถานศึกษา หรือเครือขาย 
 
 
 



 ๗ 

 

             ๑.๔ จํานวนผูเรียน 
  วิทยากร ท่ีจะสอนผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวนผูเรียนขึ้นอยูกับความสามารถ  
ความพรอมของวิทยากร และตองไมใชการจัดใหเรียนเปนกลุม หรือชั้นเรียน 
               ๑.๕  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  ๑)  สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเรื่อง หลักสูตร วิทยากร  
สถานที่ วัสดุอุปกรณ ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษารายบุคคล 
  ๒)  ผูเรียนสมัครและลงทะเบยีนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 
  ๓)  สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและจัดสงผูเรียนไดเรียนกับวิทยากรในแหลงการเรียนรู  
สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร 
  ๔)  วิทยากรประเมินพื้นฐานความรูของผูเรียน   

  ๕)  ผูเรียนกับวิทยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล 
  ๖)  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
  ๗)  วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลกัสูตร รวมทั้งประเมิน 
ความพึงพอใจของผูเรียน 
              ๑.๖  การวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน 

 การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการตามที่หลักสูตรกําหนด  ดวยวิธีการหลากหลาย เชน 
๑) ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  ดวยการซักถาม  ทดสอบและปฏิบัติ 
๒) ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
๓) ประเมินชิ้นงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ 
๔) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม  

     ๑.๗  การออกหลักฐานการศึกษา   
  การออกหลักฐานการศึกษาการเรียนรูรายบุคคล ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา

สถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุชื่อวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา              

             ๒  การเรียนรูรายกลุม 

                        เปนการเรียนรูของผูเรียนตั้งแตสองคนขึ้นไป แตไมควรเกิน ๑๕ คน  ซึ่งมีความสนใจตรงกัน  
ตามหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง สามารถดําเนินการตามวิธีการ ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

              ๒.๑  การขออนุญาตดําเนินการรูปแบบการเรียนรูเปนกลุม 
      ๑ ) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผู 

อนุญาต 
                             ๒ ) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.รวมกับภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต 



 ๘ 

                             ๓ ) จัดโดยภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต 
 ๒.๒   การสรรหา และแตงตั้งวิทยากร 

                          ๒.๒.๑ การสรรหาวิทยากร 
   ใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกันสรรหาวิทยากรโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติดังน้ี 

   ๑ )  เปนผูท่ีมีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงวาเปนผูมี

ความรูความสามารถ ทักษะ ในสาขาวชิาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๒ )  เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพสาขาวิชาหรือ

หลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
  ๓ )  เปนผูท่ีมีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแกผูเรียน 
                       ๒.๒,๒ การแตงตั้งวิทยากร 
  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสงักัด สํานักงาน กศน. เปนผูอนุมัติแตงตั้ง โดยจัดทํา

เปนคําสั่ง 
                     ๒.๓  ผูเรียน 
          ผูเรียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน  ตามหลักสูตรตางๆ ของสถานศึกษา  
หรือเครือขาย 
  ๒.๔ จํานวนผูเรียน 
        จัดสอนผูเรียนเริ่มต้ังแต  ๒ คนขึ้นไป แตไมควรเกิน  ๑๕  คน 
     ๒.๕ ขั้นตอนการดําเนินการ 
          ๑)  สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเรื่อง หลักสูตร วิทยากร 
 สถานที่ วัสดุอปุกรณ ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษารายกลุม 
          ๒)  ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 
          ๓)  สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและจัดสงผูเรียนไดเรียนกับวิทยากรในแหลงการ 
เรียนรู สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร 
         ๔)  วิทยากรประเมินพื้นฐานความรูของผูเรียนกอนจัดกระบวนการเรียนรู   

         ๕)  ผูเรียนกับวิทยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูรายกลุม 
         ๖)  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
         ๗)  วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตร รวมทั้งประเมิน 
ความพึงพอใจของผูเรียน 
               ๒.๖  การวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน 

      การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการตามที่หลักสูตรกําหนด  ดวยวิธีการหลากหลาย 
 เชน 

๑) ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  ดวยการซักถาม  ทดสอบและปฏิบัติ 



 ๙ 

๒) ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
๓) ประเมินชิ้นงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ 
๔) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม  

     ๒.๗  การออกหลักฐานการศึกษา   
  การออกหลักฐานการศึกษาการเรียนรูรายกลุม ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา

สถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุชื่อวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา    
   

๓.  การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
 เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในแหลงเรียนรู เชน ศูนยขยายเพาะพันธุปลา ศูนยสาธิต

การทําไรนาสวนผสม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต องคกรชมุชน กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน เปนตน โดยมีการประสานความรวมมือกับเครือขายแหลงเรียนรูในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน 

๑.วัตถุประสงคของการเรียนรูในแหลงเรียนรู 
 ๑.๑ เพื่อเรียนรูและฝกปฏิบัติกบัแหลงเรียนรูโดยตรง 
          ๑๒. เพื่อใหผูเรียนไดพฒันาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณการ

เรียนรูในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ 
           ๑๓ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในแหลงเรียนรูโดยตรงที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องน้ัน ๆ 
       ๒.  แหลงเรียนรู  ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

      ๒.๑  อยูในทําเลท่ีต้ังผูเรียนสามารถเดินทางไดสะดวก ปลอดภัย 
        ๒.๒  มีสิ่งแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรู และฝกปฏิบัติ 
        ๒๓.  เปนแหลงการเรียนรูท่ีมีการดําเนินงานม่ันคง นาเชื่อถือเปนท่ียอมรับใน

สังคม 
        ๒.๔  มีความพรอม มีวิทยากร หรือผูใหความรูประจํา สามารถจัดการเรียนรู หรือ

จัดการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรหรือจบกระบวนการได รวมทั้งสามารถใหการฝกปฏิบัติแกผูเรียนจนสามารถ

ปฏิบัติในเรื่องน้ัน ๆ ได 
       ๒๕ สามารถจัดบุคลากรของแหลงเรียนรูเขารวมประชุม อบรมกับสถานศึกษาได 
       ๒.๖  มีทัศนคติ เจตคติท่ีดีตอการถายทอดความรู ประสบการณใหกับผูอื่น 
       ๒.๗  สามารถดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา และรับผิดชอบผูเรียนจนจบหลักสูตร 
  ๓.  การคัดเลือกแหลงเรียนรู 
         สถานศึกษาสํารวจ แสวงหา คัดเลือกแหลงเรียนรูท่ีมีลักษณะและมีความพรอม

เขารวมจดัการศึกษา จัดทําประกาศ  จัดทําเนียบแหลงเรียนรู 
 ๔.  วิธีการจัด ใหจัดในลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม  ขึ้นอยูกับความพรอมของแหลง

เรียนรู 



 ๑๐ 

 
 
  

 ๔.   การเรยีนรูในสถานประกอบการ   
       เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานประกอบการ เชน อูซอมรถยนต หางสรรพสินคา 

หรือแหลงประกอบการ  SMEs  ท่ีมีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตอเน่ือง 
       ๑ วัตถุประสงคของการเรียนรูในสถานประกอบการ 
   ๑.๑  เพื่อเรียนรูและฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการ แหลงประกอบการ โดยตรงได

อยางมีประสิทธภิาพ 
   ๑.๒  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติตรงตามความ

ตองการของผูเรียน 
   ๑.๓ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนซึ่งสถานศึกษาไม

สามารถจัดเองได 

 ๒.  ลักษณะของสถานประกอบการ 
             สถานประกอบการ แหลงประกอบการ ท่ีรวมจัดการศึกษาตอเน่ืองควรมีลักษณะและ

มีความพรอมดังน้ี 
   ๒.๑  อยูในทําเลท่ีต้ังที่ผูเรียนสามารถเดินทาง ติดตอไดสะดวก ปลอดภัย 

๒๒  มีสิ่งแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ 
   ๒.๓  เปนสถานประกอบการ แหลงประกอบการที่ดําเนินงานม่ันคง นาเชื่อถือ เปนท่ี

ยอมรับในวงการหรือสาขาอาชพี หรอืความรูในดานน้ันๆ 
 ๒.๔ มีความพรอม มีวิทยากรหรือผูใหความรูประจํา และผูประสานดูแลการเรียนการ

สอนจนจบหลักสูตรได  มีผูชํานาญการเชี่ยวชาญใหการฝกปฏิบัติ ผูดูแลตามความจําเปน 
 ๒.๕  สามารถจัดบุคลากรเขารวมประชุม อบรม พัฒนากับสถานศึกษาไดคุณสมบัติ

ของวิทยากรหรอืผูใหความรูและฝกปฏิบัติ 
     ๓  การคัดเลือกสถานประกอบการ แหลงประกอบการ 
   สถานศึกษาคัดเลือก สาํรวจ แสวงหา สถานประกอบการ แหลงประกอบการที่มี

ลักษณะและมีความพรอมเขารวม  จัดทําประกาศ จัดทําทําเนียบสถานประกอบการที่เขารวมจัดการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย     
 ๔. วิธีการจัดใหจัดลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ขึ้นอยูกับความพรอมของสถาน
ประกอบการ แหลงประกอบการ 
 
 
 



 ๑๑ 

 ๕. การเรยีนรูจากฐานการเรยีนรู 

  การเรียนรูจากฐานการเรียนรูมีเปาหมายการเรียนรูเฉพาะเจาะจง เชน ฐานการเรียนรู

เกษตรธรรมชาติ  ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ฐานการเรียนรูอนุรักษสิ่งแวดลอม   ฐานการเรียนรูสุขภาพ

อนามัย ฐานการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม   ฐานการเรียนรูวัฒนธรรมไทย เปนตน ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากวิทยากร สถานการณจริง หรือเรียนรูดวยตนเอง  

   ๑.  วัตถุประสงคของการเรียนรู 
    ๑.๑  เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ กระบวนการเรียนรูดวยตนเองจากฐานการ

เรียนรู 
    ๑.๒  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
   ๒.  การคัดเลือกฐานการเรียนรู 
      สถานศึกษาสํารวจ แสวงหา คัดเลือกฐานการเรียนรูท่ีมีความพรอมเขารวมจัด 
การศึกษา เรียนรูใหกับผูเรียนที่สนใจ 
  ๓  ผูเรียน 
      ผูเรียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนที่สถานศึกษา หรือภาคีเครือขาย 
 

   ๔. วิธีการจัดใหจัดลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ขึ้นอยูกับความพรอมของฐานการ
เรียนรู 
 

  ๖.  การศึกษาทางไกล 
       การศึกษาทางไกล เปนวิธีการจัดการศึกษาที่เปดกวางในเรื่องของเวลา สถานที่ เนนการเรียน 
รูดวยตนเองจากสื่อประสมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู ทักษะ ประสบการณ ท่ีจําเปน เหมาะสมกับ 
เน้ือหา ตามหลักสูตร   รวมทั้งมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือปฏิบัติการจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เปนการเรียนรู 
แบบพึ่งพาตนเอง ผูเรียนจึงตองวางแผนและสรางวินัยในการเรียนรูดวยตนเอง 
        .๑  การขออนุญาตดําเนินการรูปแบบการศึกษาทางไกล 

       ๑๑) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปน 
ผูอนุญาต 
                                ๑.๒ ) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.รวมกับภาคีเครือขาย ให 
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต           
       ๒   การสรรหา และแตงตั้งวิทยากร 

                           ๒.๑ การสรรหาวิทยากร 



 ๑๒ 

   ใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกันสรรหาวิทยากรโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติดังน้ี 

    ๑ )  เปนผูท่ีมีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ท่ีแสดงวา

เปนผูมีความรูความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนัน้ ๆ หรือ 
   ๒ )  เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพสาขา 
วิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
   ๓ )  เปนผูท่ีมีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแก

ผูเรียน 
                        ๒.๒ การแตงตั้งวิทยากร 
  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสงักัด สํานักงาน กศน. เปนผูอนุมัติแตงตั้ง โดยจัดทํา

เปนคําสั่ง 
                     ๓  ผูเรียน 
      ผูเรียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน  ตามหลักสูตรตางๆ ของสถานศึกษา 
   ๓๑  จํานวนผูเรียนขึ้นอยูกับความพรอมของสถานศึกษา แตละแหงเปนผูกําหนด 

   ๓.๒  ขั้นตอนการดําเนินการ 
          ๑)  สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเรื่อง หลักสูตร 

วิทยากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ ท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาแบบการศึกษาทางไกล 
          ๒)  ผูเรียนสมัครและลงทะเบยีนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 
           ๓)  สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและผูเรียนไดเรียนกับสื่อทางไกล  
วิทยากรหรือแหลงการเรียนรู สถานประกอบการ ท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร 
          ๔)  วิทยากรประเมินพื้นฐานความรูของผูเรียนกอนจัดกระบวนการเรียนรู   

     ๕)  ผูเรียนกับวิทยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูแบบการศึกษาทางไกล 
     ๖)  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
    ๗)  วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลกัสูตร 
 รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
                         ๔. การวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน 

  การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการตามที่หลักสูตรกําหนด  ดวยวิธีการหลากหลาย 
 เชน 
    ๔.๑ ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ  ดวยการซักถาม  ทดสอบและปฏิบัติ 

 ๔.๒ ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
 ๔.๓ ประเมินชิ้นงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ 
 ๔.๔ ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม 
 



 ๑๓ 

 

  ๕.  การออกหลักฐานการศึกษา   
  การออกหลักฐานการศึกษาการเรียนรูแบบทางไกลใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา

สถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุชื่อวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา   
   ๖. วิธีการจัดใหจัดในลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม  ตามความพรอมของฐานการ

เรียนรู 



บทที่ ๓ 
การบริหารงบประมาณ 

 
  การบริหารงบประมาณของการจัดการศึกษาตอเน่ืองตามวิธีการจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ มี

แนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

๑. หลักเกณฑการจายคาตอบแทน  

เน่ืองจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตอเน่ืองไดมีการปรับปรุงมาจาก 
ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบวาดวยการดําเนินการศึกษา
นอกโรงเรียนสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบวาดวยการจัดกลุมสนใจ พ.ศ. ๒๕๒๕  ซึ่งเกณฑการจาย

คาตอบแทนใหม อยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  ดังน้ันเพื่อใหการจัดการศึกษาตอเน่ืองสามารถ

ดําเนินการไปได  จึงอนุโลมใหใช เกณฑการจายคาตอบแทนตามระเบียบเดิมไปพลางกอน   จนกวากระทรวงการคลัง

จะไดกําหนดอัตราที่เหมาะสม  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)  
  

๒. หลักเกณฑการจายคาใชสอย 

  ๒.๑ การเบิกจายคาเชาสถานท่ี  เครื่องมือและอุปกรณ  ท่ีใชในการจัดการศึกษาตอเน่ือง ใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนหนังสือเวียน  
มติคณะรัฐมนตรี  ท่ีเกี่ยวของ 

๒.๒  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจัดการศึกษาตอเน่ือง   
       วิทยากรที่เปนบุคคลภายนอก  ใหจายเปนคาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก ในอัตราต่ําสุดตาม 

ระเบียบวาดวยการเบิกคาใชจายในการไปราชการ  กรณีท่ีเปนขาราชการบํานาญใหเบิกจายไดตามยศ ตําแหนง    
ครั้งสุดทาย 

๓. หลักเกณฑการจายคาวัสดุ   

  การจายคาวัสดุ ใหจายตามระเบียบวาดวยคาใชจายการจายคาวัสดุในการบริหารงานของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามความจําเปนโดยประหยัด โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ภายใน

วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   

๔.  หลักเกณฑการจายเงินคาสาธารณูปโภค 

  การจายเงินคาสาธารณูปโภค ในการจัดการศึกษาตอเน่ือง กระทรวงการคลังอนุญาตใหสถานศึกษา

สามารถจายเงินท่ีไดรับใหแกหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เปนคาสาธารณูปโภคไดเทาท่ีจายจริง โดยถัวจาย จากวงเงินท่ี



 ๑๕ 

ไดรับในแตละหลักสูตร และใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินของเจาของสถานที่แลวแตกรณีเปนหลักฐานการจายท่ี

เปนใบเสร็จรับเงิน ตองมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในระเบียบการเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอ 

และกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ สําหรับใบสําคัญรับเงินจะตองเปนใบสําคัญรับเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเทาน้ัน 

๕. หลักเกณฑการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา   

การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา เพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยการพาไปนอกสถานศึกษา ไมคางคืน เปนอํานาจของสถานศึกษา  การพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน เปนอํานาจ

ของ ผูอํานวยการ.สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม หรือ เลขาธิการ กศน. กรณีเปนสถานศึกษาขึ้นตรง  การพานักเรียน 

นักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร เปนอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

หมายเหตุ 

๑. การเบิกจายเงินนอกเหนือจากหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ใหเสนอขออนุมัติหัวหนา 
สวนราชการ เจาของงบประมาณ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เปนรายกรณี (หัวหนาสถานศึกษามิใชหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ) 

๒. การจัดการศึกษาตอเน่ือง ของสถานศึกษาไมสามารถนําระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย 
คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (และที่แกไขเพิ่มเติม)  มาใชในการ

จัดการศึกษาตอเน่ือง เน่ืองจากเปนภารกิจปกติของสถานศึกษา มิใชเปนการพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามความหมายของระเบียบวาดวยการฝกอบรม   ฉะน้ันเกณฑการเบิกจายเงินในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา จึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือไดขอทําความตกลง

กับกระทรวงการคลัง   ปจจุบันกระทรวงการคลังไมอนุญาตใหสถานศึกษาจายคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องด่ืม ใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ดูหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๔๗๒๖ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒) 
สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ  ซึ่งเบิกจายจากเงินงบอุดหนุน 

เปนรายหัว กระทรวงการคลังกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ (กรณี กศน. หมายถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เปนผู

กําหนดรายการจาย และอัตราการจายไดเองโดยไมตองขอตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหจายเปนคาพาหนะ คาอาหาร (ไมรวมอาหารวาง และเครื่องด่ืม) 

ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานได แตตองจายใหกับเอกชนหรือสวนราชการตามที่เรียกเก็บ ไมสามารถจายใหกับ

ตัวผูเรียนได และไมมีการจายเบี้ยเลี้ยงใหกับผูเรียน 



 

บทที่ ๔   
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพือ่มุง่พฒันาคณุภาพชวีติ โดยใหม้ี

ความยืดหยุ่นด้านเนื้อหา สาระ ระยะเวลาเรียน และสถานที่ตามความต้องการความจําเป็นของกลุ่มเป้าหมาย 

หรือชุมชน หรือตามนโยบายทางราชการ 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
             หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  หมายถึงหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพและความต้องการของ
ผู้เรียน  สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหลักสูตรนั้น ๆ อาจ เป็นการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่ง ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
กับวิถีชีวิตของตนเอง  ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ผู้เรียนจะเรียนรู้ตาม
สภาพจริงของตนเอง  สามารถนําความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และชุมชนได้  จึงอาจสรุปได้
ว่า  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้กับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
จัด ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาต่อเนื่องนั้นๆ  เป้าหมายหลัก คือ  ต้องการให้
ผู้เรียนได้นําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น หรือเป็นการประกอบอาชีพและเพิ่มพูนรายได้
ให้กับผู้เรียน 
            หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีหลักในการพัฒนาที่ส่งผล
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดปัญญา หรือเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 
           1.  การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้     มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้สภาพปัญหา  วิธีการ
แก้ปัญหา  และการปรับปรุงอย่างลึกซึ้ง คือ ให้รู้และเข้าใจอย่างกระจ่างว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน        จน
สามารถวิเคราะห์และ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ 
           2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบัติจริง  จนเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติได้ในทุกสถานการณ์ 
             3.  การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน  มีเป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม
ด้วยการมีความเชื่อ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน  พ่ึงพาอาศัยกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
           4.  การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ   เป้าหมายมุ่งที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีชีวิต
ที่งอกงาม  ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวิสัยทัศน์ 
ความสาํคญัของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   
  หลักสูตรการศกึษาต่อเนื่อง  เป็นหลักสูตรบรูณาการที่ผู้เรยีน ชุมชนและครูร่วมกันสร้าง
ขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรยีนจากชีวิต  เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข  การเรียนการสอนจะสอนตามความต้องการของผู้เรียน  โดยครู



 ๑๗ 

เป็นผู้คอยให้คาํแนะนํา  ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจึงมี
ความสําคัญ  ดังนี้ 
             1.  เป็นหลักสูตรทีต่อบสนองการเรียนรู้ของรู้เรียนเฉพาะเนื้อหาสาระของหลัก สูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง 
            2.  ทําให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน  เพราะผู้เรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ 
            3.  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้  เพื่อที่จะมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของ
ตนเองในวันข้างหน้า  รวมทั้งวิธีวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต
ของตนเอง 
            4.  ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน  มีโอกาสมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  ซึง่เป็น
สมาชิกของชุมชน 
          ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   
  ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีลกัษณะดังต่อไปนี้   
              1. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความหลากหลายของปัญหามุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เหมาะสม กับเพศ  วัย  มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด และทักษะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและสามารถนําไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
              2.เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของ
ตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องตนเอง  เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนกับชีวิตจริงและการทํางาน  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมคีวามรักและความผูกพันกับการศึกษาต่อเนื่องของ
ตนมีการส่ง เสริมใหใ้ช้ภูมิปัญญาการศึกษาต่อเนื่องในการจัดการศึกษา 
              3. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกบัการดําเนินชีวิตจริง  และมุง่เน้นการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการ  ไม่แยกส่วนของกระบวนการเรียนรู้  โดยผู้เรียนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้
คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษา  และช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รยีน อันจะนําไปสู่การ
คิดเป็น  ทําเป็น และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
             4. เป็นหลักสูตรที่สามารถพฒันาได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
              5. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในด้าน
ศีลธรรม  จริยธรรมและการธํารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย  การรักษาสิ่งแวดล้อม  เกิดศรัทธาเชื่อมั่นในภูมิ
ปัญญา และวฒันธรรมการศกึษาต่อเนื่องของชุมชนและของประเทศชาต ิ
 
 
 
 



 ๑๘ 

 ดังนั้น ในการจัดการทําหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย  ๕ ขั้นตอน 

ดังนี้ 

๑. สํารวจ/รวบรวมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๒. วิเคราะห์/จัดลําดับข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๓. กําหนดหลักสูตรระยะสั้น 

๓.๑ รวบรวม  พัฒนา  จัดทาํหลกัสตูร 

๓.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาหลกัสตูร 

๓.๓. หน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาหลักสูตร 

๓.๔ การพจิารณาหลักสูตรของคณะกรรมการ 

 ๔. การอนมุัติหลักสตูร 

  ผู้มีอํานาจในการอนมุัติหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

 ๕. คลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 

กระบวนการจัดทําหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ เดือน ๑. สํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๗ วัน ๒. วิเคราะห์จัดลําดับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

๓ เดือน ๓. จัดทําหลักสูตร/ ขออนุมัติหลักสูตร 

๓ วัน ๔. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม 

๑. สํารวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

๗ วัน 
๕. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ๕.๑ ออบแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๕.๒ ประสานงานผู้เรียน 

๒ วัน ๖. ขออนุญาต / ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

๒ วัน ๗. เตรียมการจัดกิจกรรม 

๑๗ วันๆ ละ ๓ ช่ัวโมง ๘. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑ – ๓ วัน (ขึ้นอยูก่ับหลักสตูร) ๙. วัดผลและประเมินผลการเรียน 

๑ วัน ๑๐. อนุมัติผลการเรียน 

๓ วัน ๑๑. ออกหลักฐาน 

๑ วัน ๑๒. รายงานผลการจบหลักสูตร 

๑๑. ออกหลักฐาน 



 ๒๐ 

          กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาตอเน่ือง  ประกอบดวย

ขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน  ดังน้ี   

            ขั้นท่ี 1  การสํารวจสภาพปญหาของชุมชน 

            ขั้นท่ี 2  การวิเคราะหสภาพปญหาชุมชนและความตองการของผูเรียน 

            ขั้นท่ี 3  เขียนผังหลกัสูตร 

            ขั้นท่ี 4  เขียนหลักสตูร 

          1.  สํารวจสภาพของชมุชน  คือ  การศึกษาขอมูลของชุมชน เพื่อใหไดซึ่งขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

หลักสูตรการศกึษาตอเน่ือง  ผูสํารวจไดแก  ครู กศน.  ผูเรียน  และผูเกี่ยวของ  โดยสํารวจขอมูลจากเอกสารซึ่งเปน

ขอมูลทุติยภูมิ  เชน  ขอมูลจากการวางแผนของ กศน.ตําบล /แขวง และจากหนวยงานอื่นๆ  ท่ีไดรวบรวมไวแลว  และ

สํารวจขอมูลปฐมภูมิท่ีผูสํารวจไปรวบรวมขอมูลจากชุมชน เปนขอมูลท่ีสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง  ซึ่งเปนขอมูลท่ี

แทจริง และเปนปจจุบันของผูเรียนและชุมชน 
                ประเด็นในการสํารวจขอมูล  เชน  โครงสรางดานกายภาพ และประวัติชุมชน ขอมูลประชากร 

เศรษฐกิจ  การศึกษา  สังคม และวัฒนธรรม  การเมือง  การปกครองและขอมูลเกี่ยวกับความตองการของชมุชน 

                วธีิการสํารวจสภาพปญหาของชุมชน  อาจใชหลายๆ  วิธีการผสมผสานกันเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง

สมบูรณและเปนรูปธรรม  เชน  การสัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  การสงัเกต หรือการจัดเวทีประชาคม เปนตน 

          2.  การวิเคราะหสภาพและความตองการของชุมชน  เม่ือทําการสํารวจชุมชนเสร็จแลว  ขอมูลท่ีไดจะมีสภาพ

ของชุมชนที่หลากหลาย  มีท้ังปญหาที่เปนระดับความตองการ (What) และปญหาความจําเปน (Need)  ดังน้ัน 

จะตองนําปญหานั้นมาวิเคราะห  จัดหมวดหมูของปญหา  เชน  แบงตามประเภทความรุนแรงของปญหา  ความยากงาย

ในการดําเนินการแกไขปญหา  ความเรงดวนของปญหา  และขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และนําทรัพยากร

ใชใหเกิดประโยชน 
            3.  การเขียนผังหลักสูตร   การจัดทําผังหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  ผังหลักสูตร  หมายถึง  กรอบ

ความคิดหัวขอของหลักสูตร  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวยหัวขอเรื่อง  หรือหัวขอเน้ือหาหลัก 

และหัวขอยอยท่ีไดจากความตองการ ( เปนผลจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหา  จากการสํารวจมาจากชุมชน )  ใหนํา

หัวขอความตองการมาจัดทําผังหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  โดยโครงสรางของผังหลักสูตร  ประกอบดวย 

                   หัวเรื่องหลัก ( Theme )  หรือหัวขอเน้ือหาหลักเปนหัวขอท่ีบอกถึงชื่อเรื่องใหญไดจากกลุมความ 

ตองการ  ( ผลการวิเคราะหสภาพปญหา )  ซึ่งจะคลุมความตองการยอยๆ ในขอบขายเรื่องเดียวกัน 

                   หัวขอยอย  ( Title )  เปน หัวขอเรื่องที่ต้ังจากความตองการยอยท่ีอยูในกลุมความตองการใหญ  ซึ่ง

อาจมีหลายเรื่อง  ในการพิจารณาหัวขอยอย  ใหพิจารณาความตองการยอยท่ีวิเคราะหแลวกอน  ถาเรื่องใดเปนเรื่อง

กลุมเดียวกัน  โดยรวมเปนหัวขอเดียวกัน 
 



 ๒๑ 

                   การสรางกรอบหัวเรื่องยอย  จะตองจัดลําดับเน้ือหาจากงายไปสูเน้ือหาที่ยากขึ้นตามลําดับ  หรือ

จัดลําดับจากความเรงดวน  ไปสูเน้ือหาที่เรงดวนนอยกวาการสรางกรอบหัวเรื่องยอยสามารถสรางเพิ่ม เติม  ดังน้ัน   

ในแตละหัวขอหลักควรมีกรอบวางไวดวยเมื่อพบปญหาใหมในเรื่องเดียวกันก ็สามารถมาใสกรอบเพิ่มเติมได  

 ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางผังหลักสูตรอาชีพโฮมสเตย 
 

 

 

  

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเรื่องหลัก กรอบหัวเรื่องย่อย กรอบหัวเรื่องย่อย กรอบหัวเรื่องย่อย 

การบริการที่พัก
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

การจัดการท่ีพัก
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

คุณภาพและ
มาตรฐานด้าน  

ท่ีพัก 

การพัฒนา  
โฮมสเตย์ 

อาหารและ
โภชนาการ 

คุณภาพและ
มาตรฐานอาหาร 

การจัดเตรียม
อาหาร 

อาหารและ
โภชนาการ 

การจัดเตรียม
อาหาร  

คุณภาพและ
มาตรฐานอาหาร 

ความปลอดภัย
และการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 

การขอความ
ช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าท่ี 

การใช้ความ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

การรักษาความ
ปลอดภัย 

ความสําคัญ
ของการบริการ 

คุณสมบัติของผู้
ให้บริการ 

บริการที่
ประทับใจ 

การบริการที่
ประทับใจ 

บทบาทในการเป็น
เจ้าของบ้านที่ดี 

การพัฒนา
รูปแบบสินค้า

ท้องถิ่น 

การสร้างมูลค่า
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

มาตรฐาน
คุณภาพสินค้า 

บริการเสริม  
เพิ่มรายได้ 

ข้อมูลสินค้า
ชุมชน 

ข้อมูลสินค้าท่ี
ระลึก 



 ๒๒ 

 4.  การเขียนหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  การ เขียนหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  ทาบา ( Taba ; อางถึงใน

กองพัฒนาการศึกษานอกโรเรียน. 2543 )  มีแนวคิดวาการพฒันาหลักสูตร  ไมวาจะเปนรูปแบบอยางไร  ควรมี

องคประกอบ 4 ประการดวยกนั คือ  1) วัตถปุระสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา  2) เน้ือหาวิชาและจาํนวน

ชั่วโมงสอนแตละวิชา  3)  กระบวนการเรียนการสอนและ  4)  โครงการประเมินผลตามหลักสูตร 

                ดังน้ัน  การเขียนหลักสูตรการศกึษาตอเน่ือง ไดกําหนดโครงสรางการเขียนหลกัสูตรไวดังน้ี คือ 

                        1.  ชื่อหลักสูตร 

                        2.  ความสําคัญ 

                        3.  จุดมุงหมาย 

                        4.  วัตถปุระสงค 

                        5.  เน้ือหาหลักสูตร 

                        6.  เวลาเรียน 

                        7.  แหลงเรียนรูและสือ่ประกอบการเรียน 

                        8.  การวดัและประเมินผลการเรียน 

                        9.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

                      10.  โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร 

            หลักในการเขียนหลกัสูตร  หลักในการเขียนหลักสตูร มีดังน้ี                      

                   1.  ความสําคัญ  หลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง  เปนหลักสตูรที่สถานศึกษาสามารถสรางขึน้  เพื่อ

แกปญหาของผูเรียนในดานตางๆ  รวมถึงการพฒันาหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองขึ้นมา  เพื่อสนองตอบตอความตองการ

เรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งของชุมชน  โดยพัฒนาเน้ือหาสาระแบบมีสวนรวมของบคุคลหลายๆ  ฝายอยางเปนระบบ  มี

ขั้นตอน และเนื้อหาเฉพาะเจาะจง  เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  ซึง่สามารถตอบสนองความ

ตองการของตนเอง  ชุมชน และสังคมในภาพรวมได 

                   2.  จุดมุงหมาย ( Aims )   หมายถึง  ขอกาํหนดทั่วไปที่แสดงใหเห็นถึงลกัษณะและทิศทางเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติท่ี ชัดเจน  ท่ีออกแบบไวใหบรรจุ ซึ่งผลผลิต หรือพฤติกรรมในอนาคต 

                 ตัวอยางจุดมุงหมายของอาชีพโฮมสเตย 

                  1.  เพื่อใหชุมชนการศึกษาตอเน่ืองไดพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                  2.  เพื่อสงเสรมิสนับสนุนใหชุมชนในการศึกษาตอเน่ืองมีความรูและทักษะความสามารถจัดการ

ทองเที่ยวในชุมชนได 

                  3.  วัตถุประสงค ( Objective )   เปนคําท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเปนเครื่องบงชี้ผลลัพธกับหลักสูตร 

เปนลักษณะจุดประสงคปลายทาง                    



 ๒๓ 

   ตัวอยางการเขยีนวัตถุประสงค 

                     วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียน 

                     1.  มีความรู  ความเขาใจ  ในเรื่องการจัดการโฮมสเตย  ( Home  Stay ) 

                     2.  สามารถบริหารจัดการโฮมสเตย  และจดักิจกรรมนําเที่ยวได 

                     3.  มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม การอนุรักษ

วัฒนธรรมของการศึกษาตอเน่ือง 

                   4.  เน้ือหาหลักสูตร  เปนการนําหัวขอหลัก ( Theme )  ท่ีกําหนดไวมาเขียน ซึ่งเน้ือหาสาระของ

หลักสูตร  จะตองตอบสนองตอการบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรบาทา  ( Taba. 1973 : อางถึงใน หรรษา นิล

วิเชียร. 2544 : 126 )  เสนอแนะเกณฑในการเลือกเน้ือหาของหลักสูตร  ซึ่งเน้ือหาของหลักสูตรจะตองถูกตองและมี

ความสําคัญ  ซึง่สะทอนใหเห็นความรูท่ีเปนวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยและเปนความรูพื้น ฐานที่สําคัญ  เน้ือหาจะตอง

สอดคลองกับสภาพสังคมและวฒันธรรมในปจจุบัน  มีความสมดุลท้ังความกวางและความลกึ  สนองวัตถุประสงค

หลากหลายอนัไดแกการหาความรูใหม  การคิดอยางประสิทธิภาพ  เจตคติ  ความสนใจ  นิสัยท่ีเหมาะสมและทักษะ

สอดคลองกับประสบการณของผูเรียน  และผูเรียนสามารถเรียนได  และสอดคลองกับความตองการและความสนใจ

ของผูเรียน 

                   5.  เวลาเรียน  ใหระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ใชเวลากีช่ั่วโมง  และแยกเปนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ  ใชเวลาทั้งหมดกี่ชัว่โมง  การกําหนดเวลาเรียนตองมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและวิธีการสอน 

                   6.  แหลงการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียน  บอกแหลงการเรียนรูและสือ่ประกอบการ

เรียน  เชน  ศึกษาจากเอกสารวชิาการ  ศึกษาจาก VCD  ศึกษา Website ศึกษาจากผูรู และภูมิปญญาการศึกษา

ตอเน่ือง  เปนตน 

                   7.  การวัดและประเมินผล  ระบุวามีการวัด และประเมินผลดวยวิธีใด  เชน  การสังเกต  การ

ทดสอบ  การวดัจากชิ้นงาน  เปนตน 

                   8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   บอกความคาดหวังของผลลัพธทางการศึกษา  ท้ังในระดับกวางและ

ระดับเฉพาะ  เชน 

                         1.  ผูเรียนสามารถบริหารจัดการโฮมสเตยได 

                         2.  ผูเรียนและชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  เกิดความเขมแข็งของเศรษฐกจิของชุมชน 

                         3.  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

  ตัวอยางแบบการเขียนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง   

ช่ือหลักสูตร ………………………………………… 

ความสําคัญ 

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

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

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

จุดมุงหมาย 

๑. .............................................................................................................................................. 
๒. .............................................................................................................................................. 

 

วัตถุประสงค 

๑. ............................................................................................................................................. 
๒. .............................................................................................................................................. 
๓. .............................................................................................................................................. 

  

 เนือ้หาของหลกัสูตร 

            ประกอบดวยเนื้อหา ……….. เรื่อง  ดังน้ี 

๑................................................................................................................................................. 
๒............................................................................................................................................... 

 



๒๖ 

 

เวลาเรยีน 

            หลักสูตรวิชาชีพ   …………………………. ใชเวลาเรียนท้ังหมด ……… ชั่วโมง 
 

            ภาคทฤษฎี …………….. ชั่วโมง 
 

            ภาคปฏิบัติ …………….. ชั่วโมง 

 

แหลงการเรียนรูและสื่อประกอบการเรยีน 

            ๑. .................................................................................................................................................. 

  ๒. .................................................................................................................................................... 
  ๓. .................................................................................................................................................... 
  ๔. .................................................................................................................................................... 

 

 การวัดผลประเมินผลการเรยีน 

            วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  ประกอบดวย 

           ๑. .................................................................................................................................................. 

  ๒. .................................................................................................................................................... 
  ๓. .................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

            ๑. .................................................................................................................................................. 

  ๒. .................................................................................................................................................... 
  ๓. .................................................................................................................................................... 
            ๔. .................................................................................................................................................... 

 

โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร  ประกอบดวยเนื้อหา ………. เรื่อง  ดังน้ี 

            เรื่องที่ ๑.  …………………………………………………………………..……… จํานวน ………………. ชั่วโมง 

            ๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

            ๑.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

            ๑.๓ ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

            เรื่องที่ ๒ ……………………………………………………………………….……… จํานวน ………………. ชั่วโมง 

  ๑.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

            ๑.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

            ๑.๓ ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 

  

 

 

 

 



๒๘ 

  ( ตัวอยาง )  หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

ช่ือหลักสูตร      หลักสูตรการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย 

ความสําคัญ      

             การพัฒนาอาชีพโฮมสเตย  เปนรูปแบบของการประกอบอาชีพของประชาชน โดยไดนําตนทุนทาง

สังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาบริหารจัดการและเพิ่มมูลคาจูงใจใหนัก ทองเที่ยวเขามาสมัผัสกับ
การทองเที่ยวเชงิอนุรักษในรูปแบบโฮมสเตย ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโฮมสเตย ยึดหลักการของการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูโดยใช

ชุมชนเปนฐาน ควบคูกับสรางองคความรูใหกับผูประกอบการโฮมสเตย ภายใตยุทธศาสตรการใชตนทุนทาง

ธรรมชาติ  ทุนทรัพยากรบุคคล  ทุนภูมิปญญาและแหลงเรียนรู  ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของรัฐ และทุน

ทางความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 
             การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย  เปนการจัดการกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางศักยภาพให

ผูประกอบอาชพีโฮ มสเตยมีความรู  และสามารถพัฒนาตนเองและกลุมไปสูการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เปนไป

ตามหลักการของโฮมสเตย ซึ่งเกี่ยวของกับตนเอง  บุคคลภายนอก  ไดแก  นักทองเที่ยวและเครือขาย นําไปสูการ

เชื่อมโยงองคความรูท่ีหลากหลายซึ่งเกิดจากประสบการณตรงของการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนโดยชุมชน 

จุดมุงหมาย 

            ๑.  เพื่อใหชุมชนในการศึกษาตอเน่ือง ไดพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยนําหลักของการจัดโฮมสเตยมา

พัฒนา 
            ๒.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน การศึกษาตอเน่ืองมีความรู  เกิดทักษะการจัดการทองเที่ยวของ

ชุมชนเพื่อชุมชน 

วัตถุประสงค   

            ๑.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจแนวทางการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย 

            ๒.  เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาอาชีพโฮมสเตยไดอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

            ๓.  เพื่อใหผูเรียนความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพโฮมสเตยได 

            ๔.  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดกจิกรรมโฮมสเตยไดอยางมีมาตรฐาน 

 



๒๙ 

เนื้อหาของหลักสูตร   ประกอบดวยเนื้อหา ๑๒  เรื่อง  ดังน้ี 

            ๑.  สถานการณการทองเที่ยวอดีต  ปจจุบัน และอนาคต 

            ๒.  นโยบายการทองเที่ยวของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙  

            ๓.  ความรูพื้นฐานในการจัดโฮมสเตย 

            ๔.  แนวทางการจัดกิจกรรมนําเที่ยว 

            ๕. เทคนิคการใหบริการสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย 

            ๖.  เทคนิคการใหบริการสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย 

            ๗.  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเปนมัคคุเทศก 

            ๘.  แนวทางการสรางเครือขายการทองเที่ยวโฮมสเตย 

            ๙.  การศึกษาดูงานในแหลงประกอบการโฮมสเตย 

          ๑๐.  เทคนิคการประกอบอาหารสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย 

          ๑๑.  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

          ๑๒.  ภาษาอังกฤษ เพื่อการทองเที่ยวสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย 

ระยะเวลาเรยีน         

            หลักสูตรการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย  ใชเวลาเรียนทั้งหมด  ๔๘  ชั่วโมง 

            ภาคทฤษฎี         ๒๗   ชั่วโมง 

            ภาคปฏิบัติ         ๒๑  ชั่วโมง 

แหลงการเรียนรูและสื่อประกอบการเรยีน 
            ๑.  เน้ือหาวิชาการพฒันาอาชีพโฮมสเตย  ประกอบดวยเนื้อหา  ๑๒  เรื่อง 

            ๒.  ศึกษาดูงานสถานประกอบการภายใน  ภายนอก 

            ๓.  ใบความรู 

            ๔.  การพบกลุมเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลการเรยีน  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน  ประกอบดวย 

            ๑.  การสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรู / การรับรู / การมีสวนรวม 

            ๒.  การสังเกตการปฏิบัติจริงในการรับนักทองเที่ยว 

            ๓.  สมุดเยี่ยมแสดงความคิดเห็นของนักทองเที่ยว 

            ๔.  กิจกรรมของกลุม 



๓๐ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

            ๑.  ผูเรียนมีความรู และความเขาใจ การบริหารจัดการโฮมสเตย 

            ๒.  ผูเรียนมีแนวทางการพัฒนาโฮมสเตยไดอยางยัง่ยืน 

            ๓.  ผูเรียนมีทักษะการบริหารจัดการโฮมสเตย 

            ๔.  ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโฮมสเตยได 

โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร  ประกอบดวยเนื้อหา ๑๒  เรื่อง ดังน้ี 

            เรื่องที่ ๑  สถานการณการทองเที่ยวอดีต  ปจจบัุนและอนาคต  จํานวน ๓  ชั่วโมง    

                          ๑.  สถานการณการทองเที่ยวอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 

                          ๒.  บทบาทการทองเที่ยวของไทย 

             เรื่องที่ ๒ นโยบายการทองเที่ยวของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙  จํานวน ๓  ชั่วโมง         

                          ๑.  นโยบายการทองเที่ยวของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ 

                          ๒.  นโยบายดานการบริการและการทองเที่ยว 

                          ๓.  นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

            เรื่องที่ ๓  ความรูพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย  จํานวน ๔  ชั่วโมง   

                          ๑.  ความรูพื้นฐานในการจัดโฮมสเตย 

                          ๒.  มาตรฐานการจัดโฮมสเตย 

            เรื่องที่ ๔  แนวทางการจัดกิจกรรมนําเที่ยว  จํานวน  ๔   ชั่วโมง 

                          ๑.  รายการนําเที่ยว 

                          ๒.  การจัดทํารายการนําเที่ยว 

                          ๓.  การเสนอรายการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว 

            เรื่องที่ ๕   เทคนิคการตอนรับนักทองเที่ยว จํานวน  ๔  ชั่วโมง   

                          ๑.  การตอนรับนักทองเที่ยว 

                               ๑.๑  หลักในการใหการตอนรับ 

                               ๑.๒  ลักษณะการตอนรับที่ดี 

                               ๑.๓  คุณสมบัติของผูทํางานตอนรับ 

                               ๑.๔  ขอควรระวังในการตอนรับ 



๓๑ 

         ๒.  การบริการนักทองเที่ยว 

                               ๒.๑  วิธีปฏิบัติในการใหบริการที่เปนเลิศ 

                               ๒.๒  เทคนิคการบริการสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย 

                               ๒.๓  ความหมายและความสําคัญของการตอนรบัและการใหบรกิาร 

            เรื่องที่ ๖  เทคนิคการใหบริการสําหรบัผูประกอบการโฮมสเตย  จํานวน ๔   ชั่วโมง  

                          ๑.  เทคนิคการบริการสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย 

                          ๒.  ความหมาย  ลักษณะ  คุณสมบัติของผูใหบริการ 

                          ๓.  วิธีปฏิบัติการใหบริการที่เปนเลิศ 

            เรื่องที่ ๗  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเปนมัคคุเทศก  จํานวน ๔  ชั่วโมง    

                          ๑.  ความหมายนของมัคคุเทศก 

                          ๒.  ประโยชนของมัคคุเทศก 

                          ๓.  บทบาทและหนาท่ีของมัคคุเทศก 

                          ๔.  ความรูท่ัวไปสําหรบัมัคคุเทศก 

                         ๕.  มนุษยสัมพันธของมัคคุเทศก 

                          ๖.  บุคลิกภาพของมัคคุเทศก 

                          ๗.  การใหบริการที่ดีของมัคคุเทศก 

                          ๘. ปจจัยและหลกัการสาํคัญของมัคคุเทศก 

            เรื่องที่ ๘  แนวทางการสรางเครือขายการทองเที่ยวโฮมสเตย  จํานวน ๓  ชั่วโมง 

                          ๑.  ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนและการสรางเครือขายการทองเที่ยว 

                         ๒.  องคประกอบการทองเที่ยว 

                          ๓.  การสรางเครือขายการทองเที่ยว 

            เรื่องที่ ๙  การศึกษาดูงานในแหลงประกอบการโฮมสเตย  จํานวน ๗  ชั่วโมง  

                         ๑.  องคประกอบสําคัญของการศึกษาดงูานในแหลงประกอบการ 

                         ๒.  ขั้นตอนการเรียนรูในระหวางการศกึษาดูงาน 

                         ๓.  ขอเสนอแนะขอดีและขอจํากัดของการศึกษาดูงาน 

            



๓๒ 

    เรื่องที่ ๑๐  เทคนิคการประกอบอาหารสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย  จํานวน ๓  ชั่วโมง            

                          ๑.  ความหมายของอาหารสารอาหารการโภชนาการ 

                          ๒.  อาหารหลัก   ๕   หมู 

                          ๓.  เคล็ดลับในการปรงุอาหารประเภทตางๆ 

            เรื่องที่ ๑๑   การปฐมพยาบาลเบื้องตน  จํานวน ๓   ชั่วโมง    

                          ๑.  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

                          ๒.  หลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล 

                          ๓.  การปฐมพยาบาลในลักษณะตางๆ 

            เรื่องที่ ๑๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย  จํานวน ๖ ชั่วโมง      

                          ๑.  คําศัพทการทักทายทั่วไป 

                          ๒.  คําศัพทจํานวนนับ 

                          ๓.  คําศัพทเกี่ยวกับอาหาร 

  

 
 
 

 

 

 
 


























































