
 
 

 
 
 

หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
พุทธศักราช 2561 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พทุธศักราช 2560)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



ก 
  

คำนำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๕๒  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  
๒๕๔๕  พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มุ่งเน้น
ให้การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้มี
เอกภาพทางนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  พร้อมกันทั่วประเทศ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดย
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือ
เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยคณะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มี
บทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้โรงเรียนนำไปเป็นแนวทาง
ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ระดับโรงเรียน  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  และยังต้องมีการ
ทำวิจัย  เพื่อติดตาม  และประเมินผล  การใช้หลักสูตร  ทั้งที่เป็นหลักสูตรแกนกลาง  และหลักสูตร
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมกัน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ คณะครูและผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงจนแล้วเสร็จ และมีมติ
เห็นชอบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  ใช้หลักสูตรท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ฉบับนี้ได้  ทั้งในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร  โรงเรียนที่มีความ
พร้อมการใช้หลักสูตร  และโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียน  จะมีผลทำให้หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดทำ
ขึ้นนั้น  มีหลักสูตรท้องถิ่นและคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
   โรงเรียนนำหลักสูตรท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ระดับโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุม  และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 

(นายธนาพล  จีรเดชภัทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ              ก 
หลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น         ๑ 
 เป้าหมายและจุดเน้น           ๒ 

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น           ๒ 
 คำขวัญจังหวัดสระบุรี          ๒ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ๔ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      ๙ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      1๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       1๔ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       ๑๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ๑๘ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น       20 
การนำหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้     2๑ 
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หลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น พุทธศักราช  2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

                                   (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   จึงเป็นตัวกลางในการประสานความ
ร่วมมือกับโรงเรียน  และชุมชนในการร่วมมือกันคิดและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นฉบับนี้ขึ้น  โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรท้องถิ่น  ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551  ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจากหน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักสูตรท้องถิ่น  จาก
เอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  อาทิเช่น  หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
สภาพปัญหา  ความต้องการของท้องถิ่น  จุดเด่นของชุมชน  เป็นต้น 
 ทั้งนี้  เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของตน  เกี่ยวกับเรื่องราว
ของท้องถิ่น  ชุมชน  ในแง่ต่าง ๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ  จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง  
เกิดเป็นสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในตัวผู้เรียน 
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1. เป้าหมาย/จุดเน้น 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน  ท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของ

ตนเอง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันอนุรักษ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  และให้สามารถพัฒนาชีวิต

ตนเองให้เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง  รัก  หวงแหน  และผูกพันกับท้องถิ่น  มีความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นสระบุรีมากยิ่งขึ้น 
 
2.  กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
 2.1  คำขวัญจังหวัดสระบุรี 

พระพุทธบาทสูงค่า   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
ฐานผลิตอุตสาหกรรม   เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว  
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี  ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม  
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน   ลือลั่นเมืองชุมทาง 

   
คำขวัญจังหวัดสระบุรีถือได้ว่าเป็นการรวบรวมจุดเด่นของจังหวัดสระบุรีไว้ได้ดีที่สุด  ชัดเจนที่สุด  

ทั้งในแง่ของสถานที่สำคัญ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การเกษตร  และประเพณีหนึ่งเดียวในโลก  ซึ่ง
เป็นสภาพแวดล้อมและบริบทของจังหวัด  จัดเป็นสาระท้องถิ่นที่ครบถ้วนอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน  และประชาชนผู้ใฝ่รู ้ทั่วไป    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  4   จึง
กำหนดให้  “คำขวัญจังหวัดสระบุรี”  เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนได้ทุกกลุ่มสาระ  และยังสามารถคิดประยุกต์  สร้างสรรค์ในการผลิตเป็น
สื ่อการเรียนการสอนประเภทและรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกตามต้องการ  เพื ่อเร้าผู ้เรียนให้เกิดความ
กระตือรือร้น  และสนใจเรียนมากขึ้น  อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง  รัก  หวงแหน  
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีมากยิ่งข้ึนด้วย 
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2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 1  การอาน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู
และความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน 
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร 
 เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน 
รูปแบบตางๆ เขยีนรายงานขอมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาคนควาอยาง  
มีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี 3  การฟง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคดิ และ  
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค 
สาระท่ี 4  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของ 
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย
ไว     เปนสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น 
วจิารณ วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็น 
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

1. ภาษาไทยกลางและภาษาถ่ิน  เช่น  
ภาษาไทยลาว  ภาษาไท-ยวน  ภาษาไทยจีน  
ภาษาไทยมอญ  ภาษาไทยมุสลิม 

2. ปริศนาคำทาย 
3. บทร้องเล่นในท้องถิ่น  เช่น  มอญซ่อนผ้า  รี 

รี ข้าวสาร 
4. บทกล่อมเด็ก  เช่น  กาเหว่า  โยกเยก 
5. สุภาษิต  คำพังเพย 
6. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
7. นิทานพื้นบ้าน  เช่น  นิทานเมืองขีดขิน 
8. ตำนานพื้นบ้าน  เช่น  พรานบุญ 
9. วรรณคดีที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น  ได้แก่  

นิราศพระบาท  นิราศธารทองแดง 
10. การแต่งคำประพันธ์  (เช่น  กาพย์  กลอน)  

เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น 
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2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
และความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๒ เข้าใจสมบัติของสิง่มีชีวิต หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชวีภาพและวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

1. สิ่งมีชีวิต 
1.1  พืชในท้องถิ่น 
       -  พืชนา 
          ข้าวเสาไห้  (เสาไห้) 
          เผือกหอม  (บ้านหมอ) 
       -  พืชสวน 
          มะม่วงมันหนองแซง  (หนองแซง) 
          ผักหวานป่า (บ้านหมอ) 
          องุ่น  (มวกเหล็ก  หนองโดน) 
       -  พืชไร่ 
          ข้าวโพด  (พระพุทธบาท) 
          มันแกว   (พระพุทธบาท) 
          ทานตะวัน (วังม่วง  แก่งคอย) 
       -  พืชเฉพาะท้องถิ่น 
          ต้นเข้าพรรษา  (พระพุทธบาท) 
          ต้นโมกราชินี   (พระพุทธบาท)     
1.2  สัตว์ในท้องถิ่น 
       โคนม  โคเนื้อ  (มวกเหล็ก) 
       สุกร  (วิหารแดง) 
       ไก่เนื้อ  ไก่ไข่  (วิหารแดง) 
       ปลาทับทิม  (เสาไห้) 
       นกจู๋เต้น  (แก่งคอย) 
       ปลาเสือตอ  (แม่น้ำป่าสัก) 
       งูเห่า (ดอนพุด) 
       จระเข้ (เมืองสระบุรี)   
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2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
และความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จ
ไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๒ เข้าใจสมบัติของสิง่มีชีวิต หน่วย
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล ์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่าง ๆ  ของสตัว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชวีภาพและวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1  ดิน 
          ดินเหนียว 
          ดินขาว 
          ดินมาร์ล  (พระพุทธบาท) 
1.2  หิน 
       หินปูน (แก่งคอย  พระพุทธบาท) 
       หินอ่อน  (เฉลิมพระเกียรติ) 
       หินดินดาน  (เฉลิมพระเกียรติ) 
       หินแอนดีไซด์  (แก่งคอย) 
       หินแอนไซด์  (แก่งคอย) 
       หินไรโอไรด์  (เมือง  วิหารแดง) 
       ฟอสซิลแอมโมไนต์  (มวกเหล็ก) 
       หินชนวน  (มวกเหล็ก) 
1.3  แหล่งน้ำ 
       เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์
       แม่น้ำป่าสัก 
       ทะเลบ้านหมอ 
       อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (เฉลิมพระ
เกียรติ) 
       อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง (วิหารแดง) 
       อ่างเก็บน้ำชลประทาน 
       อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
       น้ำตกเจ็ดสาวน้อย 
1.4  ป่าไม้ 
       สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) 
       สวนป่าเจ็ดคต 
       สวนรุกขชาติมวกเหล็ก 
       อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
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2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
และความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๒ เข้าใจสมบัติของสิง่มีชีวิต หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชวีภาพและวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ระบบนิเวศในท้องถิ่น 
2.1  ระบบนิเวศบนบก 
       สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) 
       สวนป่าเจ็ดคต 
       สวนรุกขชาติมวกเหล็ก 
       อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
       ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ 
       อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
2.2  ระบบนิเวศในน้ำ 
       เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์
       แม่น้ำป่าสัก 
       บึงโง้งเมืองเก่า 
       ตลาดน้ำดาวเรือง 
       อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว  
       อ่างเก็บน้ำชลประทาน 
       คลองชลประทาน  เช่น  คลองระ
พีพัฒน์ 
       น้ำตกเจ็ดสาวน้อย   
       น้ำตกเจ็ดคต   
       ทะเลบ้านหมอ 

3.  สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
     3.1  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

    สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) 
    ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคตโป่งก้อนเส้า 
    โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัย
พัฒนา 
    สวนรุกขชาติมวกเหล็ก 
    ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ 
    ทุ่งทานตะวัน 
    ไร่กาแฟ (หนองแซง) 
    ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ก 
    สวนสัตว์และฟาร์มจระเข้ (เมืองสระบุรี) 
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2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
และความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๒ เข้าใจสมบัติของสิง่มีชีวิต หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชวีภาพและวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

3.2  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
       เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์
       แม่น้ำป่าสัก 
       บึงโง้งเมืองเก่า 
       ตลาดน้ำดาวเรือง 
       อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว  
       น้ำตกเจ็ดสาวน้อย   
       น้ำตกเจ็ดคต   
       ทะเลบ้านหมอ 
       น้ำตกโกรกอีดก 
       คลองกุมภกรรณ 
       ถ้ำหมีเหนือเสือใต้ (แก่งคอย) 
       ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม (ถ้ำบ่อปลา) 
       ถ้ำซับชะอม 
       ถ้ำโพธิสัตว ์(แก่งคอย) 
       ถ้ำศรีวิไล (เฉลิมพระเกียรติ) 
       ถ้ำนารายณ์  ถ้ำวิมานจักรี (พระพุทธ
บาท) 
       ถ้ำเทพนิมิต 
       ถ้ำเขาทุเรียน 
       ถ้ำผาเสด็จ  (แก่งคอย) 
       ถ้ำพุทธสุขโสธร 
       หินต่างๆ เช่น  หินปูน  หินอ่อน      
หินแกรนิต  หินชั้น  หินทราย  หินดินดาน 

4. สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
4.1  มลพิษทางน้ำ 
       แม่น้ำป่าสักเน่าเสีย 
       น้ำเสียจากโรงงาน 
       น้ำเสียจากบ่อทิ้งขยะ 
       แหล่งน้ำใต้ดินมีสารพิษจากบ่อทิ้งขยะ 
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2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
และความสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่นแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความสำเร็จไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๒ เข้าใจสมบัติของสิง่มีชีวิต หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
มาตรฐาน ว 1.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชวีภาพและวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

4.2  มลพิษทางอากาศ 
       ฝุ่นละอองจากโรงงานย่อยหิน 
       การระเบิดหิน 
       แก็สพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
       สารพิษอันตรายในอากาศจากบ่อทิ้ง
ขยะ 
4.3  มลพิษทางเสียง 
       เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
       เสียงจากการระเบิดหิน 

5.  ทรัพยากรธรณีในท้องถิ่น 
5.1  ดินในท้องถิ่น 
       ดินมาร์ล (พระพุทธบาท) 
5.2  หินในท้องถิ่น 
       หินปูน (แก่งคอย  พระพุทธบาท) 
       หินอ่อน (เฉลิมพระเกียรติ) 
       หินดินดาน  (เฉลิมพระเกียรติ) 
       หินแอนดีไซด์  (แก่งคอย) 
       หินแอนไซด์  (แก่งคอย) 
       หินไรโอไรด์  (เมืองสระบุรี  วิหารแดง) 
       ฟอสซิลแอมโมไนต์  (มวกเหล็ก) 
       หินชนวน  (มวกเหล็ก) 
5.3  แหล่งน้ำในท้องถิ่น 
       เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์       
       แม่น้ำป่าสัก 
       อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว  
       น้ำตกเจ็ดสาวน้อย     
       น้ำตกเจ็ดคต 
       น้ำตกมวกเหล็ก   
       ทะเลบ้านหมอ 
       อ่างเก็บน้ำชลประทาน 

       5.4  แร่ในท้องถิ่น 
       แร่แคลไซต์          
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2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 2  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1  เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่
ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ 
ธํารงรักษาประเพณี และวั ฒนธรรมไทย ดํารง
ชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยาง
สันติสุข 
 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส 3.1  เขาใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และ 
คุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2  เขาใจระบบ และสถาบันทาง
เศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส 4.1  เขาใจความหมาย ความสําคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถ
ใช 
วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณ 
ตางๆ อยางเปนระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความ
สัมพันธ และ 
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง 
ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติ
ไทยวัฒน ธรรมภูมิปญญาไทยมีความรัก ความ
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

1. ประเพณีวัฒนธรรม 
สระบุรีเป็นเมืองเก่าที่มีผู้คนหลายชนเผ่าอพยพเข้า
มา 
ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่เดิมจึงมีประเพณีและวัฒนธรรม 
ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  เช่น 
- ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท 
- ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
- ประเพณีตักบาตรลูกโยน 
- ประเพณีสลากพัสตร์  ของชาวไท-ยวน 
- ประเพณีกำฟ้าของขาวไทยพวน 
- ประเพณีแข่งพุ่งเรือ (อำเภอบ้านหมอ) 
- ประเพณีแข่งเรือยาว  (อำเภอเสาไห้) 
- ประเพณีแห่เจ้าพ่อเขาตก 
- ประเพณีเดือนยี่จี่ข้าวหลาม  ของชาวไท-ยวน 
- ประเพณีขึ้นปีใหม่ (ปี๋ใหม่เมือง) ของชาวไท-

ยวน 
- การทำบุญข้าวจี่ 
- การทำบุญกลางบ้าน 
- วัฒนธรรมทางภาษา  เช่น  ภาษาพูดและเขียน

ของ ของชาวไท-ยวน  ภาษาไทยมอญ  
ภาษาไทยลาว  เป็นต้น 

- วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไท-ยวน 
- วัฒนธรรมการกินขันโตก 
2. เศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ 

- เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  โครงการใน
พระราชดำริ   

เกษตรทฤษฎีใหม่  วัดมงคลชัยพัฒนา 
- การท่องเที่ยว  สระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

เป็น 
ธรรมชาติ  เช่น  น้ำตกมวกเหล็ก  สวน
พฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)  วนอุทยานน้ำตก
สามหลั่น  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  น้ำตกโกรกอีดก    
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2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
ต่อกันและกนัในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาวิเคราะห  
สรุป  และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
กับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสร
างสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมใน
การอนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

- การเกษตร  เช่น  ทำไร่ข้าวโพด  เมล็ดพันธ์ข้าวโพด
พันธ์ดี  การทำนาข้าวเสาไห้  การเลี้ยงวัวนม 

- ศิลปหัตถกรรมการทอผ้า  จักสาน  การทำครกหิน 
- สหกรณ์ชุมชน  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 
3. ประวัติศาสตร์ 

- ประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
- ประวัติสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น     

เมืองเพรียว  (เมืองสระบุรี)  อนุสรณ์ระเปิดแก่ง
คอย 
นครขีดขิน  พระราชวังสีทา  พระราชวังท้ายพิกุล 
รอยพระพุทธบาท  พระพุทธฉาย  พระพุทธบาท
น้อย  วัดเขาแก้ว  เสาร้องไห้  ชุมชนไท-ยวน     
บ้านอู่ตะเภา  บ้านคงเมือง  เมืองแก่งคอย 

- ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์  ชาวไท-ยวน 
ไทยลาว  ไทยพวน  ไทยจีน  ไทยมอญ  ไทยมุสลิม 

- ประวัติบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น      
พระยาพิบูลสงคราม  พระยาพิชัยรณรงค์สงคราม  
จอมพลแปลก  หลวงพัฒนพงษ์ 

- ประวัติและความเป็นมาของพระแก้วมรกตจำลอง  
วัดศรีบุรีรตนาราม 

4. ภูมิศาสตร์ 
- สภาพภูมิประเทศทั่งไปของจังหวัดสระบุรี และอำเภอ
ต่างๆเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก  มีภูเขาและป่าไม้
กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ พ้ืนที่เหมาะสมสำหรับ    
ทำนา  ปลูกข้าวเจ้า (ข้าวเสาไห้)  ปลูกพืชไร่และทำสวน
ผลไม้ 
- ภูเขา  มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน  หินชั้น  หินแกรนิต  
หินอ่อน 
- ถ้ำต่างๆ ซึ่งมีหินงอกหินย้อย  และหน้าผา  เช่น  ถ้ำ
ศรีวิไล  ถ้ำพระโพธิสัตว์  ถ้ำนารายณ์  ถ้ำประทุน  ผา
เสด็จ 
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2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
ตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาวิเคราะห  
สรุป  และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางม
นุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนร
วมในการอนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- พืชพรรณที่เติบโตตามภูเขา  เช่น  ต้นโมกราชินี  
ต้นดอกเข้าพรรษา  ซึ่งข้ึนตามแนวเขาสุวรรณ
บรรพต 
- แหล่งน้ำจากเข่ือน  ได้แก่  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
เขื่อนพระรามหก 
- การใช้แผนที่ในการศึกษาชุมชน 
5. อาชีพในท้องถิ่น 
- ทอผ้า  เช่น  ผ้าทอมือบ้านตาล  อำเภอเสาไห้ 
- การทำขนมกระยาสารท  สินค้า OTOP อำเภอ
เสาไห้  ซึ่งสร้างรายได้ตลอดปี 
- การทำขนมกง  อำเภอเสาไห้ 
- การทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน  เช่น  น้ำยา
ล้างจาน 
- การทำขนมจากสมุนไพรและธัญพืช  เช่น  คุกก้ี
เมล็ดทานตะวัน  ทองม้วนสมุนไพร  (เฉลิมพระ
เกียรติ) 
- การทำกะหรี่ปั๊บ  (มวกเหล็ก  เมืองสระบุรี) 
- การทำครกหิน  (เมืองสระบุรี) 
- การเป่าแก้ว (หนองแค) 
- การทำไม้ตะพด (พระพุทธบาท) 
- หัตถกรรมเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ (พระพุทธ
บาท) 
- หัตถกรรมเครื่องจักสานด้วยใบลานและวัสดุอื่นๆ 
(วังม่วง  หนองแซง  หนองแค) 
- ผลิตภัณฑ์หินอ่อน  (เฉลิมพระเกียรติ) 
- การปลูกพืชน้ำเพ่ือปลาเลี้ยงสวยงาม  (หนอง

โดน) 
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากลังไม้ (หนองแซง) 
- การทำปลาย่าง  ปลาส้ม 
- อาชีพการเกษตร  เช่น  เลี้ยงไก่  โคนม  สุกร 
- เกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการในพระราชดำริ 
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- อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผา  
(Ceramics) 

- งานอาชีพในโรงงาน 
 
   

2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์ (ต่อ) 
มาตรฐาน ส 5.1  เขาใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
ตอกันและกนัในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหาวิเคราะห  
สรุป  และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางม
นุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนร
วมในการอนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. สถานที่สำคัญ 
- วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 
เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย 
- วัดพระพุทธฉาย   เป็นที่ประดิษฐานพระฉายา

แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และรอยพระ
พุทธบาทเบื้องขวา 

- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
- เขื่อนพระรามหก 
- วัดพะเยาว์  ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ 
- วัดเขาแก้ววรวิหาร 
- วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) 
- สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ 
ที่อยู่ในชุมชนละเป็นแบบอย่างที่ดี  เช่น 
- นายชม  กิ้งเงิน  ตำรายาโบราณ 
- ผู้ใหญ่สุข  เครือแปง  หมอดู 
- นายพิเนตร  น้อยพุทธา  ครูภูมิปัญญาไทย 
- นายบุญลือ  เค้าแก้ว  ครูภูมิปัญญาด้าน

การเกษตร 
- นายธรรมนูญ  เอิบกมล  ครูภูมิปัญญาศิลปะ 
- นายทรงชัย  วรรณกุล  ครูภูมิปัญญาด้าน

วัฒนธรรม 
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2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย          
การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และ
กีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเล
นเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยาง
สม่ำเสมอ  
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการแขงขัน และชื่นชม 
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 
สาระท่ี 4   การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการปองกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็ นคุณคาและมีทักษะในการ
สรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกัน 
โรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
สาระท่ี 5   ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1  ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัย
เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช
ยา  
สารเสพติด และความรุนแรง 

1. กิจกรรมทางกายในท้องถิ่น 
2. การเล่นพื้นบ้าน  เช่น  ขี่ม้าก้านกล้วย 
3. การแสดงประกอบจังหวะในท้องถิ่น  เช่น  

เพลงมาร์ชสระบุรี  รำกระบี่กระบอง 
4. การเล่นเกมและกีฬา  เช่น  การเล่นหมากรุก  

กีฬาแข่งพุ่งเรือ  การแข่งเรือยาว  วิ่งกระสอบ  
ตะกร้อวง  ตะกร้อลอดบ่วง 

5. การออกกำลังกาย  เช่น 
- การออกกำลังกายประกอบจังหวะด้วย        

ไม้ตะพด 
- การรำแม่ไม้มวยไทย 
- การรำไทเก็ก  (ชมรมไทเก็ก) 
- กีฬาขี่ม้า  (ค่ายอดิศร) 

6. การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน  เช่น  โรคตาแดง  โรคหัด  โรค
ไข้เลือดออก  โรคท้องร่วง  โรคอีสุกอีใส  โรค
ภูมิแพ้ที่เกิดจากสารพิษ 

7. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพของบุคคลในชุมชน  เช่น  สมุนไพรใน
ท้องถิ่นรักษาโรค  การนวดแผนไทย 

8. การป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
เช่น  การใช้สารยาฆ่าแมลง  ฆ่าหญ้า  ฝุ่นหิน  
ควันพิษ  สารพิษจากโรงงาน  สารพิษจากบ่อ
ทิ้งขยะ  การใช้ชีวภาพ  การกำจัดขยะใน
ครัวเรือน  ขยะ  recycle 

9. อุบัติเหตุในชุมชน  สัตว์และแมลงมีพิษใน
ชุมชน 

10. การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางน้ำ  เช่น      
การว่ายน้ำ 
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2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตาม
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิ
พากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่น
ชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวาง
ทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็น
คุณคางาน 
ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาท
องถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรี       
อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ  วิจารณ คุณค
า 
ดนตรี  ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอย
างอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางด
นตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป
ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏ
ศิลป  อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ
คุณคา 
นาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ     
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณค
าของนาฏศิลป  ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป
ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

1. ศิลปกรรมท้องถิ่น 
1.1 งานสถาปัตยกรรม 
- วัดและอุโบสถ  เช่น  มณฑปวัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร  วัดพระพุทธฉาย  วัด
เขาแก้ววรวิหาร 
1.2 ประติมากรรม 
- พระพุทธบาทรูปและงานประติมากรรมแต่
ละสมัย 
ในวัดต่างๆ ในท้องถิ่น  เช่น  รอยพระพุทธ
บาทวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  
พระพุทธรูปทองคำ  วัดพะเยาว์  พระนิโรคัน
ตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  วัดศาลาแดง 
 1.3 จิตรกรรม 
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ได้แก่  บานประตู
และ     

ฝาผนัง  ด้านในมณฑปวัดพระพุทธบาท   
วัดสมุหประดิษฐาราม  วัดหนองยางสูง  วัด
จันทบุรี  วัดหนองโนเหนือ 

1.4 หัตถกรรม (งานจักสาน  ทอผ้า  
แกะสลัก) 
- ลายผ้าไท-ยวน  ผ้าทอมือเสาไห้  ผ้าตีนจกที่
ตำบล 

บ้านกลับ  ของมูลนิธิศิลปาชีพ     
2.  ดนตรีพื้นบ้าน 

2.1 เพลงพื้นบ้าน  เช่น  เพลงพ้ืนบ้านตาม
ยุคสมัย 
2.2 การแสดงดนตรีพื้นฐาน  ได้แก่  ดนตรี
ไทย  

ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน  เช่น  พิณ  แคน  สะล้อ  ซอ  
ซึง  แตรวง  กลองยาว 
3. นาฎศิลป ์
    3.1 ศิลปะการแสดง  เช่น  รำโทน  รำวง  รำ
กลองยาว  ลิเก  ฟ้อน  เช่น  ฟ้อนปั่นฝ้าย  (ฟ้อน
ทอผ้า) 
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    3.2 การประดิษฐ์ท่ารำใหม่  เพ่ือใช้ในใน
โอกาสต่าง ๆ   ในท้องถิ่น  เช่น  ระบำไม้ตะพด  
ฟ้อนบูชา       

 

2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตาม
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิ
พากษ  
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก 
ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  
ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวาง
ทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็น
คุณคางาน 
ทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาท
องถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 
 
สาระท่ี 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรี       
อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ  วิจารณ คุณค
า 
ดนตรี  ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอย
างอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางด
นตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีที ่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป
ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
 
สาระท่ี 3  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ 3.1 เขาใจ และแสดงออกทางนาฏ
ศิลป  อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ
คุณคานาฏศิลปถายทอดความรูสึก ความคิดอยาง
อิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวาง
นาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณค

รอยพระพุทธบาท  ระบำดอกทานตะวัน  เป็นต้น 
3.3 ศิลปินพื้นบ้าน 
ดนตรี – นายปุ่น  พระวัยทางค์ (ซอ) 

- นายประมวล  เสาวคนธ์  (พิณ  แคน) 
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าของนาฏศิลป  ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป
ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

 

2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ส า ร ะ ท ี ่  1    ก า ร ด ำ ร ง ช ี ว ิ ต แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
  
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   
มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ 
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน    
และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัย 
ในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร   
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ส า ร ะ ท ี ่  ๒     ก า ร อ า ชี พ
  
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์   
เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

งานบ้าน 
- การทำน้ำผลไม้ในท้องถิ่น 
- การประกอบอาหารคาวหวานในท้องถิ่น/ 
อาหารพื้นบ้าน 
- การถนอมอาหาร  และผลไม้ในท้องถิ่นตาม 
ฤดูกาล 
- ขนมไทยท้องถิ่น  เช่น  กระยาสารท   
ขนมกง 
- การประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
พ้ืนบ้าน 
- การแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น 
- การตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลำลอง/OTOP  เช่น   
เสื้อดอกทานตะวัน  เสื้อสายไทย  ผ้าทอมือเสาไห้ 
- การถักคอเสื้อคอกระเช้า  ถักลูกไม้ตกแต่งเสื้อ 
- ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น กระกรี่พัฟ  พาย 
- งานตกแต่งบ้าน  บริเวณบ้านด้วยวัสดุในท้องถิ่น 
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน  เช่น  น้ำยาล้างจาน 
- ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  เช่น  สบู่สปา  ยาสระ 
ผม ฯลฯ 
1. งานเกษตร 
- การปลูกพืช  ผัก  ผลไม้ในท้องถิ่น  เช่น  

ผักหวาน  มะม่วงมันหนองแซง 
- การทำนาข้าวเสาไห้ 
- การปลูกเผือกหอม 
- การปลูกพืชน้ำเพ่ือเลี้ยงปลาสวยงาม 
- การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
- การเลี้ยงสัตว์ประเภทสวยงาม 
- การปลูกไม้ล้อม 
- การปลูกผลิตผลทางการเกษตรตามแนวเกษตร 
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ทฤษฎีใหม่  เช่น  ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ใบ  
พืชสวนครัว 
- การปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น  เช่น  ดาวเรือง   
มะลิ  ทานตะวัน 

 

 

2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ส า ร ะ ท ี ่  1    ก า ร ด ำ ร ง ช ี ว ิ ต แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
  
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   
มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ 
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน    
และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัย 
ในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร   
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ส า ร ะ ท ี ่  ๒     ก า ร อ า ชี พ
  
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์   
เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

- การทำปุ๋ยชีวภาพ 
- การเลี้ยงปลาในกระชัง  กบ  แกะ  โคเนื้อ/นม  

ผึ้ง  สุกร ฯลฯ 
2. งานช่าง 

การประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ด้วยวัสดุลังไม้ 
งานแกะสลักหินอ่อน/แกรนิต  งานโลหะ  งาน
ปูนปั้น  งานซ่อมเครือ่งยนต์  จักรยานยนต์  
งานช่างอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น ฯลฯ 

3. งานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของเล่น  ของใช้จากเศษวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น 
- กาประดิษฐ์ของประดับตกแต่งที่ใช้วัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น 
- การแกะสลัก  ผลไม้ในท้องถิ่น ฯลฯ 
4. งานออกแบบ 
- การทำเว็บไซต์สาระท้องถิ่น  ผลิตภัณฑ์  และ

เผยแพร่  เช่น  อาหารคาวหวานประจำท้องถิ่น  
ขนมไทยในท้องถิ่น  อาหารท้องถิ่น ไท-ยวน  
ผ้าทอมือเสาไห้  ผ้าไหมพ้ืนเมือง  ผลิตภัณฑ์หิน
อ่อน  ผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลิตภัณฑ์นมโค ฯลฯ 
การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความเป็นท้องถิ่น 
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2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น  โดยธรรมชาติวิชาและเนื้อหาสาระแล้ว   ไม่มีสาระ
ท้องถิ่น  เนื่องจากประเทศไทยได้จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในฐานะของการ
เรียนภาษาต่างประเทศ  ดังนั้น  การที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่น  จึงต้องยึด
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ครูผู้สอนสามารถนำเรื่องราวต่าง  ๆในท้องถิ่นมาเขียนผูกเป็น
เรื ่องราวในรูแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ  เช่น  การพรรณนา  บทความ  บทสนทนา  
หนังสือส่งเสริมการอ่าน  นิทาน  บทร้อยกรอง  เป็นต้น  แล้วนำมาใช้จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการการฝึกทักษะทางภาษา  คือทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียน  และกิจกรรมทางภาษา 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2  ม ีท ักษะการส ื ่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็น
อยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษา 
กับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได 
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตาง 
ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

1. เรื่องเก่ียวกับอำเภอต่างๆ ซึ่งมีสาระท้องถิ่นที่
น่าสนใจ 
1.1 ศาสนสถานสำคัญ  เช่น 
- วัดพระพุทธบาท  (พระพุทธบาท) 
- พระพุทธฉาย (เมืองสระบุรี) 
- พระพุทธรูปทองคำ  วัดพะเยาว์ (เสาไห้) 
1.2 ผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในท้องถิ่น   

เช่น  
- มะม่วงมันหนองแซง 
- ผักหวาน  เผือกหอม (บ้านหมอ) 
- พริก (ดอนพุด) 
1.3 แหล่งอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ที่ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  เช่น 

- เซรามิค (Ceramics)  (หนองแค) 
- ปูนซิเมนต์ (Cement)  (บ้านหมอ,แก่งคอย) 
1.4  แหล่งท่องเที่ยว เช่น 
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สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลมุสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรู
กับกลุมสาระการเรียนรูอื ่นและเปนพื ้นฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

- วัดพระพุทธบาท  (พระพุทธบาท) 
- พระพุทธฉาย (เมืองสระบุรี) 
- น้ำตกโกรกอีดก  ถ้ำพระโพธิสัตว์  ศูนย์

ศึกษาเจ็ดคต (แก่งคอย) 
 

 
 

 

2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ  
ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐาน 
ในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ การแลกเปลี่ยนเรียน
รกูับสังคมโลก 

- ศึกษาเจ็ดคต (แก่งคอย) 
- เสาร้องไห้ (เสาไห้) 
- ทะเลบ้านหมอ (บ้านหมอ) 
- อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง 
- เจดีย์พระคุณแม่ (วิหารแดง) 
- น้ำตกเจ็ดสาวน้อย 
- น้ำตกมวลเหล็ก 
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
- ทุ่งทานตะวัน 
- ฟาร์มม้า 
- สวนองุ่น 

1.5 ประเพณีท้องถิ่น  เช่น 
     -  ตักบาตรดอกไม้  ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก  
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  (พระพุทธบาท) 
     -  ตักบาตรเทโวข้ามต้มลูกโยน  วัดพระพุทธ
ฉาย  (เมืองสระบุรี) 
     - แข่งเรือยาว  สรงน้ำแม่นางตะเคียน (เสาไห้) 
     - ลอยกระทงสวรรค์  วัดถ้ำศรีวิไล (เฉลิมพระ
เกียรติ) 
     - ประเพณีกำฟ้า  ของชาวไทยพวน (หนองโดน) 
2. เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  วัดมงคลชัยพัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ) 
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น 

- นมดี  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก  (มวกเหล็ก) 
- กะหรี่ปั๊บ (มวกเหล็ก เมืองสระบุรี) 

4. สิ่งแวดล้อม  พันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่น เช่น 
- รักษ์แม่น้ำป่าสัก 
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- ปลาเสือตอ (แม่น้ำป่าสัก) 
- ผักหวาน (บ้านหมอ) 
- ต้นโมกราชินี  ดอกเข้าพรรษา (พระพุทธบาท) 
- นกจู๋เต้น 

 

 

 

 

2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ต่อ) 

มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ  
ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐาน 
ในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ การแลกเปลี่ยนเรียน
รกูับสังคมโลก 

5. บทประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรอง เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน (Fairy  tale) 
- เรื่องสั้น (Story  Telling) 
- ตำนานพื้นบ้าน (Folk Tale)  เช่น  เสาร้องไห้ 

พรานบุญ  พบรอยพระพุทธบาท ฯลฯ 
- บทกลอน (Chant) 
- บทกล่อมเด็ก (Rhyme) 
- บทร้อยกรอง (Poem) 

6. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 

 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  จะใช้การประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับ
ท้องถิ่นเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา  จึงกำหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับ
ท้องถิ่นไว้อย่างกว้างๆ  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับท้องถิ่น  ให้ประเมินในทุกระดับชั้นปี  รวมถึงช่วงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6)  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลัง
เรียน 

2. ดำเนินการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ซึ่งจัดการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้นปี  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซึ่งไม่ได้กำหนดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไว้ 

3. กำหนดการประเมิน  ให้ดำเนินการไปเช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพสาระการเรียนรู้
แกนกลาง  ในกรณีท่ีจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นที่แทรกไว้ในรายวิชาพ้ืนฐาน  และประเมิน
รายวิชาเพ่ิมเติมในกรณีที่จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. เกณฑ์การประเมิน  ให้สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การประเมิน  โดยให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาและสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นนั้น ๆ 
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5. ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้สถานศึกษาดำเนินการสอนซ่อมเสริมให้กับ
ผู้เรียน  เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

6. วิธีการประเมิน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  หรือให้ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนดตามความ
เหมาะสม  เช่น  การทดสอบ  การประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรม  การทำ
ภาระงานหรือชิ้นงาน  ซึ่งต้องกำหนดเกณฑ์คุณภาพในการประเมินอย่างชัดเจน  เป็นต้น 

 
 

การนำหลักสูตรท้องถิ่นและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้ 
1.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสารการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ต้องการ  และนำไปจัดทำเป็น

หน่วยการเรียนรู้  หรือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่แทรกในรายวิชาพ้ืนฐาน  หรือรายวิชา
เพ่ิมเติม  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามท่ีต้องการได้อย่างหลากหลาย 

2. สำหรับสาระการเรียนท้องถิ่น  ที่ทุกโรงเรียนควรจัดทำเป็นสาระการเรียนท้องถิ่นให้ผู้เรียน  
ดังนี้ 
2.1 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน 

2.1.1 เรื่อง  นิราศพระบาท 
2.1.2 เรื่อง  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
2.1.3 เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.4 เรื่อง  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 
2.1.5 เรื่อง  ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บานประตูมณฑป  วัดพระพุทธบาทราช

วรมหาวิหาร 
2.1.6 เรื่อง  การจัดทำเว็บไซต์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  และเผยแพร่ 
2.1.7 เรื่อง  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


