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คานา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ พร้อมกันนี้
ได้ปรับกระบวนการ พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของชุมชน และผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้สะท้อนภาพเด็กที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ความสามารถและด้าน
จริยธรรม ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นโดยนามากาหนดเป็น “กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น” ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นาเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบและประกาศใช้ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิ่น เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้วนั้น
เนื่ องด้วยสภาพปั จจุ บั น ด้านการศึ กษาสั งคม และเศรษฐกิจ มีการเปลี่ ยนแปลงตามเวลา ส านักงาน
จึงเห็นควรให้มีการปรับแนวดาเนินการให้เป็นไปตามจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ
โดยดาเนินการด้านกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นประเด็นหลักอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด
ของความเป็นคนบุรีรัมย์เดิม คือ “รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศลาการคิด จิตสานึกรักษ์
ท้องถิ่น”
เอกสาร กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น “หน่วยการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียน รักษ์บุรีรัมย์”
ฉบั บนี้ จั ดทาขึ้น ให้ สอดคล้ องกั บสภาพการณ์ ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบให้ สถานศึกษาได้ นาไปใช้เป็น แนวทาง
ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น “โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี
มีปัญญา” ให้นักเรียนในโรงเรียนได้ศึกษาเพื่อความเป็นคนดี มีปัญญาและมีจิตสานึกรักท้องถิ่น
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๓๒ ขอขอบคุณคณะทางานและผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้อง
ทุก ฝ่ า ยที่ร่ ว มมื อจั ด ท ากรอบหลั กสู ต รระดับ ท้ อ งถิ่น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับนี้สาเร็จ
ลงได้ด้วยดี หากพบข้อบกพร่องหรือต้องการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอได้โปรด
ให้ข้อเสนอแนะคิดเห็นโดยตรง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”
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สารบัญ
หน้า
ก
ข

คานา
สารบัญ
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เรื่อง การใช้กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ พุทธศักราช ๒๕๕๔
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗)
ค
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑
ส่วนที่ ๒ เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ๒
เขต ๓๒
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สพม.๓๒
๓
รายละเอียดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน เด็กบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒
๔
ส่วนที่ ๓ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
๕
ส่วนที่ ๔ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น
๖
ส่วนที่ ๕ การนากรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๘
แนวการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑๐
มาตรการในการขับเคลื่อนเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑๑
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๑๒
การกาหนดเป้าหมายและจุดเน้น คุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา
๑๓
นิยามศัพท์ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local curriculum framework)
๑๔
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
ตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
๑๖
หน่วยการเรียนรู้
๑๗
รายวิชารักษ์บุรีรัมย์
๑๘
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ เมืองปราสาทหิน
๒๐
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ ถิ่นภูเขาไฟ
๒๗
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ ผ้าไหมสวย
๓๒
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ รวยวัฒนธรรม
๓๖
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”
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สารบัญ (ต่อ)

เอกสารประกอบการเรียน
หน่วยที่ ๑ เมืองปราสาทหิน
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ ๑ ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวบุรีรัมย์ สัญลักษณ์และประวัติรัชกาลที่ ๑
ตอนที่ ๒ บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน”
กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย์
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง
หน่วยที่ ๒ ถิ่นภูเขาไฟ
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ ๑ ลักษณะทางกายภาพ
ตอนที่ ๒ ถิ่นภูเขาไฟ
กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย์
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง
หน่วยที่ ๓ ผ้าไหมสวย
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ ๑ เส้นทางหม่อนไหม
ตอนที่ ๒ ของดีบุรีรัมย์
กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย์
กิจกรรมปริศนาหาอาเภอ
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง
หน่วยที่ ๔ รวยวัฒนธรรม
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

หน้า
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๕
๔๙
๕๕
๕๖
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๓
๗๐
๗๔
๗๖
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๓
๘๗
๙๔
๙๕
๙๘
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

ง
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สารบัญ (ต่อ)

ตอนที่ ๑ กลุ่มชาติพันธุ์
ตอนที่ ๒ แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมรักษ์บุรีรัมย์
กิจกรรมปริศนาคาทายอะไรเอ่ย
กิจกรรมถูกผิด
กิจกรรมบันทึกแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
แบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง
คณะทางาน

“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

หน้า
๑๐๕
๑๐๙
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๖
๑๓๗

จ
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ประกาศสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง การใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗)
...............................................................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ พร้อมกันนี้
ได้ปรับกระบวนการ พัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้น การกระจายอานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้แต่งตั้งคณะทางานศึกษาพัฒนาและกาหนด “กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒” เพื่อนาเสนอกรอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบการกาหนด
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและแนวการวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยใช้ชื่อ “รักษ์บุรีรัมย์”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น “รักษ์บุรีรัมย์” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พุท ธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้ ส ถานศึกษานาไปใช้เป็ นกรอบและทิ ศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(นายกิตติ บุญเชิด)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

