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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
เรื่อง ให้ใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
------------------------------------------------------------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยมีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2560-2579 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จึงปรับปรุงกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปที่กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดเพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น เกิดความรักความผูกพัน มีเจตคติที่ดี และ
ภาคภูมิใจในถิ่นกาเนิดของตน นาสิ่งดีงามที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียน จึงประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560
(นายจีรยุทธ วิชญรักษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
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คำนำ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรไว้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาว่า “เขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวกลางในการ
ประสานความร่วมมือกับในโรงเรี ยนชุมชน ในการร่ วมกั นคิ ดและจั ดท ากรอบสาระการเรียนรู้ ท้ อถิ่น เพื่ อให้
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ในชีวิตจริงของตนเอง…” ดังนั้น บทบาทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประการหนึ่งคือ การจัดทากรอบหลักสูตร
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
เอกสารกรอบหลักสูตรเขตพื้นที่การศึกษาเล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หวังว่าคงให้
สาระสาคัญที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
ควำมเป็นมำ
จากการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น มีบทบาทสาคัญ ดังนี้ 1) การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 2) ภารกิจหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกันในระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีความรัก ภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมือง
นอนและท้องถิ่นของตนเอง 3) จัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 4) ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 5) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาวิชาการ และ
พั ฒ นาครู ผู้ สอนให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในการพั ฒ นาหลั กสู ตรสถานศึ กษา และการจั ดการเรี ยนรู้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ การดาเนินงานดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ สรุปเป็นแนวคิด
ดังนี้
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ส่งเสริม/สนับสนุน

จัดทำกรอบหลักสูตรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑

กำกับ/ดูแลคุณภำพ

-พัฒนาบุคลากร
-สนับสนุนงบประมาณ/ทรัพยากร
-ดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
-เผยแพร่ความรู้ดา้ นวิชาการ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความรับผิดชอบ

-การประกันคุณภาพการศึกษา
-การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
-วิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรของ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สภาพความต้องการของท้องถิ่น
วิจัยและพัฒนาปรับปรุง
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องค์ประกอบของกรอบหลักสูตรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรอบหลักสูตรเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
ซึ่งแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
เป้ำหมำย/จุดเน้น
องค์ประกอบของกรอบหลักสูตร
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น

กำรประเมินคุณภำพกำร
ศึกษำระดับพืน้ ที่กำรศึกษำ

เป้ำหมำย/จุดเน้น
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขต
เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาให้ บรรลุผล
ดังกล่าว เขตพื้นที่การศึกษาอาจกาหนดเป้าหมาย/จุดเน้น ที่ต้องการให้เด่นชัดเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สถานศึกษาได้
เล็งเห็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านการออกเขียนได้ การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น เป้าหมาย/จุดเน้นนั้นควรกาหนดเป็นทิศทางกว้างๆ ไม่ให้เกิดข้อจากัดการเรียน
การสอนในระดับสถานศึกษา
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่เขตพื้นที่การศึกษากาหนดเป็นแนวทางให้แก่
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา การกาหนดสาระการเรียนรู้ท้ องถิ่นนั้ น กระทรวงศึกษาธิการให้
แนวทางไว้ว่า ควรกาหนดให้ขอบเขตประเด็นสาคัญเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมวิถีชีวิต
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหา และเหตุการณ์สาคัญในชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมทั้ง
ข้อมูลแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพผู้ เรี ยนและการรายงานผลการศึกษาระดับท้องถิ่น เป็นกลไกสาคัญในการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ควรมีการระบุสิ่งเหล่านี้ไว้ในกรอบหลักสูตระดับท้องถิ่นให้โรงเรียนต่างๆ ได้รับ
ทราบข้อมูลว่าเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดการประเมินคุณภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง ระดับชั้นใดบ้าง และ
ประเมินเมื่อไร มีเกณฑ์ การประเมินเป็ นอย่างไร และโรงเรียนที่ มีผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่ กาหนดจะต้อง
ดาเนินการอย่างไร เป็นต้น
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นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ กำรศึกษำพื้ นฐำน (Content Standards/Academic Standards หมายถึ ง
สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพที่มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นตัวจักรสาคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส จะมีข้อยกเว้นก็แต่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองและการเรียนรู้อย่างรุนแรงเท่านั้น แนวคิดกล่าวอยู่บน
ฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้
ตัวชี้วัดช่วงชั้น (Interval benchmarks) หมายถึ ง สิ่ งที่ นั กเรี ยนพึ งรู้ และปฏิ บั ติ ได้ ในระดั บชั้ น
สาคัญ (Key Stage) ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น
ตัวชี้วัดพัฒนาของผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ใช้สาหรับเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
จัดทาหลักสูตร กาหนดเนื้อหาการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนจบแต่ละช่วง
ชั้น
ตัวชี้วัดชั้นปี (Grade-level indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในแต่ละระดับชั้น
ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดปีมีความชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง
และมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน จัดทาหน่วยการเรียนรู้ และเป็น
หลักเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในแต่ระดับชั้น
หลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ หลักสูตรจึงเป็นเสมือนแผนที่กาหนดทิศทางในการ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่ มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่ งเป็ นเป้าหมาย และมีการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้เพื่อให้ ทราบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กาหนด
หลั กสู ตรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลั กสู ตรที่ ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุ คปัจจุ บัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยส่ วนที่แกนกลาง ซึ่ง
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กาหนดโดนหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งพัฒนาโดยเขตพื้นที่การศึกษา และส่วน
เพิ่มเติมที่สถานศึกษาพัฒนาขั้น เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
หลั กสู ตรแกนกลำง (Core curriculum) หมายถึ ง หลั กสู ตรในส่ วนที่ ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานก าหนด เพื่ อใช้ในการพั ฒนาการผู้ เรียนทุ กคนในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน หลั กสู ตร
แกนกลางประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งระบุการจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ โครงสร้างเวลา
เรียน สาระการเรียนรู้แกนกลางที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน และเกณฑ์กลางในวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนากรอบหลักสูตรเขตพื้นที่การศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา เป็น
ส่วนจาเป็นส าหรับการพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้ เป็นพลเมืองดีของชาติ และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทางวิทยาการในโลกยุคปัจจุบัน
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local curriculum framework) หมายถึง กรอบหลักสูตรที่จัดขึ้นใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลาง และอาจมีส่วนที่เขตพื้นที่พัฒนาหรือ
กาหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นปัญหา และความพร้อมของแต่ละแห่ง ทั้งนี้สถานศึกษาใน
เขตพื้นที่นั้นๆ จะใช้กรอบหลักสูตรเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม
ของบรรพบุรุษ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา การแก้ไขปัญหา การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน
หลักสูตรสถำนศึกษำ (School curriculum) หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้
และประสบการณ์ ซึ่งจัดทาโดยบุคคลหรือคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามรถตามมาตรฐานการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีชีวิตในโรงเรียน ชุมชน และสังคมอย่างมี
ความสุ ข การพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษาพิ จารณาจากหลั กสูตรแกนกลาง และกรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่ น
นอกจากนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม และความ
ต้องการ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน
หลักสูตรอิงมำตรฐำน (Standards-based curriculum) หมายถึง รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นคุณภาพที่
คาดหวังให้ เกิดในตั วผู้ เรี ยนขึ้ น ดั งนั้ น การพั ฒนาหลั กสูตรตลอดแนว ตั้ งแต่ระดับชาติ ระดับท้ องถิ่น ระดั บ
สถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับชั้นเรียน จะมีลักษณะเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ ยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและเป็นกรอบทิศทางในการกาหนดโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ กล่าวโดยรวมก็คือ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้นาไปสู่การพั ฒนาหลั กสู ตรอ้ างอิ ง
มาตรฐาน (Standards-based curriculum) การเรียนการสอนอิงมาตรฐาน (Standards-based instruction) และ
การประเมินผลอิงมาตรฐาน (Standards-based assessment)
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง คาอธิบายเกี่ยวกับความคาดหวังของหน่วยงาน หรือสถานศึกษา เพื่อ
เป็นทิศทางในการวางแผนจัดการศึกษา ออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการดาเนินงานในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทีส่ ามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ตามเวลาที่กาหนด
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พันธกิจ (Mission) หมายถึง ภารกิจ ความรับผิดชอบในการดาเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงาน
หรือสถานศึกษาเพื่อให้เกิดมรรคผลตามที่มุ่งหวังไว้ในวิสัยทัศน์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (Subject areas) หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ และทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องสั มพันธ์กัน ซึ่งจัดแบ่ งตามศาสตร์ต่างๆ เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิ ตศาสตร์ 3)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน
อาชีพ และ8) ภาษาต่างประเทศ
สำระ (Strands) หมายถึง กลุ่มย่อยขององค์ความรู้และทักษะภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 6 สาระ ได้แก่ 1) จานวนและการดาเนินการ 2) การวัด 3) พืชคณิต 5)
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 6) ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
สำระกำรเรียนรู้ (Content) หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะสาคัญที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนต้องรู้และปฏิบัติ
สำระกำรเรี ยนรู้ แกนกลำง (Core topics / content) หมายถึ ง องค์ ความรู้และทั กษะที่ จาเป็ น
สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สำระกำรเรี ยนรู้ ท้องถิ่ น (Local-related) หมายถึง องค์ความรู้และทั กษะที่เขตพื้ นที่ การศึกษา
พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพปัญหาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การงาน
อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จักเข้าใจ มีความรักและหวงแหนมรดกสังคมของบรรพบุรุษ มี
ความเป็นไทย เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถดารงชีวิต ประกอบอาชีพ แก้ปัญหาการดาเนินชีวิต และพัฒนา
สังคม ชุมชน
รำยวิชำ (Course) หมายถึง ประมวลความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จัดรวมขึ้นอย่างมี
ระบบแบบแผน เพื่ อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณภาพ และศักยภาพตามเป้าหมายที่กาหนด มีการวางแผน
กาหนดระยะเวลาสาหรับจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลไว้อย่างชัดเจน สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์
องค์ความรู้ทักษะ และคุณลักษณ์ต่างๆ ที่ระบุในมาตรฐานแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อนาไปจัดทารายวิชาต่างๆ ได้อย่าง
หลากหลายตามความเหมาะสม ทั้งในส่วนที่เป็นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ บางรายวิชาอาจเป็นการบูรรณาการหลายกลุ่มสาระเข้าด้วยกันก็ได้ และเพื่อให้เกิดความสะดวกและความ
ชัดเจนในการายงานผล และการสื่ อสารระหว่างกัน สถานศึกษาจะต้องกาหนดรหั สและชื่อส าหรับเรียกแต่ละ
รายวิชาขึ้นตามแนวปฏิบัติที่ส่วนกลางกาหนดไว้
กำรเรียนกำรสอน
กระบวนกำรเรียนรู้ (Learning process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพตามที่มุ่งหวังใน
หลักสูตร
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กำรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-centered) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีบทบาทสาคัญในกระบวนการเรียนรู้บทบาทของครุจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ชี้นาหรือผู้ถ่ายทอดความรู้
ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติ และ
สร้างสรรค์ความรู้โดยใช้วิธีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้โดยสานึกถึงความถนัด ความสนใจ และแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้และนาความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำรวัด และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีระบบ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ การวัดประเมินผลการเรียนรู้สามารถจัด
ให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
กำรวั ดและประเมิ นผลอิ งมำตรฐำน (Standards-based assessment) หมายถึ ง การวั ดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับ
คุณภาพที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
กำรประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom assessment) หมายถึง เป็นการประเมินผลที่ควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนการสอน ครูผู้ สอนเป็ นผู้ มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการ มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการหา
คาตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม ค่านิยม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนการสอน
หรือไม่เพียง ดังนั้น การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ควรเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
กำรประเมินผลระดับเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ (Local assessment) หมายถึง การวัดประเมิ นผลที่
ดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่
การศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่
ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้กาหนดหรือไม่ เพียงใด และ
มีข้อบกพร่องใดที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
กำรประเมิ นคุ ณ ภำพระดั บชำติ (National tests) หมายถึ ง การวั ดประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ที่
ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยประเมินผู้เรียนในระดับชั้นสาคัญ (Key stags) ได้แก่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ที่สาคัญ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป
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ขั้นตอนกำรจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
การกาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านความสาคัญ ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิประเทศ ภู มิอากาศ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ อันจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
ยินดีที่จะร่วมสืบสานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ได้ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้แทนชุมชน
2. วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำงๆ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาสภาพ แนวโน้มการเปลีย่ นแปลง บริบท สภาพปัญหา ความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่
3. ดำเนินกำรจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
การดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้
เห็นภาพการทางานตลอดแนว ด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญของกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นมีดังนี้ ส่วนที่ 1 ส่วนนา ความเป็นมาและขั้นตอนการดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ส่วนที่ 2 เป้าหมายและจุดเน้น ส่วนที่ 3 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ส่วนที่ 4 การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับท้องถิ่น ส่วนที่ 5 การนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. ตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
การตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ได้ดาเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้แต่งตั้ง
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
5. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรจัดกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
การนิเทศ ติดตาม การนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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ส่วนที่ 2
เป้ำหมำย/จุดเน้น
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ทิศทางการพั ฒนาการศึกษาของส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มุ่งมั่ น
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่บุคลากร
ทุ กฝ่ ายตั้ งปณิ ธาน ที่ จะพั ฒนาการจัดการศึ กษาไปสู ความส าเร็จ โดยร่วมกั นตรวจสอบ ทบทวน กลั่ นกรอง
สร้างสรรค์ สภาพที่พึงประสงค์ เพื่อการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคลองกับ
บทบาท อานาจหน้าที่ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ ประชากรวัยเรียนทุ กคน ไดรับการศึกษาอย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาให้มีองค์ความรู ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พั ฒนาระบบบริหารจั ดการศึ กษาที่ เน้ นการมี ส่ วนร่วม เพื่ อเสริมสร้างความรับผิ ดชอบ ต่ อ
คุณภาพการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและไดสมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
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5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
มีความเข็มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อ
ยกระดับสูมาตรฐานสากล
6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและความตอง
การเป็นพิเศษ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร และ ส่งเสริมความ
สามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้ำหมำย/จุดเน้น
เป้าหมาย/จุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี ดังนี้
1. สถานศึกษาทุกโรงจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูและ
ทุกชั้น สาหรับผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถทั้ง 3 ด้าน (ด้านภาษา ด้านการคิด ด้านเหตุผล) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ ๕
3. สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีความพรอม
ในการรับการประเมินภายนอก
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4. สถานศึกษาทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนไดใน 1 ป
ตามแนวคิด Active Learning นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่าน
คลองเขียนคลอง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเป็นเขียนเป็น
5. สถานศึกษาทุกโรงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติตาม
คานิยมหลัก 12 ประการ
6. สถานศึกษาทุกโรงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปรงใส่ ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการใน
ระบบเครือข่าย การบริหารแบบกระจายอานาจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ
10. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานไดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทางาน และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ
11. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
12. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
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ส่วนที่ 3
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
สาระการเรี ยนรู้ท้ องถิ่น เป็ นองค์ ความรู้ และทั กษะที่ เขตพื้ นที่ การศึกษาพิ จารณากาหนดและ
พัฒนาขึ้น โดยพิ จารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็ นมา สภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การงานอาชีพ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้รู้จัก เข้าใจ มีความรักและหวงแหน
มรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเป็นไทย เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถดารงชีวิต ประกอบอาชีพ
แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตและพัฒนาสังคม ชุมชน สาระสาคัญของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในส่วนนี้ จะนาเสนอใน 2
ประการ คือ 1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
การวิเคราะห์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
แกนกลางในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้ ตั วชี้วัด และสาระการเรียนรู้ แกนกลางใด ได้ระบุ
ข้อความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้บ้าง ซึ่งเป็นจุดสาคัญที่สถานศึกษาต้องพิจารณากาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สอดแทรก บูรณาการเข้าไป หรือกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ผลจากการวิเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้พิจารณากาหนดสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นไว้กว้างๆ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาไปพิจารณากาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาในเชิงลึก ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทการศึกษา และความต้องการของชุมชน ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
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1. กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มำตรฐำน ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีวิสัยรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิง
* การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆเช่น - นิทาน/เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นที่
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน
- นิทานเรื่องกับท้องถิ่น
โรงเรียนตั้งอยู่
2. ลาดาเหตุการณ์และคาดคะเน
- เรื่องเล่าสั้นๆ
- ชีวิตประจาวันในท้องถิ่นเช่น
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ - บทเพลงและบทร้อยกอง
อาชีพ ความเป็นอยู่ อาหารการ
เหตุผลประกอบ
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กิน งานประเพณี วันสาคัญ
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่ - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
อ่านไปใช้ชีวิตประจาวัน
ในท้องถิ่นและชุมชน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสัง่
- การอ่านเขียนเชิงอธิบาย คาสัง่
- ข้อตกลงในอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ และปฏิบัติตาม
- ข้อตกลงในการใช้สถานที่
- การใช้พจนานุกรม
สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น
- การปฏิบัติตนในการร่วมกันในสังคม
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
และการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชน
และท้องถิ่น
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 3 กำรฟัง / กำรดู /กำรพูด
มำตรฐำน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง ความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. พูดรายงานหรือประเด็นที่
* พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า - ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นักศึกษาจากการค้นคว้าจาก
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน และท้องถิ่น เช่นกานทาเสื่อ การทา
การฟัง การดู และการสนทาน และท้องถิ่นของตน
สวนยาง เป็นต้น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
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1. พูดรายงานหรือประเด็นที่
* พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า - ภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องถิ่นที่
นักศึกษาจากการค้นคว้าจาก
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนตั้งอยู่
การฟัง การดู และการสนทาน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดยะลา
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย
มำตรฐำน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
1. เลือกใช้ภาษาไทยและภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น
ตัวชี้วัด
1. ใช้คาได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* ภาษาไทยมาตรฐาน
* ภาษาถิ่น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* ภาษาไทยมาตรฐาน
* ภาษาถิ่น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* ภาษาไทยมาตรฐาน
* ภาษาถิ่น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* คาราชาศัพท์
* ระดับภาษา
* ภาษาถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
-โอกาสในการใช้ภาษาใต้/ภาษา
มลายูท้องถิ่นที่เหมาะสม
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การเปรียบเทียบการใช้ภาษาไทย
กับมลายูท้องถิ่น ภาษาจีน ภาษาใต้
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การเปรียบเทียบการใช้ภาษาไทย
กับมลายูท้องถิ่น ฯลฯ
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- โอกาสในการใช้ภาษาใต้/ภาษา
มลายูท้องถิ่นที่เหมาะสม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม
มำตรฐำน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กใน * บทร้องเล่นที่มีคุณค่า
- บทร้องเล่นในท้องถิ่นที่โรงเรียน
ท้องถิ่น
- บทร้องเล่นในท้องถิ่น
ตั้งอยู่
- บทร้องเล่นในการละเล่นของ
เด็กไทย
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน * วรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรม เพื่อนาไปใช้ใน
เพลงพื้นบ้าน
ชีวิตประจาวัน
- นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น
2. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลง - เรื่องสั้นต่างๆปริศนา คาทาย
กล่อมเด็ก เพื่อปลูกฝังตามชื่น - บทร้อยกรอง
ชุมวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เพลงพื้นบ้าน
3.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
- เพลงกล่อมเด็ก
วรรณคดีที่อ่าน
- วรรณกรรม และวรรณคดี ใน
บทเรียน และตามความสนใจ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. แสดงความคิดเห็นจาก
* วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน - นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของ
2. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของ ตนเองและท้องถิ่น
ตนเองและนิทานพื้นบ้านของ
- นิทานคติธรรม
ท้องถิ่นอื่น
- เพลงพื้นบ้าน
3. อธิบาย คุณค่าของวรรรณคดี - วรรณคดี และวรรณกรรมใน
และวรรณกรรมที่อ่านและนาไป บทเรียนตามความสนใจบท
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
อาขยาน และบทร้อยกรองที่มี
4. ท่องจาบทอาขยานตามที่
คุณค่า
กาหนดและบทร้อยกรองที่มี
- บทอาขยานตามที่กาหนด
คุณค่าตามสนใจ
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- นิทานพื้นบ้าน
- เพลงพื้นบ้าน
- วรรณกรรม
- ในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือของ
จังหวัดยะลา

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- นิทานพื้นบ้าน
- บทร้อยกรองพื้นบ้าน
(ในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือของ
จังหวัดยะลา)

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
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1. สรุปเนื้อหา วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ตัวชี้วัด
1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี
วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่น ในระดับยายยิ่งขึ้น

* วรรณคดี และวรรณกรรม
- วรรณกรรมในท้องถิ่นที่โรงเรียน
เกี่ยวกับ
ตัง้ อยู่
- ศาสนา/ประเพณี/พิธีกรรม/
สุภาษิตคาสอน/เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์/บันเทิงคดี/
บันทึกการเดินทาง/วรรณกรรม
ท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
- วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมท้องถิ่น
จากวรรณคดีวรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* วรรณคดีวรรณกรรมและ
- วรรณกรรมท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่
วรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับ
หรือของจังหวัดยะลา
-ศาสนา/ประเพณี/พิธีกรรม/
สุภาษิตคาสอน/เหตุการณ์
ประวัติศาสตร์/บันเทิงคดี/
บันทึกการเดินทาง/วรรณกรรม
ท้องถิ่น
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2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
มำตรฐำน ส 1.1 รู้เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญศาสนา หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีความศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่ * ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่น หรือ - บุคคลสาคัญในท้องถิ่น/ในจังหวัด
เป็นแบบอย่างด้านศาสนา สัมพันธ์ ประเทศที่ปฏิบัติตนเป็น
ยะลา
และนาเสนอแนวทางการปฏิบัติ
แบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์หรือ
ของตนเอง
มีผลงานด้านศาสนาสัมพันธ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและสังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
1. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตน
ตามประเพณี และวัฒนธรรม
ในครอบครัวและท้องถิ่น

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* ประเพณีและวัฒนธรรมใน
- ประเพณี/วัฒนธรรม
ครอบครัว เช่น การแสดงความ
ในครอบครัวในท้ องถิ่น เช่น ประเพณี
เคารพและการเชื่อฟังผู้ใหญ่การ ทางศาสนาอิสลาม
กระทากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว
* ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นเช่น การเข้าร่วมประเพณี
ทางศาสนาประเพณีเกี่ยวกับการ
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ดาเนินชีวิตประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตนตามประเพณีและ
วัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
2. บอกพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
ของตอนเอง และผู้อื่นที่อยู่ใน
กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย

3. ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น
4. อธิบายความแตกต่างทางง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* พฤติกรรมของตนเองและ
เพื่อนๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น
การทักทาย การทาความเคารพ
การปฎิบัติตามศาสนพิธี การ
รับประทานอาหาร การใช้ภาษา
(ภาษาถิ่นกับภาษาราชการและ
ภาษาอื่นๆ)
* สาเหตุที่ทาให้พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันของ
นักเรียนกับผู้อื่นแตกต่างกัน
* บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน
ลักษณะผลที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น
* วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย
ที่แตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย
ภาษา อาหาร

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การปฏิบัติตามวิถีชีวิตในท้องถิ่น

- บุ คคลที่ มี ผลงานที่ เป็ นประโยชน์ แก่
ส่วนรวมในท้องถิ่น
- วัฒนธรรมของจังหวัดยะลา

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ ความสาคัญของภูมิปัญญา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เช่น
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมยชนนรู้ : สำระที
ท้อ่2งถิหน้
่น ำที่พลเมืองวัฒนธรรม และกำรด
การเกษตร
มำตรฐำนกำรเรี
ำเนินหัชีตวถกรรม
ิตในสังเป็คมนต้น
- ตัวอย่สางภู2.2เข้
มิปัญาญาท้
องถิ่นใน องการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น ศรัทธา และ
มำตรฐำน
ใจระบบการเมื
ชุมซชนึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ธารงไว้
- การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
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ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มำตรฐำน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่น ศรัทธา และธารง
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
2. ระบุมีบทบาท อานาจในการ
* ผู้มีบทบาทอานาจในการ
ตัดสินใจ ในโรงเรียนและชุมชน
ตัดสินใจ ในโรงเรียนและชุมชน
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นา
ท้องถิ่น กานันผู้ใหญ่บ้าน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. อธิบายโครงสร้าง อานาจหน้าที่ * โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น
และความสาคัญของการปกครอง เช่น อบต. อบจ.เทศบาล และการ
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองพิเศษเช่น พัทยา
กรุงเทพมหานคร
* อานาจหน้าที่และความสาคัญ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น
* บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้า
2. ระบุบทบาท หน้าที่และวิธีการ ดารงตาแหน่งของผู้บริหาร
เข้าดารงตาแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เช่น นายก อบต.
ท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี นายก อบจ.ผูว้ า่
ราชการ กทม.
3. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะ

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- บทบาทผู้นาในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นและ
อานาจหน้าที่การเข้าดารงตาแหน่งของ
ผู้บริหารในท้องถิ่น

- การเข้าดารงตาแหน่งของผู้บริหารใน
ท้องถิ่น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

* องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. เปรียบเทียบ บทบาทหน้าที่ขององค์กร * บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
ส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม * กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในส่วนท้องถิ่นและประเทศ ประชาธิปไตยในส่วนท้องถิ่นและ
ประเทศ

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- บทบาทหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
สภาตาบล
- ประชาธิปไตยในท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มำตรฐำน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ่มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. อธิบายการผลิตสินค้าและบริการ * ตัวอย่างการผลิตสินค้า และบริการที่มี
อยู่ในท้องถิ่น หรือแหล่งผลิตสินค้าและ
บริการในชุมชน
2. ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญา * การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ - การผลิตและบริการสินค้าใน
เศรษฐกิจพอเพียงในการทากิจกรรม พอเพียงในกิจกรรมต่างๆของครอบครัว ท้องถิ่น
ต่างๆ ของครอบครัวโรงเรียนและ โรงเรียนและชุมชน เช่น การประหยัด
ชุมชน
พลังงาน และ ค่าใช้จ่ายในบ้าน โรงเรียน - การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อลดความสูญเสียทุกประเภท การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การผลิต
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สินค้าและบริการในชุมชน เช่น หนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า
* ความหมายความสาคัญและ
และ บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพล หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมี
ต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ประสิทธิภาพ
* สารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่นว่ามี
อะไรบ้างใช้วิธีการผลิตอย่างไรมี
ปัญหาใดบ้าง
* มีการนาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผล
ต่อการผลิตสินค้าและบริการ
* นาหลักการผลิตสินค้า และบริการ
ในท้องถิ่น ทั้งด่านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2. เสนอแนวทางการพัฒนาการ * หลักการและเป้าหมายของปรัชญา
ผลิตในท้องถิ่น ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
สารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่น
* ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการผลิตสินค้า
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ * สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาท้องถิ่น
พัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านสังคม ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
* วิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่น โดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
* ทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การผลิตสินค้าในท้องถิ่น

- ปัญหาการผลิตและบริการ
สินค้าในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- สภาพปัญหาในท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
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1. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้
หลักฐานที่หลากหลาย

ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายความสาคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

* ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ความเป็นมาของท้องถิ่นของตน
* เกณฑ์การจาแนกหลักฐานที่พบใน
ท้องถิ่นเป็นหลักฐานขั้นต้นและ
หลักฐานชั้นรองอย่างง่ายๆ

- ความเป็นมาของท้องงถิ่น

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* วิธีการสืบค้นความเป็นมาของ
ความเป็นมาของท้องถิ่น
ท้องถิ่นอย่างง่ายๆ
* แหล่งข้อมูลและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น
เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* ความหมาย ความสาคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่
เหมาะสมกับนักเรียน
* นาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ - ประวัตขิ องท้องถิ่น
ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ความ
เป็นมาของภูมินามของสถานที่ใน
ท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มำตรฐำน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยมีความรัก ความ
ภูมิใจ และธารงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
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1. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น

* ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมใิ จใน - สิ่งที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ท้องถิ่น เช่น สิ่งของ สถานที่ ภาษา
ถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นสิ่งที่
ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นรูปธรรม
ชัดเจน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ระบุบุคคลที่ทาประโยชน์ต่อท้องถิ่น * บุคคลในท้องถิ่นที่ทาคุณประโยชน์ - บุคคลที่ทาประโยชน์ให้
หรือประเทศชาติ
ต่อการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่น
ความมั่งคงของท้องถิ่น ประเทศชาติ
ในอดีตที่ควรนามาเป็นแบบอย่าง
* ผลงานของบุคคลท้องถิ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ
2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณีและ * ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น
- ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ ของนักเรียน
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3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำ และพลศึกษำ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 3 กำรเคลื่อนไหว กำรออกกำลังกำย กำรเล่นเกม กีฬำไทย และกีฬำสำกล
มำตรฐำน พ3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็น ประจา
อย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน การ
สุนทรียภาพของการกีฬา
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. เลือกการออกกาลังกาย
* แนวทางการเลือกออกกาลัง - การละเล่นพื้นเมือง
การละเล่นพื้นเมือง และการเล่น กาย การละเล่นพื้นเมือง และ
เกมที่เหมาะกับจุดเด่น จุดด้อย เล่นเกมที่เหมาะสมกับจุดเด่น
และข้อจากัดของตนเอง
จุดด้อย และข้อจากัดของแต่ละ
บุคคล
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และ
* การออกกาลังกาย เกม และ - การละเล่นพื้นเมือง
ข้อตกลงการออกกาลังกาย การ การละเล่นพื้นเมือง
เล่นเกม การละเล่นเกม
* กฎ กติกา และข้อตกลงในการ
การละเล่นพื้นเมืองได้ด้วยตนเอง ออกกาลังกาย การเล่นเกม และ
การละเล่นพื้นเมือง

ตัวชี้วัด
1. ออกกาลังกายอย่างมี
รูปแบบเล่นเกมที่ใช้ทักษะคิด
และตัดสินใจ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* หลักการรูปแบบการออกกาลังกาย - การละเล่นพื้นเมือง
* การออกกาลังกายและการเล่นเกม
เช่น เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียบแบบ เกม
นา และการละเล่นพื้นเมือง
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 4 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ สมรรถภำพและกำรป้องกันโรค
มำตรฐำน พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริม สนทรีย์ภาพ การดารงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

1. รวบรวมข้อมูล และเสนอ
* ปัญหาสุขภาพในชุมชน
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพใน * แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
ชุมชน
ชุมชน

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- ปัญหาสุขภาพในชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่

4. กลุ่มสำระกำรเรียนศิลปะ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 1 ทัศนศิลป์
มำตรฐำน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
1. อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ ใน
ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้าง
งานและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- ศิลปะในท้องถิ่น

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับ * ลักษณะ รูปแบบงาน ทัศนศิลป์ของ - ศิลปะในท้องถิ่น
ลักษณะรูปแบบงาน
ชาติและท้องถิ่น
ทัศนศิลป์ของชาติและ
ท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 2 ดนตรี
มำตรฐำน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
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ตัวชี้วัด
1. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น
2. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรี
ท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* ที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น
* ความน่าสนใจของบทเพลง

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- เพลงในท้องถิ่น
- เพลงในท้องถิ่น

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. มอบความสัมพันธ์ของเสียง * บทบาทในท้องถิ่น
- เพลงในท้องถิ่น
ร้องเสียงเครื่องดนตรีในเพลง - ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง
ท้องถิ่นโดยใช้คาง่าย ๆ
- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบท
เพลง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ * เอกลักษณ์ในท้องถิ่น
ของดนตรีในท้องถิ่น
- ลักษณะเสียงร้องดนตรีในท้องถิ่น
- เครื่องดนตรีและวงดนตรีในท้องถิ่น
2. ระบุความสาคัญและประโยชน์ * ดนตรีกับการดาเนินชีวิตในท้องถิ่น
ของดนตรีต่อการดาเนินชีวิตของคน - ดนตรีในชีวิตประจาวัน
ในท้องถิ่น
- ดนตรีในวาระสาคัญ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ * ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงาน
ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้องในดนตรี ดนตรี
และเพลงท้องถิ่น
- เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลงกับวิถีชีวิต
- โอกาสในการบรรเลงดนตรี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
* ดนตรีกับงานประเพณี
ดนตรีกับประเพณีในต่างวัฒนธรรม - บทเพลงฝนงานประเพณีในท้องถิ่น
ต่างๆ
- บทบาทของดนตรีแต่ละประเพณี

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- ดนตรีและเพลงในท้องถิ่น
- ดนตรีและเพลงในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- ดนตรีและเพลงในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- ดนตรีและเพลงในท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 3 นำฏศิลป์
มำตรฐำน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะ * การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่า
ต่างๆ ตามความคิดของตน
ราประกอบจังหวะพื้นเมือง
ตัวชี้วัด
1. สร้างสรรค์ความเคลื่อนไหว
และการแสดงโดยเน้นการ
ถ่ายทอดลีลา หรืออารมณ์

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* การประดิษฐ์ท่าทางประกอบ
เพลงปลุกใจ หรือเพลงพื้นเมือง
หรือท้องถิ่นเน้นลีลาหรืออารมณ์

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- นาฏศิลป์ในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- นาฏศิลป์ในท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 3 นำฏศิลป์
มำตรฐำน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติสาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นเมือง - การละเล่นพื้นบ้าน
- การละเล่นในท้องถิ่น
- วิธีการเล่น
2. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน
- กติกา
การละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็น * ที่มาของการละเล่นพื้นบ้าน
- การละเล่นในท้องถิ่น
ในการดารงชีวิตของคนไทย
3. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมใิ จ * การละเล่นพื้นบ้าน
- การละเล่นพื้นบ้าน
ในการละเล่นพื้นบ้าน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น *
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านหรือ - นาฏศิลป์ในท้องถิ่น
ในท้องถิ่น
ท้องถิ่นของตน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ * การชมการแสดง
- นาฏศิลป์ในท้องถิ่น
กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น - นาฏศิลป์
- การแสดงท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. เปรียบเทียบการแสดงประเภท * การแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ
- นาฏศิลป์ในท้องถิ่น
ต่างๆของไทยในแต่ละท้องถิ่น
- การแสดงพื้นบ้าน
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ
* ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ - นาฏศิลป์ในท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละคร
ละครไทย และละครพื้นบ้าน
พื้นบ้าน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ * นาฏศิลป์พนื้ เมือง
- นาฏศิลป์ในท้องถิ่น
การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรม - ความหมาย ที่มา วัฒนธรรม
ต่างๆ
ลักษณะเฉพาะ
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5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางานทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตในครอบครัว
ตัวชี้วัด
1. อธิบายวิธีการประโยชน์การ
ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนร่วม
2. ใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรงกับลักษณะงาน
3. ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทางานด้วยความ
สะอาดรอบครอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
* การประดิษฐ์ของใช้โอกาส
ต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. อธิบายเหตุผลในการทางานแต่ * การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการ จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
2. ใช้ทกั ษะในการจัดการในการ
* การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
ทางานอย่างเป็นระบบประณีตและ จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มีความคิดสร้างสรรค์
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการ
ทางานกับสมาชิกในครอบครัว
4. มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ่มค่า
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานตาม * การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
กระบวนการ
จากวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในท้องถิ่น
2. ใช้กระบวนการในกลุ่มในการ
ทางานด้วยความเสียสละ
3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางาน
อย่างมีข้อมูล

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
1. การประดิษฐ์ของใช้โดยใช้วสั ดุใน
ท้องถิ่น เช่น ไม้กวาด ดอกหญ้า เสื่อ
ใบเตย ฯลฯ

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การประดิษฐ์ของใช้โดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในท้องถิ่น
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ตัวชี้วัด
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อ * การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
พัฒนาการทางาน
จากวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในท้องถิ่น
2. ใช้กระบวนในการแก้ปัญหาใน
การทางาน
3. มีจิตสานึกในการทางาน และใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในท้องถิ่น

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 4 กำรอำชีพ
มำตรฐำน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
1. สารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆ
2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* อาชีพต่างๆ ในชุมชน เช่น
- อาชีพในชุมชน
ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม รับ
ราชการ อาชีพอิสระ
* ความแตกต่างของอาชีพ เช่น
รายได้/ลักษณะงาน/ประเภท
กิจกรรม
* ข้อควรคานึงเกี่ยวกับอาชีพการ
ทางานไม่เป็นเวลา/การยอมรับนับ
ถือจากสังคม/มีความเสี่ยงต่อชีวิต
สูง
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6. กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ : สำระที่ 4 ภำษำกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มำตรฐำน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ตัวชี้วัด
1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนชุมชน
และท้องถิ่นเป็น
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง
สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
* การใช้ภาษาต่างประเทศในการ - การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์สิ่ง
เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ต่างๆในท้องถิ่นเป็น
ข่าวสารในโรงเรียนชุมชน และ
ภาษาต่างประเทศ
ท้องถิ่น เช่น การทาหนังสือเล่ม
เล็ก แนะนารงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น การทาแผ่นปลิวป้ายคา
ขวัญ คาเชิญชวนแนะนาโรงเรียน
และสถานที่สาคัญในชุมชนละ
ท้องถิ่น การนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ
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สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้วิเคราะห์ และ
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนามาจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มีดังนี้
1. ภูมิศำสตร์จังหวัดยะลำ
1.1 สภำพภูมิศำสตร์ทั่วไป
สภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขา หุบเขาตั้งแต่
ตอนกลางจนถึงตอนใต้สุดของจังหวัด มีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่ราบแม่น้าปัตตานี
และแม่น้าสายบุรีไหลผ่าน พื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลางถึงสูงมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุ่มด้วยป่าดงดิบ
และสวนยางพารา
1.2 ภูมิอำกำศ
จังหวัดยะลาตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพอากาศ
ร้อนชื้น มีฤดู 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและฤดูฝน
1.3 ภูเขำ
จังหวัดยะลา มีเทือกเขาสาคัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ
1.3.1 เทือกเขำสันกำลคีรี เริ่มต้นจากอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผ่านอาเภอยะหา อาเภอ
บันนังสตา อาเภอธารโต และอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ลักษณะเป็นสันเขาแนวยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย
1.3.2 เทือกเขำปิโล อยู่ระหว่างตาบลบุดี ตาบลบันนังสาเรง และตาบลกรงปีนัง อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ลักษณะเป็นเทือกเขาติดต่อกับอาเภอรามัน
1.4 แม่น้ำ
มีแม่น้าสาคัญไหลผ่านจังหวัดยะลา ได้แก่
1.4.1 แม่น้ำปัตตำนี ต้นน้าเริ่มจากเขตอาเภอเบตง ไหลผ่านอาเภอธารโต อาเภอบันนังสตา และ
อาเภอเมืองยะลา ไหลผ่านอาเภอยะรัง อาเภอหนองจิก ลงสู่ทะเลปากอ่าวที่อาเภอเมืองปัตตานี มีความยาว 190
กิโลเมตร และเนื่องจากบริเวณพื้นที่อาเภอเบตง อาเภอบันนังสตา และอาเภอธารโต ที่แม่น้าปัตตานีไหลผ่าน มีภูมิ
ประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ก่อสร้างเขื่อนบางลาง ขึ้นที่ตาบลบาเจาะ
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
1.4.2 แม่น้ำสำยบุรี ต้นน้าเกิดจากภูเขาสันกาลาคีรีกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย ไหลผ่านอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผ่านอาเภอรามัน จังหวัดยะลา ลงสู่ทะเลที่อาเภอสายบุรีความ
ยาว 170 กิโลเมตร
1.5 ทรัพยำกรธรรมชำติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดยะลา เช่น หินอ่อน แร่วลุ แฟรม ป่าไม้ เป็นต้น
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2. ประวัติศำสตร์จังหวัดยะลำ
คาว่า “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยะลอ” เพราะสถานที่ตั้งเมืองเดิม คือ บ้านยะลอ ต่อมาได้มี
การย้ายมาตั้งเมืองใหม่หลายครั้ง ในที่สุดมาตั้งบ้านนิบง ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา ตราบเท่าทุกวันนี้ ดินแดน
อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดยะลาในปัจจุบัน แต่เดิมจะเป็นท้องที่บริเวณหนึ่งของเมืองปัตตานีซึ่งในปลายปี พุทธศักราช
2475 ได้ประกาศยกเลิกมณฑลปัตตานี และได้มีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอาเภอ มีข้าหลวง
ประจาจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหารในฐานะจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
3. เศรษฐกิจจังหวัดยะลำ
จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ไม่มีพื้นที่ติดทะเล ภาวะด้านเศรษฐกิจขึ้นอยู่ กับ
ผลิตผลด้านการเกษตรกรรมเป็นสาคัญ รองลงมา คือ การปศุสัตว์ การประมงน้าจืด การอุตสาหกรรม และการค้า
ชายแดน
3.1 กำรเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สาคัญคือ ยางพารา ทุเรียน ลองกอง นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้
ผลอื่นๆ พืชผักสวนครัว และการทานา
3.2 กำรเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ ไก่ แพะ แกะ ด้านการประมง มีการจับสัตว์น้าที่เป็นแหล่ง
สาคัญ คือ อ่างเก็บน้าเขื่อนบางลาง สาหรับการเลี้ยงปลา มีการเลี้ยงปลาทั้งในบ่อและในกระชัง
3.3. กำรอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช่น การแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานน้า
ยางดิน โรงรมควันยาง โรงงานหล่อโลหะ โรงโม่หิน โรงงานหินอ่อน
3.4 กำรค้ำชำยแดนไทย-มำเลเซีย มีการค้าขายแดนไทย-มาเลเซีย สินค้าส่งออกสาคัญ คือ ยางแผ่น
รมควัน น้ายางข้น ไม้ยางพาราแปรรูป และผลไม้ สินค้านาเข้า เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ไม้แปรรูปชนิดต่างๆ
3.5 กำรท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย สิงคโปร์
4. อำชีพทำงกำรเกษตร
อาชีพ เฉพาะที่สาคัญๆ ในจังหวัดยะลา มีดังนี้
4.1 อำชีพทำงกำรเกษตร อาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่มี
อาชีพทาส่วน เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด ส่วนอาชีพทางการเกษตรอื่นๆ เช่น การ
เลี้ยงสัตว์
4.2 อำชีพค้ำขำย อาชีพค้าขายส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจค้าขายขนาดกลาง และขนาดเล็ก
4.3 อำชีพอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก และเป็นการ
ประกอบธุรกิจภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
5. สถำนที่สำคัญจังหวัดยะลำ
สถานที่สาคัญในจังหวัดยะลา ที่ควรนามาจัดเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ควรเป็น
สถานที่ที่มีความสาคัญในการดารงชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีสาคัญสาคัญๆ หรือกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่
ส่งผลให้การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นไปในทางที่ดี มีความสงบสุขในชีวิต ครอบครัว ชุมชน โดยส่วนรวม
ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด สถานที่ที่นาเสนอในที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเป็นแนวทางแก่
โรงเรียน ดังนี้

36
5.1 ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลา ตั้งอยู่ในกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด
เป็นที่สักการะบูชา เคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา โดยประมาณปลายเดือน พฤษภาคม มีงานสมโภชเจ้าพ่อหลัก
เมือง ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจาปีงานหนึ่งของภาคใต้ นอกจากนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลายังเป็นจุดศูนย์กลางของ
ผังเมืองรูปใยแมงมุม ซึ่งมีคาว่าเมืองยะลา เป็นเมืองที่มีแผนผังเมืองสวยที่สุดในประเทศ
5.2 วัดคูหำภิมุข เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2399 มีปูชนียวัตถุสาคัญ คือ
พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างสมัยศรีวิชัย ประมาณ 1.300 ปีเศษ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในถ้า เป็นปูชนียวัตถุสาคัญที่
เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง
5.3 วัดพุธภูมิ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2474 ได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวง เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2523 เป็นวัดคู่เมืองของจังหวัดยะลา
5.4 ถ้ำศิลป์ ตั้งอยู่ในภูเขาบ้านบันนังลูวา ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมืองยะลา ห่างจากวัดคูหาภิมุขไป
ประมาณ 500 เมตร ภายในถ้ามีภาพเขียนสีน้ามันที่ฝาผนังถ้า และเพดานถ้า เป็นศิลปะโปราณสมัยศรีวิชัย
5.5 พระมหำธำตุเจดีย์พระพุทธประกำศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส
ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาติสร้าง
ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม
5.6 มัสยิดกลำงจังหวัดยะลำ มัสยิดกลางจังหวัดยะลา มีประวัติการก่อสร้างเมื่อ พุทธศักราช 2497
โดยนายอุสมาน ดอเหะ ได้บริจาคที่ดิน 3,125 ตารางวา ให้สร้างมัสยิดขึ้นที่บ้านตลาดเก่า ถนนสิโรรส อาเภอเมือง
จังหวัดเมืองยะลา แล้วตั้งให้หะยีอับดุลซอมัด ทาหน้าที่อิหม่าน ตั้งชื่อว่า “มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์” เป็นอาคารชั้น
เดียว ต่อมาในปี พุทธศักราช 2499 รัฐบาลให้เงินสนับสนุนร่วมกับการบริจาคของประชาชนขยายมัสยิดให้ใช้พื้นที่
ได้มากขึ้น และในปีพุทธศักราช 2522 รัฐบาลได้ให้งบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 300 ตาราง มัสยิดกลาง
จังหวัดยะลาเปิดใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของประชากรไทยมุสลิมในปี พุทธศักราช 2526 เป็นต้นมา
5.7 มัสยิดอัลนูร-มัรกัสยะลำ มัสยิดอัลนูร-มัรกัสยะลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา เป็นศูนย์กลางการบริหารของกลุ่มดะวะห์ในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยจัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช
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5.8 ถ้ำแม่นำงมณโฑ อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 6 กิโลเมตร บนถนนสายยะลา-ยะหา หรือ
ถึงก่อนวัดถ้าคูหาภิมุขเพียง 1 กิโลเมตร สามารถติดต่อคนนาทางได้ที่เชิงเขา และเดินเท้าขึ้นเขาผ่านป่าละเมาะ
และเหมืองหิ นอ่อนไปยั งถ้าราว 15 นาที ภายในถ้าคล้ายห้ องโถงใหญ่ มีทางเดินทะลุ กันได้ บางช่ วงมืดมากจึง
จาเป็นต้องนาไฟฉายติดตัวไปด้วย จุดเด่นอยู่ที่สุดปลายถ้า ซึ่งมีหินงอกขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่ง
สมาธิ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้าแห่งนี้
5.9 ตลำดท่ำแพ ท่ำสำป มาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด ภายใต้คาขวัญ "เดินฟิน กิน
เพลิน ตลาดท่าแพ ท่าสาป" ซึ่งเป็นตลาดที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยรูปแบบการจัดที่เป็นเอกลักษณ์
ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการแต่งชุดประจาถิ่นของพ่อค้าแม่ขาย และจัดตกแต่งสถานที่ในสไตล์ย้อนยุค เป็นการพลิก
ฟื้นนาอดีตที่ทรงคุณค่ากลับคืนมาสู่ชาวท่าสาปจังหวัดยะลาอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นจากชุมชน 3 วัฒนธรรม พุทธ จีน และมุสลิม ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลาดแห่งนี้จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะลาที่มีประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว
จับจ่ายซื้อสินค้า และมาร่วมบันทึกภาพความทรงจาในมุมเซลฟี่สวยๆ ของตลาดแห่งนี้อีกด้วย
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5.10 ทุ่งกำโล จากตัวเมืองยะลาไปประมาณ 4 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 409 เมื่อถึงตาบล
ท่าสาปเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 500 เมตร ถึงบริเวณทุ่งกาโล แต่เดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านตาบลท่าสาปและ
หน้าถ้า พื้นที่มีโคกอิฐเนินดินปรากฏอยู่เรียงราย เมื่อชาวบ้านขุดไถเป็นที่ทากิน มักจะพบเครื่องถ้วยชามเครื่องปั้น
ดินเผาที่ยังสมบูรณ์อยู่บ้าง เป็นเศษชารุดบ้าง บางส่วนก็เป็นป่าช้าประจาหมู่บ้านแห่งนี้ ในราวปี พุทธศักราช 2472
ได้มีการขุดหลุมเพื่อฝังศพของชาวมุสลิมได้พบพระพุทธรูปบ้าง เทวรูปบ้าง ต่อมาในปี พุทธศักราช 2500 ทาง
ราชการได้ขุดไถทุ่งกาโล เพื่อปรับสถานที่เป็นสนามบินท่าสาป การขุดไถครั้งนี้ได้ทาลายโคกอิฐ เนินดินเสียเป็น
จานวนมากบางส่วนยังสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นซากกาแพงเมือง มีการค้นพบเครื่องถ้วยชามฝังดินอยู่ไม่น้อย
6. แหล่งท่องเที่ยว
6.1 เขื่อนบำงลำง ตั้งอยู่ที่ตาบลบาเจาะ อาเภอบันนังสตา สร้างขึ้นตามโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้า
พลังน้าแม่น้าปัตตานี มีทิวทัศสวยงาม มีทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนอยู่เหนือเขื่อน
6.2 ถ้ำกระแซง อยู่เขตอาเภอบันนังสตา ห่างตังเมืองยะลา 51 กิโลเมตร เป็นถ้ามีลักษณะคล้าย
ประทุนเรือ มีธารน้าไหลลอดถ้าและมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
6.3 น้ำตกต่ำงๆ เช่น น้าตกบูเก๊ะปิโล-อาเภอเมืองยะลา น้าตกตะวันรัศมี-อาเภอรามัน น้าตกสุทธาลัย
อาเภอบันนังสตา น้าตกกละอองรุ้ง-อาเภอเบตง
6.4 บ่อน้ำร้อนเบตง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง เป็นบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติ
ความร้อนของน้าสามารถต้มไข่สุก ภายใน 15 นาที เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของประชาชนในประเทศและ
ต่างประเทศ
6.5 ป่ำลำลำ-ฮำลำ เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ อยู่ในเขตอาเภอเบตง และ
อาเภอธารโต เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รอยต่อระหว่างจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช
พรรณ สัตว์ป่า และนกหายากนานาชนิด และเป็นที่อาศัยของคนป่าเผ่าซาไก เป็นป่าที่เป็นต้นกาเนิดของแหล่งน้า
ในเขื่อนบางลาง
6.7 อุโมงค์เบตง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยมิตร ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง เป็นอุโมงค์ของอดีตโจร
จีนคอมมิวนิสต์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
6.8 ตู้ ไปรษณี ย์ใหญ่ ที่ สุ ดในประเทศไทย ตู้ เดิ มตั้ งอยู่ที่ บริ เวณสี่ แยกหอนาฬิ กา ใจกลางเมือง
อาเภอเบตงสร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรก ก็
เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับรับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ไปรษณีย์มาจน
ทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ
9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
6.9 ทะเลสำบธำรโต เป็นทะเลสาบบนภูเขาแห่งแรกของภาคใต้ เกิดจากการสร้างเขื่อนบางลางกั้นน้า
ทาให้เกิดพื้นที่น้ากว้างไกลเป็นทะเลสาบ เป็นแหล่งกาเนิดสัตว์น้าและพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดชายแดนใต้ สามารถ
ล่องเรือหรือแพสัมผัสกับความงามของผืนน้า ทิวเขา และเกาะแก่งต่างๆ
6.10 สวนขวั ญ เมื อง (พรุ บำโกย) ตั้ งอยู่ ในเขตเทศบาล 1 เขตเทศบาลนครยะลา ห่ างจาก
ศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 300 เมตร เป็นสวนสาธารณะของเทศบาลนครยะลา พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 207 ไร่
ปรับปรุงขึ้นจากพรุบาโกยโดยจัดให้มีสวนกีฬา สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง ซึ่งเป็นสนามมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคใต้ และชายหาดจาลอง สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ได้เดินทางมาทาพิธีเปิดป้ายชื่อ "สวนขวัญเมือง" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2529
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6.11 สวนสำธำรณะสนำมช้ำงเผือก (สนำมโรงพิธีช้ำงเผือก) อยู่ถนนพิพิธภักดี มีพื้นที่ 80 ไร่ เคย
ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชาธาร" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2511 ภายในสวนสาธารณะมีศาลากลางน้า รูปปั้นสัตว์ต่างๆ และ
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของจังหวัด
6.12 ถ้ำบำตู ฆอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านควนนางา ตาบลห้วยกระทิง อาเภอกรงปินัง จั งหวัดยะลา
ลักษณะของถ้าเป็นภูเขาลูกเดียว ความสูงเหนือระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 184 เมตร ต่อด้วยถ้าน้าลอด
บาตูฆอ-บริเวณทางออก มีหินงอกหิน
7. อาหารพื้นเมืองยะลา
อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลา ที่ผู้มาเยือนจะต้องหาโอกาสรับประทาน มีดังนี้
7.1 นำซิกำบู นาซิกาบู หรือภาษาไทยเรียกว่า ข้าวยา เป็นอาหารพื้นเมืองที่หุงข้าวกับน้าใบยอ ปรุง
ด้วยน้าบูดู มะพร้าวคั่ว กุ้งหรือปลาป่น และผักพื้นเมืองต่างๆ เช่น ตะไคร์ ใบมะกรูด ดอกกาหลา ถั่วฝักยาว ถั่วงอก
พริกป่น มะนาว ฯลฯ
7.2 นำซิลือเมำะ เป็นข้าวมันที่หุงด้วยกะทิ รับประทานกับแกงไก่ หรือแกงเนื้อ และมีอาจาดเป็น
เครื่องเคียง
7.3 นำซิดำแฆ เป็นข้าวที่หุงโดยใช้ข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียว โดยใช้น้ากะทิผสมด้วยขิงสด และ
เครื่องเทศชนิดหนึ่ง รับประทานกับแกงไก่ แกงไก่ แกงไข่ หรือแกงปลาทูน่า
7.4 นำซิติเนะ เป็ นอาหารที่ทาจากข้าว นามาหุ งจนสุกเละ แล้วนามาเทใส่ภาชนะ ใช้ ใบตองปิด
ด้านบน และใช้ของหนักๆ วางทับอีกชั้นหนึ่ง ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนามาตัดเป็นชิ้นๆ รับประทานกับเนื้อสะเต๊ะหรือแกง
7.5 ละแซ-ซอเลำะ เป็นอาหารที่ทาจากแป้งโดยการนึ่งเป็นแผ่น แล้วนามาม้วนก่อนตัดเป็นชิ้นๆ
พอดี คา เวลารั บประทานอาหารใส่ น้ าแก่ งกะทิ ที่ ปรุงจากปลา ราดบนละแซ เหมื อนขนมจีนราดน้าแกง แล้ ว
รับประทานกับผัก
7.6 โรตี เป็นอาหารพื้นเมืองที่ทาจากแป้ง นามานวดแผ่เป็นแผ่นบางๆ แล้วทอดในกระทะแบนๆ
แล้วโรยด้วยนมข้นหวานหรือน้าตาล หรือบางครั้งใช้จิ้มน้าแกง นิยมรับประทานกับ น้าชา
7.7 ตูปะซูตง เป็นอาหารหวานที่นาปลาหมึกมายัดข้าวเหนียวลงท้อง จากนั้นต้มด้วยกะทิและปรุง
รสด้วยน้าตาลแว่นและเกลือ เป็นขนมหวานที่นับวันจะหาซื้อได้ยาก จะหาซื้อกินทีก็ต้องรอช่วงเทศกาลถือศิลอด
8. สินค้ำพื้นเมืองและสินค้ำ OTOP ของทีระลึกจังหวัดยะลำ
8.1 กำรแปรรูปกล้วยหิน การแปรรูปกล้วยหิน เช่น กล้วยฉาบบรรจุภัณฑ์ แหล่งผลิตที่ทากับมาก คือ
ตาบลถ้าทะลุ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
8.2 กำรทำผ้ำคลุมผมสตรี มีแหล่งผลิตหลายแห่ง เช่น ตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
8.3 กำรทำแหวนประดับอัญมณี มีการทาที่ตาบลบาโงย อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
8.4 กำรทำหัวกรงนก มีการทาที่ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
8.5 กำรทำไม้กวำดดอกหญ้ำ มีการทาในหลายตาบลในอาเภอธารโต และอาเภอบันังสตา จังหวัดยะลา
8.6 กำรทำผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ เช่น ทาดอกไม้ ของชาร่วย มีการทามากในเขตเทศบาลนครยะลา
8.7 กำรทำผ้ำบำติก มีการทากันมากในหลายอาเภอ เช่น ตาบลกาตอง อาเภอยะหา ตาบล ท่าสาป
อาเภอเมืองยะลา ภายในเขตเทศบาลนครยะลา
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8.8 กำรทำกำแฟโบรำณ มีการทากันมากในหลายอาเภอเขตเทศบาลตาบลเบตง จังหวัดยะลา
8.9 กำรทำกริซ มีการทาในตาบลลิดล อาเภอเมืองยะลา และตาบลอาซ่อง อาเภอรามันจังหวัดยะลา
8.10 กำรทำผลิตภัณฑ์จำกหินอ่อน เช่น นาฬิกา ที่ทับกระดาษจากเนื้อหินอ่อนสีชมพู ในตาบลหน้าถ้า
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
8.11 ปลำส้ม เป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่ง โดยนาปลาจากทะเลสาบธารโต มาทาเป็นปลาส้มบรรจุ
ภัณฑ์ออกจาหน่าย ทากันมากที่บ้านคอกช้าง อาเภอธารโต
9. พืชผัก ผลไม้ สำคัญของยะลำ
พื้นผักพื้นบ้าน และผลไม้สาคัญของจังหวัดยะลา ที่ใช้ในการบริโภค และเป็นสินค้าของจังหวัดยะลา
เช่น สะตอ ลูกเนียง ส้มโชกุน ลองกอง มังคุด ส้มแขก ผักน้า กล้วยหิน
10. กำรละเล่นพื้นบ้ำน
10.1 ลิเกฮูลู ลิเกฮูลูหรือดีเกฮูลู เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้ านจังหวัดยะลา เช่นเดี่ยวกับจังหวัด
ปัตตานี และนราธิวาส ลิ เกฮูลูมีผู้แสดงประมาณ 10 คน มีผู้ร้องนา 2-3 คน ที่เหลือเป็นลู กคู่ ทาหน้าที่รองรับ
เรียกว่า บั นตุ นหรื อปาตง ปั จจุบั นนิ ยมนาเพลงยอดนิยมมาแต่งเนื้อหาร้องเป็นภาษามลายู ผสมผสาน ไปกับ
เรื่องราวที่ผู้แสดงต้องการนาเสนอคนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงลิเกฮูลูมีเพียงรามะนา หรือรือบานา หรือรือบานา
ฆ้องและขลุ่ยจังหวะที่นามาใช้ในการเล่น คือ การตบมือ และโยกตัวให้เข้ากับจังหวะของเครื่องดนตรีประกอบกับ
จังหวะการรับของลูกคู่
10.2 มะโย่ง มะโย่งละครพื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ ในจังหวัดยะลา นิยมแสดงกันอาเภอ
บันนังสตา อาเภอยะหา และอาเภอรามัน มะโย่งมีลักษณะคล้ายมโนราห์ เรื่องราวที่แสดงส่วนใหญ่จะเป็นตานาน
เก่าแก่เกี่ยวกับความรัก นิยมแสดงในงานเฉลิมฉลอง งานเทศกาล งานรื่นเริง และการแสดงแก้บนปั จจุบันหาดูมะ
โย่งยาก เพราะไม่เป็นที่นิยมเหมือนในสมัยก่อน มะโย่งแต่ละคณะมีผู้แสดงประมาณ 20-30 คน เป็นลูกคู่และนัก
ดนตรี ประมาณ 5-7 คน นอกจากนั้นเป็นตัวละคร ประกอบด้วย พระเอก นางเอก ตัวตลก นิยมใช้ผู้หญิงเล่นเป็น
พระเอก ตัวละครที่สาคัญมี 4 ตัว คือ ปะโย่ง หรือเปาะโย่ง แสดงเป็นนางเอกมีฐานะเป็นเจ้าหญิงบือรันมูดอ แสดง
เป็นตัวตลกที่ 1 และบือรันดูวอ แสดงเป็นตัวตลกที่ 2 มีฐานะเป็นเสนาคนสนิทของปะโย่ง
10.3 ซีละ ซีละเป็นการร่ายราที่ใช้ในการต่อสู่ป้องกันของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ของ
ไทย ลีลาการร่ายราซีละ จะมีลักษณะอ่อนช้อยผสมผสานกับความแข็งแกร่งของท่าการต่อสู้ นิยมแสดงกันในโอกาส
สาคัญเท่านั้น การต่อสู้โดยศิลปะการ่ายราแบบซีละ มีสอนลักษณะ คือ การ่ายรามือเปล่าใช้เฉพาะมือ แขน ขา
เคลื่อนไหว ปัดป้อง และทาร้ายคู่ต่อสู้ด้วยการตบ จับแขน จับขาของคู่ต่อสู้ เพื่อฟัดเหวี่ยงให้ล้ม อี กลักษณะหนึ่ง
เป็นการร่ายราซีละกริซ โดยทั้งสองฝ่ายจะถือกริซคนละเล่มหรืออาจถือไม้ไผ่เหลาลักษณะเบาๆ ยาวประมาณ 1
เมตร คนละอัน การต่อสู้แสดงท่าทางขืนขัง จริงจังกว่าซีละมือเปล่ามีการวางท่า แสดงการแทง การหลบหลีก ปัด
ป้อง ถีบรับ และการทาลายกล้ามเนื้อของคู่ต่อสู้ การแสดงซีละทั้งสองอย่างมีดนตรีประกอบเพียง 3 ชิ้น ได้แก่
กลองแขก ฆ้อง และปี่
10.4 รองแง็ง รองแง็งเป็นการแสดงท่าร่ายราที่นิยมกันมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเต้น
รองแง็งมีลีลาสวบงามและอ่อนช้อย เพราะเป็นการเคลื่อนไหวของมือ เท้า ลาตัวไปพร้อมๆ กันกาเต้นรองแง็ งเป็น
ศิลปะการแสดงหมู่ ประกอบด้วย ผู้เต้นชายหญิงจับคู่กัน จานวนคู่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ แต่นิยมกัน
เต้นกันไม่ต่ากว่า 5 คู่ เพลงที่ใช้ประกอบการเต้นมี 13 เพลง เช่น ลากูคอวอ จินตาซาซายัง ปูโละปีซัง เมาะอีลังลา
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มา บุหงาราไป เป็นต้น จังหวะของเพลงที่มีเสี ยงไวโอลิน รามะนา และฆ้อง เร่งเร้าให้ลีลาการเต้นรองแง็งเป็นไป
อย่างสวยงาม ประกอบกับการแต่งกายที่สวยงามแบบมลายูด้วยแล้ว ทาให้รองแง็งโดเด่นมากกว่า การละเล่นอื่นๆ
จนกลายเป็นศิลปะการแสดงที่แพร่หลายมากที่สุด
11.5 หนังตะลุง หนังตะลุงในจังหวัดยะลา มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ หนังตะลุงไทย หนังตะลุงพื้นเมือง
และหนั งตะลุ งชวา ปั จจุ บั นหนั งตะลุ งชวาหรื อวายังยาวอ หาดู ไม่ได้แล้ว จะเล่ นกันในโอกาสที่ แก้บนเท่ านั้ น
เรื่องราวที่แสดงมักเป็นเรื่องอิเหนา ภายหลังได้มีการดัดแปลงเป็นหนังตะลุงพื้นเมืองหรือวายังกูเละ นิยมแสดงกัน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ วายังกูเละหนึ่งโรง ประกอบด้วย ดาแล หรือนายหนัง รูปหนังเรื่องที่แสดง เครื่องคนตรี
ลูกคู่ ฉาก และองค์ประกอบอื่นๆ ดาแลหรือนายหนัง จะเป็นผู้เชิดรูปหนัง และพากษ์เสียงตัวละครทุกตัว ทั้งเสียง
ผู้ชาย ผู้หญิง คนแก่ ยักษ์ เสนา รูปหนังหรือวอแย ทาจากหนังวัวหรื อหนังควาย ระบายสิสันสวยงาม ลักษณะ
รูปร่างจะแตกต่างไปจากหนังตะลุงไทยในภาคใต้ตอนบน เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงมีปี่ชวา ทับ ฉิ่งหรือ
ฉาบเล็ก ฆ้องคู่ โหม่ง และไม้เคาะจังหวะ หนังตะลุงหรือวายังกูและที่มีชื่อเสียงของจังหวะยะลา คือ หนังตะลุง
คณะเดะแม แห่งบ้านท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ส่วนหนังตะลุงไทยมีบ้างประปรายแต่ไม่ได้ยึดถือเป็น
อาชีพเหมือนในจังหวัดอื่นๆ
11. ประเพณี และวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรมในท้องถิ่นที่มีความหมายหลายแตกต่างกัน เช่น ของไทยพุทธ ไทยอิสลาม
ไทยเชื้อสายจีน ที่สาคัญๆ ในจังหวัดยะลา เช่น
11.1 ประเพณีที่เกี่ยวกับ การเกิด การแต่งงาน การเจ็บป่วย การตาย
11.2 งำนพิธีกรรมต่ำงๆ ตามความเชื่อของบรรพบุรุษ ความเชื่อทางศาสนา
11.3 งำนประเพณีวันสำคัญทำงศำสนำ เช่น การทาบุญเดือนสิบ การกวนอาซูรอ การเข้าสุหนัต
เป็นต้น
12. บุคคลสำคัญ
บุคคลสาคัญของจังหวัดยะลาที่ควรนามาเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา ควรมุ่งเน้น
บุคคลที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง หรือจังหวัดยะลาหรือสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวไทย
สร้างประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวม และเป็ นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เริ่มตั้งแต่บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในสั งคมที่
โรงเรียนตั้งอยู่ไปจนถึงระดับอาเภอ และจังหวัด ซึ่งโรงเรียนสามารถศึกษาค้นคว้ารายละเอียดมาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็นแบบอย่างของคนดีในสังคมที่สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม อย่างเช่น
พ.ต.อ. (พิเศษ) ศิริ คชหิรัญ, พระเทพศีลวิสุทธิ์ (ท่านฉิ้น), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, ดร.รุ่ง แก้วแดง, พระยาณรงค์
ฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา (ต่วนสุไลมาน), นายหะมะ แบลื อแบ, นายเดะแบ สาแม, ดร.หะยีฮารน สุหลง ผู้ ว่า
ราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารจังหวัด นายกองค์การบริหารตาบล นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม
และพระสงฆ์ เป็นต้น
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13. ครูภูมิปัญญำไทย
ตัวอย่างครูภูมิปัญญาไทยที่ควรบรรจุเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ได้แก่
13.1 อำเภอเมือง
นางบุตรธิกรณ์ จุลพล ด้านประดิษฐ์ งานดอกไม้สดตาบลสะเตง
นางวราภรณ์ คณานุรักษ์
ด้านการแพทย์แผนไทย
ตาบลสะเตง
นางสาวฮัสสืเมาะ ดอเมาะ
ด้านการทาผ้าบาติก
ตาบลสะเตง
นางนิกรรดา เจะสะนอ
ด้านการแกะสลัก
ตาบลพร่อน
นายมะกาเซ็ง ดือรามะ
ด้านการทาหัวกรงนก
ตาบลท่าสาป
นางเพ็ญประภา แก้วอิน
ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว
ตาบลสะเตง
นายสมเกียรติ บุญสนอง
ด้านการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ตาบลสะเตงนอ
นางอรุณี สุพงษ์
ด้านการทาอาหาร
ตาบลยุโป
นายอับดุลเล๊าะ มูซอ
ด้านการแกะสลักไม้
ตาบลยะลา
นายประยูร เฉียบแหลม
ด้านการทากลองยาว
ตาบลหน้าถ้า
นางแมะมูเน๊าะ ซาและ
ด้านการทาบุหงาซีเระห์
ตาบลบันนังสาเรง
นางธนากร คงคืน
ด้านการทาเครื่องจักรสาร
ตาบลตาเซะ
นางสาวพารีด๊ะ แวนะไล
ด้านการทาอาหาร
ตาบลเปาะเส้ง
นางเตือนใจ โกศล
ด้านการทาดอกไม้จันทน์
ตาบลลาใหม่
นายอาแว ยะวาย
ด้านแพทย์แผนไทย
ตาบลบุดี
นายวาหะ มะมิง
ด้านแพทย์แผนไทย
ตาบลลาพะยา
นายการิง มะมิง
ด้านการแสดงลิแกฮูลู
ตาบลลิดล
13.2 อำเภอรำมัน
นายตีพะลี อะตะบู
นางสาวบีเดาะ สามะ
นางตีเยาะ อาบูคอลา
นายสการี เด็งระเม็ง
นายบือราเฮง เฮาะมะสะเอะ

ด้านการทากริซ
ด้านงานจักสาน
ด้านหมอตาแย
ด้านหมองู
ด้านหมอนิ่ว

ตาบลตะโละหาลอ
ตาบลบาโงย
ตาบลบาโงย
ตาบลบาโงย
ตาบลบาโงย

13.3 อำเภอกรงปินัง
นายเฮาะ มะลาเฮง
นางอามีเน๊าะ ลมมา
นายยูโซ๊ะ ดอเลาะบองอ

ด้านการรักษาพิษงูด้วยสมุนไพร
ด้านการทาฝาไม้ไผ่ขัดแตะ
ด้านการเกษตรตัวอย่าง

ตาบลกรงปินัง
ตาบลกรงปินัง
ตาบลกรงปินัง
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ส่วนที่ 4
กำรประเมินคุณภำพผูเ้ รียนระดับท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น นับเป็นภารกิจส าคัญในการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ (ด้านความรู้ทักษะ และคุณลักษณะ) และธรรมชาติของเนื้อหา
สาระ เพื่อให้ผลการประเมินให้ชัดเจนมีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนโดยเฉพาะวัดและประเมิน
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ซ่อมเสริม และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางกาหนดกรอบ
การประเมินคุณภาพ
แนวทำงกำรวัดและประเมินผล
กำรประเมินผลก่อนเรียน
การประเมินผลก่อนเรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละวิชาทุกกลุ่มสาระที่ต้องประเมินโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้นสาหรับการนาไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้
กำรประเมินระหว่ำงเรียน
การประเมินระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในการสอนตามแผนการสอนที่ครูไว้วางแผนไว้หรือไม่ ทั้งนี้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินนาไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถให้เกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ ได้แก่
กำรประเมินด้วยกำรสื่อสำรส่วนบุคคล ได้แก่
1. การถามตอบระหว่างทากิจกรรมการเรียนรู้
2. การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียน
3. การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
4. การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้
5. การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน
6. การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้านพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
กำรประเมินจำกกำรปฏิบัติ (Performance Assessment)
เป็นวิธีการประเมินที่ผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด การประเมินการปฏิบัติ ผู้สอนต้องตระเตรียมสิ่งสาคัญ 2 ประการ คือ
1. ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Tasks)
2. เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)
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กำรประเมินสภำพจริง (Authentic Assessment)
การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพียงแต่งานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง ดังนั้นงานหรือสถานการณ์จึงมี
สิ่งจาเป็นที่ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติทั่วไป วิธีการประเมินตามสภาพ
จริงไม่มีความแตกต่างจากการประเมินปฏิบัติ (Performance Assessment) เพียงแต่อาจมีความยุ่งยากในการ
ประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริงหรือต้องจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริงและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน ซึ่งจะ
ทาให้ทราบความสามารถที่แท้จริง ว่ามีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะนาไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด
กำรประเมินด้วยแฟ้มด้วยสะสมงำน (Portfolio Assessment)
การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพจริงมี
ความเป็นไปได้มากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวม (Collect) ผลงานจากการปฏิบัติจริงมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้น โดยการให้ผู้เรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ
(Organized) ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการและ
ความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรู้ตามสิ่งที่มุ่งหวังจะให้แฟ้มสะสมงานนั้น สะท้อนออกมาซึ่งผู้สอน
สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงก็ได้
กำรประเมินหลังเรียน
เป็นการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบความสาเร็จของผู้เรียน เมื่อ
ผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อนาไป
เปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนแล้วผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงใดทาให้สามารถประเมินได้ว่า
ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงใดและกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนเพียงใด ข้อมูล
จากการประเมินภายหลังการเรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ได้แก่
1. ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์ของการเรียน
2. ปรับปรุง แก้ไขวิธีการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การประเมินผลการเรียนสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้อย่างหลากหลายให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมและช่วงเวลา ในการประเมินเพื่อให้การประเมินผลการเรียน
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุนการเรียนการสอน
รูปแบบกำรประเมินคุณภำพ
กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ
1. การประเมินในชั้นเรียน
การประเมินคุ ณภาพนั กเรี ยนตามสาระการเรียนรู้ท้ องถิ่ น (กรอบหลั กสู ตรเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1) และตามจุดเน้นคุณภาพนักเรียนด้านสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทุกวิชา ทุกชั้นเรียน โดยใช้วิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายควบคู่ไปกับการเรียน
การสอน
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2. การประเมินในระดับสถานศึกษา
การประเมินคุ ณภาพนั กเรี ยนตามสาระการเรียนรู้ท้ องถิ่ น (กรอบหลั กสู ตรเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1) และตามจุดเน้นคุณภาพนักเรียนด้านสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน สถานศึกษาพิจารณาถึงการประเมินในภาพรวม เพื่อตัดสินผลการพัฒนาผู้เรียนเมื่อจบภาคเรียนหรือปี
การศึกษา โดยใช้เครื่องวัดและประเมินผลเป็นแบบทดสอบภาคความรู้หรือภาคปฏิบัติ ตามที่สถานศึกษากาหนด
กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้ นที่ การศึ กษา ตามภาระความรับผิ ดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมิ น
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดสอบ นอกจากนี้ ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนั้น ภารกิจสาคัญของเขตพื้นที่การศึกษา/ท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับท้องถิ่น ยังต้องกาหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นและรายงานผลคุณภาพ
ของผู้เรียน
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงเป้าหมาย/จุดเน้นของท้องถิ่นตามที่กาหนดไว้ในกรอบหลักสูตร
ระดั บท้ องถิ่ น เพื่ อใช้เป็ นข้อมู ลพื้ นฐานในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึกษาสามารถด าเนิ นการโดยการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานหรือเครื่องมือที่จัดทาและดาเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือด้วย
ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดาเนินการจัดสอบ ได้แก่
1. กาหนดแผนงาน การวางแผนงานและกาหนดสิ่ งที่ต้องการประเมินรวมทั้งกลุ่ มเป้าหมายที่จะ
ประเมินเครื่องมือที่ใช้และช่วงระยะเวลาในการประเมินอย่างชัดเจนโดยกาหนดไว้ชัดเจนในกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ทราบข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการรับการประเมิน
2. พัฒนาคลังข้อสอบจัดทาคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบซึ่งข้อสอบดังกล่าว ควรมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
3. ใช้ผลการประเมินในการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับ
กาหนดนโยบาย วางแผนงาน และกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่ ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เขตพื้นที่จะวางแนวทางในการช่วยเหลือครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่า
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ส่วนที่ 4
กำรนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
วิธีกำรนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้
1. การนาเป้าหมาย/จุดเน้นไปใช้ สถานศึกษาควรศึกษาเป้าหมาย/จุดเน้นด้านคุณภาพของผู้เรียน
ตามที่ ก าหนดให้ มี ความชั ดเจน เพื่ อน าไปก าหนดทิ ศทางในการพั ฒนาผู้ เรี ยน โดยอาจน าไปก าหนดไว้ เป็ น
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจาปี
2. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรอบสาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่นของจังหวัด
ยะลา ซึ่งได้กาหนดเป็นประเด็นกว้างๆ ไว้ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง
เกี่ยวกับท้องถิ่นได้ เช่น ประวัติความเป็นมาของจังหวัดยะลา สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สังคม วิถีชีวิต ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี หรือเหตุการณ์สาคัญๆ ในชุมชน ซึ่งสามารถดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ
2.1 การสอนสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยศึกษาจากคา
สาคัญจากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี/ช่วงชั้น ที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในท้องถิ่น ซึ่งได้
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี/ช่วงชั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น ไว้ให้แล้ว
2.2 การกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งสถานศึกษาเห็นว่ามีสิ่งสาคัญที่ต้องการปลูกฝังและให้
นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ และเป็นจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น รายวิชาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
สานหมวกใบจาก รายวิชาเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาชีพการติดตายาง
3. ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับท้องถิ่นนี้ ครูผู้สอน ควรศึกษามาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี/ช่วงชั้น ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน/ท้องถิ่น และนาไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งควรให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้ เช่น การนาไปแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้
จากภูมิปัญญา
4. การนาเสนอ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี/ช่วงชั้น ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ครูสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการนาไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้ โดยได้เสนอแนะสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไว้ ซึ่งเป็นการนาเสนอทั้งในด้านสิ่งที่ควรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดยะลา โดย
ครูสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน บริเวณโรงเรียน ตาบลหรือ
อาเภอที่นักเรียนอยู่
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