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ส่วนที่ ๑ บทนา
ความนา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๓ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตร ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนาหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติในระดั บเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการ
จัดทาหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียน ได้ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ
และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมี ความชัดเจนต่อการ
นาไปปฏิบัติ
และกระทรวงศึกษาธิการยังได้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการพัฒนาเอกสารกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อ ให้ ส ถานศึกษาได้นาไปใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะสามารถช่วยให้ สถานศึกษา
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทาให้การจัดทาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา มีคุณภาพและมีความเป็น
เอกภาพยิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ดาเนินการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
รายวิ ช า รั ก ษ์ บุ รี รั ม ย์ เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ความจาเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสั งกัด ให้ มีความรักชาติ สามัคคีกลมเกลี ยวเป็นหนึ่งเดียว
โดยกาหนดให้คาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสื่อในการจัดทากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามเป้าหมาย
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

๒
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ส่วนที่ ๒
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของ
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และความต้องการของท้องถิ่น โดยระบุถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
ให้เกิดขึ้นในผู้เรียน โดยจุดเน้นเป็นความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะที่ท้องถิ่นตระหนัก สนใจหรือให้
ความสาคัญในการแก้ปัญหาและหรือพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งเป้าหมาย
และจุดเน้นได้มาจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ของท้องถิ่น และจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเน้นการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์
“ องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล ”

พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา อย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็ น
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่สากล

กลยุทธ์
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”
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เป้าหมายและจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กาหนดเป้าหมายเป็นทิศทางการส่งเสริมการพัฒนา
การศึก ษาของท้อ งถิ่น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ข องหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และความต้องการของท้องถิ่น โดยระบุถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในนักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ ดังนี้

“รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้าการคิด จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น”

ใช้สาระการพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น
ได้แก่คาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
เมืองปราสาทหิน
ผ้าไหมสวย

ถิ่นภูเขาไฟ
รวยวัฒนธรรม

“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”
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รายละเอียดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
เด็กบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เป้าหมาย

รักการอ่านเขียน

เรียนรู้เทคโนโลยี
มีคุณธรรม

เลิศล้าการคิด

จิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น

รายละเอียด
นักเรียนบุรีรัมย์อ่าน “สาระการพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น”
แล้วสามารถ
๑. จับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน
๒. เขียนแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๓. เขียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
และเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล
๔. เขียนคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
๕. เขียนแสดงความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
เป็นผู้มีคุณงามความดี ความดีงาม สามารถคงสภาพคุณงาม
ความดีไว้ตลอดไป
คิดวิเคราะห์ (Analysis Thinking) โดยใช้คาถาม
 อะไร
 ที่ไหน
 เมื่อใด
 ทาไม
 ใคร
 อย่างไร
เพื่อให้มคี วามสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น เพื่อค้นหาความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญ
เห็นคุณค่าและความสาคัญของทรัพยากร ประวัติศาสตร์
กีฬาและอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีความรักสามัคคี
ต่อกัน

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

๕
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ส่วนที่ ๓ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
สาระการเรีย นรู้ ท้องถิ่นเป็น องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้ เ รียน
ควรเรีย นรู้ ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่ว ยงานระดับท้องถิ่นพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์
ประวั ติ ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน สภาพปั ญ หาชุ ม ชน วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ สั ง คม การงานอาชี พ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และแนวโน้ มการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝั งให้ผู้ เรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ
มีความเป็นไทย สามารถดารงชีวิตและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
การได้มาซึ่งสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สาระการเรี ย นรู้ ท้อ งถิ่น ได้มาจากการวิเคราะห์ มาตรฐาน ตั ว ชี้วัด และสาระการเรีย นรู้แกนกลาง
ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุทธศัก ราช ๒๕๕๑ ในส่ ว นที่เกี่ ยวข้องกั บชุมชนและท้องถิ่ น
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และจากการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ สภาพปัญหา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชุมชน
สังคม แล้วนามาสังเคราะห์จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อกาหนดเป็นสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
การเขียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
การเขียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น รายวิชารักษ์บุรีรัมย์ ดาเนินการโดยใช้คาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสื่อ
ในการก าหนดหั ว ข้ อ เรื่ อ ง ขอบเขตเนื้ อ หาและประเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอธิบายในแต่ละประเด็นพอสังเขป ตลอดจนมี การเสนอแนะ
แหล่ งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษาและการจั ด
การเรียนรู้ต่อไป

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
ตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) ฉบับนี้
นาเสนอแนวทางสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น “รักษ์บรุ ีรัมย์”
โดยใช้คาขวัญจังหวัดบุรีรมั ย์เป็นสื่อสาระ
ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังนักเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายและจุดเน้นในสานึกความรักท้องถิ่น
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
(เอกสารรายละเอียดแนบท้าย)

“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”
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ส่วนที่ ๔ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรกคือ
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วนามาใช้ในการส่งเสริม
หรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่อง
ที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพการประเมินระหว่างการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลย่อย (FormativeAssessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน
เป็นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติ
ข้อสรุปของประเด็นที่กาหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม
การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งสาคัญที่สุด
ในการประเมินเพื่อพัฒนา คือการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะคาแนะนาที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ ทาให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิดความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถ
ตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบ
หน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณา
ตัดสินบนพืน้ ฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน
การกากับดูแลคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และรัฐต้องการ
เห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่
ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรและกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นฉบับนี้
ดังนั้น กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น จึงกาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แต่ละระดับ
โดยทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนาผลการประเมิน
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”
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การประเมินระดับชั้นเรียน
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ตัดสินผลการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ในการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดเป็น
เป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน
การแสดงออกในการปฏิบัติผลงานการแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาโดยเน้นที่ความสานึกรักใน
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมดูว่าบรรลุผลการเรียนรู้เพียงใดแล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
การประเมินเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบ ณ จุดที่กาหนด แล้วตัดสินว่าผู้เรี ยนมีผลอัน เกิดจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ เป็นไปตามเป้าหมายและจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต ๓๒ และให้นาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลใช้ปรับปรุง ผู้เรียน
ให้เป็นไปตามจุดเน้นดังกล่าว

การประเมินระดับสถานศึกษา
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายภาค และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่า ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดเน้นหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางเพื่อความสานึกรักท้องถิ่นของตน
และให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน

การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เป็ น การประเมิน คุณภาพผู้ เรีย นในระดั บเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบสามารถ
ดาเนิ น การโดยประเมินคุณภาพของผู้ เรี ย นด้ว ยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานซึ่งจัดทาและดาเนินการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา
นอกจากนี้ ยั ง สามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยการตรวจสอบข้ อ มู ล จากการประเมิ น ระดั บ สถานศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
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ส่วนที่ ๕
การนากรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิ ชาการร่วมกับสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงได้จัดทา “กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและแนวการพัฒนาสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น” ในระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดทารายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และบริบทของท้องถิ่น และนาไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งสถานศึกษา
สามารถน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท ารายละเอี ย ดของเนื้ อ หา และการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา ดังนี้

ขอบข่ายแนวคิด และแนวทางการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
สถานศึกษา ควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในส่วนที่เป็นสาระ
การเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งต้องเริ่ม
จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ในระดับต่างๆ และทา
ความเข้าใจให้ตรงกันในการกาหนดขอบข่ายของการจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในแต่ละรายวิชาสาหรับนาไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน นาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยชุมชน
มีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวสาคัญเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ความผูกพัน และมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

การกาหนดขอบข่ายเนื้อหา “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น”
หากพิจารณาขอบข่ายของคาว่า “ท้องถิ่น” ตามความหมายที่ระบุดังที่ได้กล่าวมา
ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้เรื่องของท้องถิ่น ตั้งแต่เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุด ไปจนถึงเรื่องไกลตัวที่สุด ครอบคลุม
ตั้งแต่หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ซึ่งอาจกาหนดให้เรียนตามความยากง่ายของเนื้อหา
เป็ นล าดับ
โดยครู ผู้ สอนพิจ ารณาเลื อกรายละเอียดเนื้อหาตามความเหมาะสมกับวุฒิ ภาวะของผู้ เรียน
และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

๙
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗
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การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับท้องถิน่
๑. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น สถานศึกษาควรวิเคราะห์ให้ครอบคลุม
ทั้งนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
และชุมชน ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดารงชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหา และเหตุการณ์สาคัญในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จุดเน้น หรือข้อมูลประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสาคัญ รวมทั้งข้อมูลแนวโน้ม
การพัฒนาของท้องถิ่น แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่
ละช่วงชั้นในแต่ละกลุ่มสาระ โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบทของท้องถิ่น รวมถึง
ความสอดคล้ องกับ วิสั ยทั ศน์ จุ ดเน้ นของสถานศึกษา กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “จังหวัดบุรีรัมย์ ”
ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะห์ ส อดแทรกลงในสาระการเรียนรู้แต่ล ะกลุ่ มสาระหรือรายวิช าควรให้ ความส าคัญกั บ
องค์ประกอบสาคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้
๑) ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนเรียนรู้พื้นฐาน
๒) การบู ร ณาการให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ที่ ผ สมผสานระหว่ า งสาระการเรี ย นรู้ พื้ น ฐานกั บ สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น
๓) กาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในเรื่องที่ใกล้ ตัวผู้เรียนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ชุมชน หรือหมู่บ้าน สอดคล้อง เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
๒. การจัดลาดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ไม่ให้ผู้เรียนเรียนซ้าซ้อนจนน่าเบื่อหน่าย ถึงแม้ว่าจะเรียนในเรื่อง
เดียวกันทุกระดับชั้น ก็สามารถจัดลาดับเนื้อหาให้เรียนในเรื่องที่มีความยาก – ง่าย ซับซ้อนต่างกันได้
๓. การจัดการเรียนรู้เรื่องของท้องถิ่น ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์จากแหล่งเรียนรู้ สถานที่สาคัญ
(ศึกษานอกสถานที่) เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ได้สัมผัสพูดคุยกับบุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ หรือได้ลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดชิ้นงานจริงๆ เช่น เรื่องการทาอาหารท้องถิ่น งานหัตถกรรม งานฝีมือ หรือการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา“สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น”
ศึกษาวิเคราะห์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทารายละเอียด
ของเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพของชุมชนนั้นๆ
โดยกาหนดแนวทางในการจัดทาได้หลากหลายแนวทาง ดังนี้
๑) วิเคราะห์ สอดแทรกสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นลงในหลักสูตร สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
๒) จัดสาระการเรียนรู้ในคาอธิบายรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐานหรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งเน้นเรื่อง
ที่แสดงเอกลักษณ์ หรือมีความโดดเด่นเฉพาะ หรือเรื่องของท้องถิ่นที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน
โดยเฉพาะ
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

๑๐
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗
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๓) จัดเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เช่นกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมความรัก
ความภาคภูมิใจของท้องถิ่น / กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นคนท้องถิ่น เช่น ความสามารถ
ในการใช้ภาษาถิ่น การแสดงออกถึงความสามารถ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน
ในลักษณะต่างๆ การแต่งกายที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ฯลฯ
๔) จัดสาระท้องถิ่นแทรกลงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น / กิจกรรม
แนะแนวด้านอาชีพควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรักความภาคภูมิใจในอาชีพท้ องถิ่น สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้ ฯลฯ
๕) จัดในรูปแบบของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น ตัวอย่างเนื้อหา นิทานพื้นบ้าน นิทานสอนใจหรือ
ภาพประกอบสื่อต่างๆ ควรเน้นสื่อที่แสดงความเป็นไทย หรือความเป็นพื้นบ้าน มากกว่าสื่อ
ต่างประเทศ
๖) จัดตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศและท้องถิ่น

แนวการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของท้องถิ่น ควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของท้องถิ่น
ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดี
มีทักษะปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครอบคลุมการพัฒนาความรู้ความสามารถทุกด้านของผู้เรียน ดังนี้
๑) มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ สั งคม วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนสภาพการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
ของประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิ่นทั้งอดีตและปัจจุบัน
๒) มีความภาคภูมิใจ รักและผูกพันกับท้องถิ่น
๓) เข้าใจสภาพปัญหา เห็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
๔) เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
๕) ปฏิบัติตามแนวทางแก้ปัญหาที่เสนอได้

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

๑๑
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มาตรการในการขับเคลื่อนเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การขับ เคลื่ อนเป้ าหมายและจุ ดเน้นการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียนให้ บรรลุ เป้าหมายส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กาหนดมาตรการการขับเคลื่อน ๘ ประการ สาหรับโรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
มาตรการที่ ๑ สร้างกระแสสังคม เป็นการให้เกิดการสานึกสาธารณะ เชิดชูอัตลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
องค์ประกอบของจุดเน้นคุณภาพนักเรียน รวมทั้งการสร้างกระแสสังคมให้เกิดการเชื่อมประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน และการขยายเครือข่ายองค์กรภาคีในด้านการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่ ๒ การบูรณาการ เป็นการบูรณาการการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนกับหลักสูตร การเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรม บูรณาการแบบเน้นจริยธรรมในการเรียนรู้
มาตรการที่ ๓ ความต่อเนื่อง เป็นการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกระบวนการดาเนินงานของผู้เรียน
ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ และเป็นระบบสอดคล้องกับชีวิตจริงระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน
มาตรการที่ ๔ ริเริ่มจากนักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเป็นผู้คิดริเริ่ม และออกแบบกิจกรรม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ กิ จ กรรมและการขยายผลที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาจุ ด เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นที่ สอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ
และความต้องการของผู้เรียน
มาตรการที่ ๕ อิงการเรียนรู้จากการบริการ เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดโอกาสให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการทางานที่เป็นการให้บริการแก่สังคม การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย การสร้างทักษะ
การเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มาตรการที่ ๖ การพัฒนาตนเอง เป็นการจัดกิจกรรมโดยการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก ประเมินตนเองและมี
การพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอ่านดี อ่านเก่ง อ่านมีคุณประโยชน์ เป็นต้น
มาตรการที่ ๗ โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในฐานะเป็นหุ้นส่วน เป็นการประสานความร่วมมือ
ระดมผู้ปกครอง ชุมชนในการมีส่วนพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน โดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองในฐานะครูคนแรก
ของเด็ก ส่งเสริมและแสวงหาความช่วยเหลือจากชุมชน (วัด สถานประกอบการ หน่วยงานอื่นๆ) ในการเสริมแรง
มาตรการที่ ๘ การคิดค้นนวัตกรรม เป็นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาจุดเน้น
คุณภาพนักเรียน การวิจัยพัฒนารูปแบบ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนจริยธรรม

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

๑๒
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. บทบาทผู้บริหารระดับเขตและสถานศึกษา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ศึกษาและทาความเข้าใจจุดเน้นและวิธีขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
นิเทศติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนในด้านงบประมาณ ทรัพยากร ขวัญกาลังใจ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนในการนาจุดเน้นมาสู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต ของโรงเรียน
บ้าน (ครอบครัว) และชุมชน

๒. บทบาทศึกษานิเทศก์
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ให้ความรู้เกี่ยวกับจุดเน้นและวิธีการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
เป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน

๓. บทบาทของครู
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
เป็นผู้ทาหน้าที่ในการสั่งสอนอบรมนักเรียนโดยตรง
เป็นผู้สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
เป็นผู้ประสาน สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุน

๔. บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
๔.๑ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน
๔.๒ วางแผนและควบคุมดูแลการเรียนของบุตรหลานที่บ้าน
๔.๓ ฝึกลูกให้คิดทางด้านบวก มองโลกในแง่ดี มีความขยันอดทน คิดถึงส่วนรวม และรู้จัก
ทาอะไรเพื่อผู้อื่น
๔.๔ ให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลตามสภาพและปัญหา กับครูและโรงเรียน ในการกากับ
ดูแลพฤติกรรมบุตรหลาน

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

๑๓
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

การกาหนดเป้าหมายและจุดเน้น
คุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษา
การดาเนินการตามเป้าหมายและจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ตามแนวทาง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ นี้
โรงเรียนสามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ จุดเน้นของโรงเรียน
สามารถจัดทาได้โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้ศึกษา จานวน ๒๐
ชั่วโมงต่อปี (๐.๕ หน่วยกิต) ในภาคเรียนที่ ๑ โดยกาหนดชื่อวิชา รหัสวิชา เวลาเรียน คาอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดเน้นที่ต้องการ
พัฒนา และให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักในท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ เช่น
โครงงาน กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุม นุมหรือชมรม
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
* หมายเหตุ เพื่อให้เด็กบุรีรัมย์ทุกคนได้มีจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จึงกาหนดให้ให้ทุกโรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยทั่วกันในภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

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

๑๔
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

นิยามศัพท์
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local curriculum framework)
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นกรอบทิศทางในการพั ฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดทาโดย
เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้น
ในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น สถานศึกษา
ในเขตพื้นที่นั้น ๆ จะใช้ข้อมูลในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดก
ทางสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา การแก้ปัญหา การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (Local-related content)
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่ นเป็นองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียน
ควรเรี ยนรู้ ซึ่งเขตพื้น ที่การศึกษาหรื อหน่วยงานระดับท้องถิ่นพัฒ นาขึ้น โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์
ประวัติความเป็น มา สภาพปัญหาชุมชน วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ สั งคม การงานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แนวโน้ ม การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก และหวงแหนมรดกทางสั ง ค มของบรรพบุ รุ ษ
มีความเป็นไทย สามารถดารงชีวิตและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local assessment)
การวัดและประเมินผลที่ดาเนิ นการโดยเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่ การศึกษาแต่ละแห่ง โดยมี การรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่กาหนดหรือไม่เพียงใดและมีข้อบกพร่องใดที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม จากผลลัพธ์อันเกิดจากการดาเนินการจัดการศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เจ้าของ
ธุรกิจ หรือกิจการต่าง ๆ ที่รองรับแรงงานจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา

การมีส่วนร่วม (Participation)
การที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) และฝ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี บ ทบาทและ
ความรับผิดชอบในการร่วมคิด ร่วมวางแผนจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
และการปฏิรู ปหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

๑๕
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ขอบข่ า ยเนื้ อ หาของสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓๒
วิเคราะห์และกาหนดขึ้น เพื่ออานวยประโยชน์ให้ส ถานศึกษานาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ
ของเด็กบุรีรัมย์

ท้องถิ่น
สภาพแวดล้ อมและสั งคมวัฒ นธรรมที่ผู้ เรียนมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องคุ้นเคยมาตั้งแต่กาเนิด
ครอบคลุมตั้งแต่ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์

มีขอบข่าย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
รายละเอียดของเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประวัติการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา อาชีพ ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนาในชุมชน และสังคม
นั้นๆ

ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น
รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุม ทั้งข้อมูลในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประวัติการตั้งถิ่นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดร่วมกันจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

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

๑๖
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)

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

๑๗
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

หน่วยการเรียนรู้

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

๑๘
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

รายวิชารักษ์บุรีรัมย์
รายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ส๒๐๒๐๑

เวลาเรียน

ภาคเรียนที่ ๑

จานวนหน่วยกิต

๐.๕ หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา รักษ์บุรีรัมย์

จานวน ๒๐ ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติการสร้างเมืองบุรีรัมย์ ประวัติรัชกาลที่ ๑ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่าและ
ปราสาทหินในท้องถิ่น สภาพทางกายภาพ ประวัติและที่ตั้งภูเขาไฟ ต้นไม้ ดอกไม้สาคัญของจังหวัด ตานานผ้าไหม
และของดีบุรีรัมย์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่านจั บ ใจความ สรุ ป ความ วิเคราะห์ ความ ตีความ ประวัติก ารสร้างเมืองบุรีรัม ย์ ประวัติรัช กาลที่ ๑
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่า และปราสาทหินในท้องถิ่น สภาพทางกายภาพ ประวัติและที่ตั้งภูเขา
ไฟ ต้น ไม้ ดอกไม้ส าคัญของจั งหวัด ตานานผ้ าไหมและของดีบุรี รัมย์ ความแตกต่างทางวัฒ นธรรมของกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ สร้างงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองจากเรื่อง
ที่อ่านและใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงาน
เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีจิตสานึก
รักและภูมิใจในจังหวัดบุรีรัมย์

ผลการเรียนรู้
๑. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ประวัติรัชกาลที่ ๑ และปราสาทหินของเมืองบุรีรัมย์
๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเมือง
บุรีรัมย์
๓. อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบุ รี รั ม ย์ แ ละเสนอแนวทาง
ปฏิบัติตนในการสืบสานของดีเมืองบุรีรัมย์
๔. เลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เรื่องรักษ์บุรีรัมย์ได้อย่างเหมาะสม
๕. อภิป รายเกี่ย วกับ คุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นปัจจัย ในการสร้างความสั มพันธ์ที่ดี
ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๖. มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนบุรีรัมย์
“เด็กบุรีรัมย์....รักการอ่านเขียน เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้้าการคิด จิตส้านึกรักษ์ท้องถิ่น”

๑๙
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ๒๕๕๗

รักษ์บรุ ีรัมย์

หน่วยการเรียนรู้
ส๒๐๒๐.... รักษ์บุรีรัมย์

เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง จานวน ๐.๕ หน่วยกิต
หน่วยที/่ ชื่อหน่วย
๑
เมืองปราสาทหิน
๒
ถิ่นภูเขาไฟ
๓
ผ้าไหมสวย
๔
รวยวัฒนธรรม

สาระการเรียนรู้
 การตั้งถิ่นฐาน
 ประวัติรัชกาลที่ ๑
 ปราสาทหิน
 ลักษณะทางกายภาพ
 ภูเขาไฟ
 เส้นทางหม่อนไหม
 ของดีบุรีรัมย์
 กลุ่มชาติพันธุ์
 แหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

เวลา (ชั่วโมง)
๕
๔
๓
๘
๒๐

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

