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สวนที ่ 1 

 

ความนํา 

 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จัดทําขึ้นสําหรับทองถิ่นและ

สถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปน

สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวจะชวยทําใหหนวยงานที่เก่ียวของในทุกระดับเห็นผลคาดหวัง

ที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานที่เก่ียวของใน

ระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับ

สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก

ระดับตั้งแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่

กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 

และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดหลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐานจะ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่เก่ียวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล

ตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริม

สนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู

ที่กําหนดไว 

                 จุดเนนของกระทรวงศกึษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคปจจุบันซึ่งมีการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่นและสถานศึกษา ใหมีสวนรวมคิด  รวมตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง  ครอบคลุมหลายมิติ 

เก่ียวของกับบุคคลหลายฝายในทองถิ่น และตองอาศัยองคประกอบปจจัยเก้ือหนุนตางๆ มากมาย เพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดกรอบหลักสูตรทองถิ่นเปน

สาระสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เห็น

แนวทางในการดําเนินงานในการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสงเสริม และ

ดูแลดานคุณภาพสอดคลองกับสภาพ และความตองการของชุมชนทองถ่ิน  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเปาหมายและเกณฑในการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่น และสามารถตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน

ในระดับทองถิ่น เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถอันเปนพ้ืนฐานจําเปนในทองถิ่นและโลกปจจุบัน  กรอบเปาหมาย จุดเนนท่ีกําหนดสาระการ

เรียนรูทองถิ่น ตองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
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เต็มตามศักยภาพ ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถ่ิน ซึ่งเปนสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของตน 

ทําใหเกิดความตระหนัก เห็นคุณคา สํานึกรักผูกพันกับทองถิ่น มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ถิ่นฐานบานเกิด 

เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแกปญหา พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัวและสังคมของตนเองไดตาม

ควรแกฐานะ และเปนบุคคลที่มีความรอบรูเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ฯลฯ อยางชัดเจน  

               โรงเรียนทาแสงวทิยายน เปนสถานศึกษาที่เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ถึง ระดับ

มัธยมศกึษาที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ เขต 1 ตั้งอยูหางจากชุมชนอําเภอ

เมืองระยะทาง 10 กิโลเมตร วิถีชีวิตของชาวจังหวัดกาฬสินธุ ทั้งในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตรบุคคลสําคัญ 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดํารงชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  ตลอดจนผลผลิตสําคัญที่เปน

เอกลักษณของคนจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรียนทาแสงวิทยายนจึงมีความมุงม่ันที่จะจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู 

ประสบการณเก่ียวกับทองถิ่นจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายตามบริบทสถานศึกษาและ

สอดคลองกับวัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียน ที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ครู 

ผูปกครอง และชุมชน 

                สาระการเรียนรูทองถิ่น เรื่อง กาฬสินธุเมืองน้ําดํา จึงเปนหลกัสูตรทีโ่รงเรยีนทาแสงวิทยายน 

พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยกําหนดขอบขายของสาระการ

เรียนรูที่สอดคลองกับทองถิ่น โดยกําหนดเปาหมายการเรียนรู และการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณา

การ 8 กลุมสาระ เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้นใหมีความรู ความเขาใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค มีเจตคติที่

ดีและมีความรักความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ รวมอนุรักษ

ทรัพยากรของเมืองน้ําดําใหคงอยูตอไป สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เติบโตเปนสมาชิกที่ดี

ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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การประเมินคุณภาพสาระการเรียนรูทองถิ่น 
 

วิสัยทัศน   

 หลักสูตรทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนไดเรียนรูภูมิหลัง วิถีการดํารงชีวิต เศรษฐกิจสังคม 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากรของจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนจังหวัด

กาฬสินธุมีความรัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ และเปนกําลังสําคัญในการบํารุงรักษาให

ยั่งยืนตอไป 

 

จุดหมาย 

 หลักสูตรทองถิ่นโรงเรียนทาแสงวิทยายน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมี

ศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัศาสนา และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง  

มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.มีความรูความภาคภูมิใจ และดําเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของ 

บรรพชนคนเมืองกาฬสินธุ 

 3.มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 

 4.มีจิตสํานึกรักแผนดินถ่ินเกิดจังหวัดกาฬสินธุ เปนพลเมืองที่ดีของชุมชนและของชาติ ยึดมั่น 

ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 5.มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในชุมชนทองถ่ิน และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และการสงและวัฒนธรรม  

ใชภาษาทองถิ่นและภาษากลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณอันเปนประโยชนตอ

การพัฒนาตนเองและสังคม สรางความเขาใจอันดีดวยการสื่อสารอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ในสังคม

ทองถิ่นและสังคมชาติ  

 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความองคความรูหรือสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง สังคมทองถิ่นและสังคมชาติ 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ 
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ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกปญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเอง สังคม

และสิง่แวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการ นํากระบวนการตางๆไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวย

การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

ที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีดานตางๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน 

การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

เปาหมาย/จุดเนน 

 

          หลักสูตรทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนนปลูกฝงนักเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีของจังหวัดกาฬสินธุ ดังนี้    

         1.ผูเรียนทุกคนมีความรูทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

         2. ผูเรียนทุกคน ไดเรียนรูเรื่องราวของชุมชนและทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ  

         3.ผูเรียนทุกคนมีสํานึกรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น  รวมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

  

            หลักสูตรทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา พุทธศักราช 2562  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลกัษณะพึงประสงคเพ่ือสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม

ไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ ดังนี้ 
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 1. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 2. ซื่อสัตยสุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝเรียนรู 

 5. อยูอยางพอเพียง 

 6. มุงมั่นในการทํางาน 

 7. รักความเปนไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

  

แนวทางการวัดและประเมินผล 

          1. การประเมินผลกอนเรียน  การประเมินผลกอนเรียน เปนหนาที่ของครผููสอนในแตละวิชา ทุกกลุม

สาระที่ตองประเมิน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน สําหรับการนําไปใชจัด

กระบวนการเรียนรู 

         2. การประเมินระหวางเรียน  

            การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินเพ่ือมุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุตามผลการ

เรียนรูที่คาดหวังในการสอนตามแผนการสอนที่ครูไววางแผนไวหรือไม ทั้งนี้สารสนเทศที่ไดจากการประเมิน

นําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียน และสงเสริมผูเรียนที่มีความรู ความสามารถใหเกิดพัฒนาการ

สูงสุดตามศักยภาพ ไดแก 

          1. การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล ไดแก 

             1.1 การถามตอบระหวางทํากิจกรรมการเรียนรู 

             1.2 การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียน 

             1.3 การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียนกับผูเก่ียวของกับผูเรียน 

             1.4 การสอบปากเปลาเพ่ือประเมินความรู 

             1.5 การอานบันทึกเหตกุารณตางๆ ของผูเรียน 

             1.6 การตรวจแบบฝกหัดและการบาน พรอมใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 

          

 

            2. การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) 

               เปนวธิกีารประเมินที่ผูสอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนทําเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศวา

ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด  

           3. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) 

              การประเมินดวยแฟมสะสมงานเปนวิธีการประเมินที่ชวยสงเสริมใหการประเมินตามสภาพจริง มี

ความเปนไปไดมากขึ้น โดยการใหผูเรียนไดเก็บรวบรวม (Collect) ผลงานจาก การปฏิบัติจริงมีความเปนไปได
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มากขึ้น โดยการใหผูเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูตามสาระการเรียนรูตางๆ มาจัดแสดงอยาง

เปนระบบ (Organized) ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงคเพ่ือสะทอนใหเห็น (Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ 

พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement)ของการเรียนรูตามสิ่งที่มุงหวังจะใหแฟมสะสมงานนั้น

สะทอนออกมา ซึ่งผูสอนสามารถประเมินจากแฟมสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงก็ได 

       3. การประเมินหลังเรียน 

          เปนการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพ่ือมุงตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียน เมื่อ

ผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบวา ผูเรียนเกิด การเรียนรูตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม เมื่อ

นําไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนเรียนแลวผูเรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากนอยเพียงใด ทําใหสามารถ

ประเมินไดวาผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูเพียงใด และกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ผูเรียนเพียงใด ขอมูลจากการประเมินภายหลังการเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย ไดแก 

          1) ปรับปรุงแกไขซอมเสริมผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคของการเรียน 

          2) ปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

          3) ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีน 

          การประเมินผลการเรียน  สามารถใชวิธีการและเครื่องมือการประเมินไดอยางหลากหลาย ให

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรมและชวงเวลาในการประเมิน เพ่ือใหการประเมินผล

การเรียนดังกลาวมีสวนเก่ียวของสัมพันธและสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

รูปแบบการประเมินคุณภาพ  

 การประเมินระดับสถานศึกษา 

 1. การประเมินในชั้นเรียน  การประเมินคุณภาพนักเรียนตามสาระการเรียนรูทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ

เมืองน้ําดํา และตามจุดเนนคุณภาพนักเรียนดานสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุก

วิชา ทุกชั้นเรียน โดยใชวิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผลอยางหลากหลายควบคูไปกับการเรียนการสอน 

          2. การประเมินในระดับสถานศึกษา  การประเมินคุณภาพนักเรียนตามสาระการเรยีนรูทองถิ่น

จังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา และตามจุดเนนคุณภาพนักเรียนดานสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน สถานศึกษาพิจารณาถึงการประเมินในภาพรวม เพ่ือตัดสินผลการพัฒนาผูเรียนเมื่อจบภาค

เรียนหรือปการศึกษา โดยใชเครื่องวัดและประเมินผลเปนแบบทดสอบภาคความรูหรือภาคปฏิบัติ ตามที่

สถานศึกษากําหนด 

แนวทางในการวัดและประเมินผลผูเรียนตามกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย/ 

จุดเนน 

หัวขอเรื่อง/

เนื้อหาสาระ 

วิธีการวัดและ 

ประเมินผล 

เครื่องมือการวัดและ 

ประเมินผล 

1.มีความรูเก่ียวกับ

ประวัติและเรื่องราวของ 

ประวัติความ

เปนมา 

คําขวัญ 

ทดสอบ 

- วัดความรู ความเขาใจและ

วิเคราะหเขียนเรียงความ 

แบบทดสอบ 

1. แบบปรนัย ชนิด 4ตัวเลือก 

และหรือ เติมคํา 
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ชุมชนทองถ่ินซึ่งเปน

สภาพแวดลอม 

ในชีวิตจริงของตนเอง 

สถานที่ตั้ง 

อาณาเขต 

- ใหนักเรียนสืบคนแลว จัดทํา

รายงานแบบเรียงความ 

2. แบบอัตนัย เขียนเรียงความ 

เรื่อง ชุมชนของฉัน หรืออ่ืนๆ

แบบตรวจเรียงความ 

1. ตรวจดูความเรียบรอย 

ความถูกตองและครอบคลุมของ

เนื้อหา 

2. ตรวจความถูกตองของ 

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ 

3. ตรวจการอางอิงถงึแหลงที่มา

ของขอมูล 

2. รูเรื่องราว สภาพ

สังคม และสิ่งแวดลอม

ของชุมชนทองถ่ิน 

 

1. สภาพ

ภูมิอากาศ 

2. สภาพภูมิ

ประเทศ 

3. สภาพสังคม 

- เชื้อชาติ 

- ศาสนา 

- อาชีพ 

1. ทดสอบ 

- วัดความรู ความเขาใจ 

และการคิดวิเคราะห 

2. อภิปรายและเขียนรายงาน

สรุปการอภิปราย 

- คนควา/สัมภาษณ 

แลววิเคราะห จากนั้น 

นํามาอภิปรายในชั้น 

เรียนพรอมทั้งเขียน 

รายงานสรุปผลการอภิปราย 

แบบทดสอบ 

1.แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

และหรือ เติมคํา 

2. แบบอัตนัยเขียนเรียงความ 

เรื่อง คนใน ชุมชนบานฉัน หรือ

อ่ืนๆ 

แบบสังเกต 

1. การมีสวนรวมในการอภิปราย 

2. การอภิปรายในประเด็นที่

กําหนด 

3. มีแนวการคิดแบบคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ 

4. รวมอภิปรายอยางมีวินัย 

และปฏิบัติตามหนาท่ีใน 

การรวมอภิปรายแบบตรวจการ

เขียนรายงานสรุป 

1. ตรวจความถูกตองของ 

เนื้อหาและเนื้อความรูท่ีสรุป 

2. ตรวจวิธีการเขียน 
 
 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย/ 

จุดเนน 

หัวขอเรื่อง/เนื้อหา

สาระ 

วิธีการวัดและ 

ประเมินผล 

เครื่องมือการวัดและ 

ประเมินผล 



8 
 

3. เกิดความรักและ 

ผูกพันกับชุมชนทองถิ่น 

1. ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

2. บุคคลสําคัญใน

ชุมชนและหรือปราชญ

ทองถิ่น 

1. สอบถามและรายงาน 

การเขารวมกิจกรรม 

2. จัดบอรด/นิทรรศการ 

- เขารวมกิจกรรม 

เก่ียวกับวัฒนธรรมและ 

ประเพณีของชุมชน แลว 

เขียนขั้นตอนดําเนิน 

กิจกรรมนั้นๆ 

- นําภาพเหตุการณและ 

ขั้นตอนการดําเนิน 

กิจกรรมมาจัดบอรด/

นิทรรศการ 

1. เขียนรายงานและจัด 

ปายนิเทศแนะนําบุคคล 

สําคัญ 

- คนควาและวิเคราะหวิถีการ

ดํารงชีวิตคุณธรรมจริยธรรม

ของบุคคลหรือปราชญทองถิ่น 

 - เขียนรายงานและจัดปาย

นิเทศ 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบรายงานการรวม

กิจกรรม 

1. สอบถามการเขารวม

กิจกรรม 

2. สังเกตการณมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรม 

3. การเขียนรายงานการเขา

รวมกิจกรรมแบบ

ประเมินผลการจัด 

บอรด/นิทรรศการ 

1. ความถูกตองของเนื้อหา

ความรู 

2. ขั้นตอนในการดําเนิน 

กิจกรรม 

3. องคประกอบในการจัด

บอรด/นิทรรศการแบบ

ตรวจรายงานและการจัด

ปายนิเทศ 

1. ตรวจความถูกตอง

ครอบคลุมของเนื้อหา 

2. ตรวจความถูกตอง 

ขั้นตอนการเขียนรายงาน 

3. ตรวจการอางอิงถึง 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

4. ภูมิใจในบานเกิด

เมืองนอน 

1. สถานที่สําคัญของ

ชุมชน 

- โบราณสถาน 

- ศาสนสถาน 

- สถานที่ราชการ 

เขียนรายงาน จัดปายนิเทศ 

นิทรรศการ ทําแผนพับ

ประชาสัมพันธ 

- สบืคน คนควาความสําคัญ 

ความเปนมาของโบราณสถาน 

ศาสนสถาน หรือสถานท่ีราชการที่

ตั้งอยูในชุมชนแลวเขียนรายงาน 

แบบตรวจเรียงความ 

1. ตรวจดูความเรียบรอย 

ความถูกตองและ 

ครอบคลุมของเนื้อหา 

2. ตรวจความถูกตองของ 

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ 

3. ตรวจการอางอิงถึงแหลง 
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จัดปายนิเทศ นิทรรศการ ทํา

แผนประชาสัมพันธ 

ที่มาของขอมูลแบบประเมิน 

ผลการจัดนิทรรศการ 

 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย/ 

จุดเนน 

หัวขอเรื่อง/

เนื้อหาสาระ 

วิธีการวัดและ 

ประเมินผล 

เครื่องมือการวัดและ 

ประเมินผล 

   1. ความถูกตองของเนื้อหาความรู 

2. ขั้นตอนในการดําเนิน 

กิจกรรม 

3. องคประกอบในการจัดแบบสํารวจ

แผนพับประชาสัมพันธ 

1. ความเรียบรอย ถูกตองของเนื้อหา 

2. ลักษณะการออกแบบ 

3. องคประกอบศิลป 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 

5. เพ่ือใหสามารถ  

แกปญหาพัฒนาตนเอง 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เขียนเรียงความ 

- สภาพปญหาในการ 

ดํารงตนตามวิถีทาง

สังคมและสังเคราะห 

แนวทางในการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาแกไข

ปญหา 

แบบตรวจเรียงความ 

1. ตรวจดูความเรียบรอยความถูกตอง

และครอบคลุมของเนื้อหา 

2.ตรวจความถูกตองของขั้นตอนการ

เขียนเรียงความ 

3. ตรวจการอางอิงถึงแหลงท่ีมาของ

ขอมูล 

6. พัฒนาอาชีพครอบครัว 

และสังคมของตนเอง 

อาชีพในทองถิ่น จัดทําโครงงานฝก

อาชีพตามภูมิปญญา

ทองถิ่น 

- ทําโครงงานแลวจัด

นิทรรศการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

แบบตรวจการเขียน 

รายงานโครงงาน 

- พิจารณา 

1. ความเปนมา 

2. วัตถุประสงค 

3.วิธีการศกึษา/คนควา/แสวงหาขอมูล 

4.การวิเคราะหขอมูล 

5.การสรุปผลการศึกษาแบบ

ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 

- พิจารณา 

1. ความถูกตองของเนื้อหาความรู 

2. ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
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3. องคประกอบในการจัดบอรด

นิทรรศการ 

หมายเหต ุวิธีการวัดและประเมินผลมีหลากหลายวิธ ีสามารถออกแบบการประเมินเปนการทดสอบ  การสังเกต   

การสัมภาษณการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแลเปาหมายของการวัดและ 

ประเมินผลในครั้งนั้นๆ 

 

 

สวนที่ 3 

การนํากรอบสาระการเรียนรูระดับทองถิ่นสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

แนวการจัดโครงสรางเวลาเรียน 

  

           โครงสรางเวลาเรียนของกรอบหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา พุทธศักราช 2562  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดดําเนินการตาม

ศักยภาพความพรอมและจุดเนนของสถานศกึษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ดังนี้ 

 1. บูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา กับสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 2 กําหนดสาระการเรียนรูทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

การจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนํากรอบหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา

พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูการเรียนรูและการปฏิบัติ

จริงใหเกิดผลกับผูเรียน ตามจุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่กําหนดใน

หลักสูตรทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา พุทธศักราช 2562 

           1.หลักการจัดการเรียนรู 

              เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามจุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ตามหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดําพุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้ง

ความรูและคุณธรรม 

 2.กระบวนการเรียนรู 
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    การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาตองจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย   

เนนการมีสวนรวมโดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของกรอบหลักสูตรทองถิ่นจังหวัด

กาฬสินธุเมืองน้ําดํา  กระบวนการเรียนรูที่จําเปนไดแก กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสราง

ความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการแกปญหา

กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย 

  กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนาเพื่อชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ีบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองทําความเขาใจใน

กระบวนการเรียนรูตางๆ และเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนทาแสงวิทยายน กําหนดสาระการเรียนรูทองถิ่น เรื่อง 

กาฬสินธุเมืองน้ําดํา  ออกเปน 2 กลุมคือ 

 1.กลุมที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

 2.กลุมที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

เวลาเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน (ชั่วโมง) หมายเหตุ 

ภาษาไทย 12 สาระการเรียนรูทองถิ่น เรือ่ง 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” เปนการจัด

โครงสรางเวลาเรียนโดยการ

สอดแทรกเปนหนวยการเรยีนรูองิ

มาตรฐานไวในหลักสูตรสถานศกึษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

คณิตศาสตร 10 

วิทยาศาสตร 6 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 

ประวัติศาสตร 4 

ศิลปะ 2 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

การงานอาชีพ 4 

ภาษาตางประเทศ 4 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

2 

รวม 50 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

กลุมสาระการเรียนรู เวลาเรียน (ชั่วโมง) หมายเหตุ 

ภาษาไทย 8 สาระการเรียนรูทองถิ่น เรือ่ง 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” เปนการจัด

โครงสรางเวลาเรียนโดยการ

สอดแทรกเปนหนวยการเรยีนรูองิ

มาตรฐานไวในหลักสูตรสถานศกึษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

คณิตศาสตร 8 

วิทยาศาสตร 6 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 

ประวัติศาสตร 2 

ศิลปะ 4 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 

การงานอาชีพ 4 

ภาษาตางประเทศ 6 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ

ประโยชน 

2 

รวม 50 

 

หนวยการเรียนรู 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 1 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 2 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 3 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 4 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 5 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 6 

 ชั้นมัธยมศกึษาปที ่   1   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 7 

 ชั้นมัธยมศกึษาปที่    2   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 8 

 ชั้นมัธยมศกึษาปที่    3   กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 9 
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          การกําหนดหนวยการเรยีนรูอิงมาตรฐาน ของสาระการเรยีนรูทองถิน่ เรือ่ง กาฬสินธุเมืองน้ําดํา เปน

ลักษณะการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 8 กลุมสาระ 9 รายวชิา ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรูและ

ตวัชี้วดัชั้นป ที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 เชือ่มโยงกับความคิด

รวบยอดหลัก (Core Concept) ตามแนวทางการออกแบบการเรยีนรูแบบยอนกลบั (Backward Design) 

. 

มาตรฐานการเรียนรู 

             มาตรฐานการเรยีนรูของสาระการเรยีนรูทองถิน่  เรือ่ง กาฬสินธุเมืองน้ําดํา ไดนํามาตรฐานการ

เรียนรูและตวัชี้วดัชั้นปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 มาวิเคราะหเพ่ือกําหนด

เปาหมายการเรียนรู ที่ตองการใหเกิดขึน้กับผูเรียนในดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการ   

คุณลกัษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคญั เมื่อสิ้นสุดหนวยการเรยีนรูตามความคดิรวบยอดหลกั (Core 

Concept) ดังนี้ 

1.เมืองน้ําดํา 

        กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประวตัศิาสตร) 

มาตรฐาน ส 4.1 

        เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวตัศิาสตร สามารถใชวธิกีารทาง

ประวตัศิาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 43  

      เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มคีวามภูมใิจและธํารงความเปนไทย 

 

2.วิถีชีวติคนกาฬสินธุ 

        กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 มาตรฐาน ส 5.2 

        เขาใจปฏสิัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอใหเกิดการสรางสรรควฒันธรรม

และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 

 

3. สถานที่สําคญัและแหลงทองเที่ยว 

          กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

มาตรฐาน ต 4.1 

           สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆทั้งในสถานศกึษาชุมชนและสงัคม 

มาตรฐาน ต 4.2 

           สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การทํางาน การประกอบอาชพี การสราง

ความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม 
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           กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร) 

มาตรฐาน ง 4.1  

            เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรยีนรู การ

สื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชพีอยางมปีระสทิธภิาพ ประสิทธผิล และมคีุณธรรม 

 

4. ทรัพยากรธรรมชาตเิมืองกาฬสินธุ 

               กลุมสาระวิทยาศาสตร 

มาตรฐาน ว 1.2 

               เขาใจกระบวนการและความสําคญัของการถายทอดลักษณะทางพนัธกุรรม วิวฒันาการของ

สิ่งมชีีวติ ความหลากหลายทางชวีภาพ การใชเทคโนโลยชีีวภาพที่มผีลกะทบตอชวีติมนุษยและสิง่แวดลอม มี 

 กระบวนการการสืบเสาะ หาความรูและจิตวทิยาวทิยาศาสตรสื่อสารสิง่ทีเ่รียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.1 

                เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิน่ ความสมัพันธระหวางสิ่งแวดลอมกบัสิ่งมชีีวติ ความสมัพันธระหวาง

สิ่งมชีีวติตางๆ ในระบบนเิวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวทิยาศาสตร สือ่สารสิง่ทีเ่รียนรูและนํา

ความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.2 

                เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรพัยากรธรรมชาติในระดบัทองถิ่น ประเทศ

และโลก นําความรู ไปใชในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิน่อยางยัง่ยืน 

 มาตรฐาน ว.6.1  

                เขาใจกระบวนการตางๆทีเ่กิดขึน้บนผวิโลก ความสมัพันธของกระบวนการตางๆทีม่ผีลตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ภูมปิระเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวทิยาศาสตร 

สื่อสารสิง่ทีเ่รียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 

5. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

                กลุมสาระศิลปะ 

มาตรฐาน ศ 1.2  

                 เขาใจความสัมพันธระหวางทศันศลิปประวตัิศาสตร และวฒันธรรม เห็นคุณคางานทัศนศลิปที่

เปนมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

มาตรฐาน ศ 2.2 

                  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรทีีเ่ปน

มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

มาตรฐาน ศ 3.3 
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                   เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศลิป ประวตัศิาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศลิปที่

เปนมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

  

  

. 

6. กาฬสินธุเมืองปลอดภัย 

            กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 มาตรฐาน พ 3.2 

            รักการออกกําลงักาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏบิัตเิปนประจําอยางสม่ําเสมอมวีนิัย เคารพ

สิทธกิฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวญิญาณในการแขงขันและชืน่ชมในสุนทรยีภาพของการกีฬา 

 มาตรฐาน พ 4.1 

             เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพการปองกันโรคและการสรางเสริม

สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 

 

7.วรรณกรรม วรรณคด ีนทิานพืน้บาน  

              กลุมสาระภาษาไทย 

 มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคดิ เพือ่นําไปใชตดัสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรกัการอาน 

 มาตรฐาน ท 1.2 

              ใชกระบวนการเขียน เขยีนสือ่สาร เขียนเรยีงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ 

เขยีนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมปีระสทิธภิาพ 

มาตรฐาน ท 3.1 

               สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวจิารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคดิความรูสึกในโอกาสตางๆ 

อยางมวีจิารณญาณและสรางสรรค 

มาตรฐาน ท 5,1 

               เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา

ประยุกตใชในชีวติจริง 

 

8. ของดเีมืองกาฬสินธุ 

              กลุมสาระคณิตศาสตร  

มาตรฐาน ค 1.1 
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              เขาใจถงึความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวติจริง 

มาตรฐาน ค 1.2  

              เขาใจถงึผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนนิการของจํานวน และความสมัพันธระหวางการดําเนินการตางๆ 

และสามารถใชการดําเนนิการในการแกปญหาได  

มาตรฐาน ค 5.2 

               ใชวธิกีารทางสถิตแิละความรู เกี่ยวกับความนาจะเปนในการคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล 

 มาตรฐาน ค 6.1 

                มคีวามสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร

และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆทางคณติศาสตรและเชื่อมโยงคณติศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และมี

ความคดิริเริ่มสรางสรรค 

                กลุมสาระการงานอาชพี  

มาตรฐาน ง 1.1  

                  เขาใจการทํางาน มีความคดิสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางานทกัษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหา ทกัษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย

ในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลงังาน ทรัพยากรและสิง่แวดลอม เพ่ือการดํารงชีวติและครอบครวั 

 

ทักษะเฉพาะวชิา 
1.กลุมสาระภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 1.1 กระบวนการอาน รกัการอาน 

มาตรฐาน ท 2.1 กระบวนการเขียน การเขยีนเรื่องราวในแบบตางๆ รายงานการศกึษาคนควา 

มาตรฐาน ท 3.1  การฟง การด ูการพูดแสดงความรู ความคดิ ความรูสึก 

มาตรฐาน ท 5.1  การแสดงความคิดเห็น วิจารณ เห็นคุณคา 

 

2.กลุมสาระคณิตศาสตร 

 มาตรฐาน ค 1.2  การแกปญหา การคาดการณ 

 มาตรฐาน ค 5.2  การใชวธิกีารทางสถิติ  

มาตรฐาน ค 6.1  การแกปญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  

3.กลุมสาระวิทยาศาสตร 

มาตรฐาน ว 1.2  การจําแนก การสือ่สาร สิง่ทีเ่รียนรู  

มาตรฐาน ว 2.1  กระบวนการสืบเสาะหาความรู การนําความรูไปใช 

มาตรฐาน ว 2.2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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4.กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ส 2.1  การเปนพลเมอืงดีธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

มาตรฐาน ส 4.2  การสรางสรรควฒันธรรม มีจิตสํานึก การอนุรักษ  

มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความหมายเวลา วิธีการทางประวัติศาสตร ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง 

                     คณติศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมคีวามคิดรเิริ่มสรางสรรค 

 

5. กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

มาตรฐาน พ 3.2  การออกกําลังกาย 

มาตรฐาน พ 4.1  ทักษะการดํารงชวีิต การสรางเสริมสุขภาพ 

  

6.กลุมสาระศิลปะ 

 มาตรฐาน ศ 1.2  การสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เปรียบเทยีบ 

 มาตรฐาน ศ 2.2  การเขาใจความสัมพันธเหน็คุณคา 

มาตรฐาน ศ 3.2  การวเิคราะห ความสัมพันธ 

 

7. กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 มาตรฐาน ง 1.1  การคดิสรางสรรค การทํางานรวมกัน จิตสํานึกการใชทรัพยากร 

มาตรฐาน ง 4.1  การเขาใจ เห็นคณุคา การสืบคนขอมูล การสื่อสาร 

 

8.กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

มาตรฐาน ต 4.1  การใชภาษา ตามสถานการณตางๆ 

มาตรฐาน ต 4.2  การสังเกต คิดวิเคราะห สังเคราะห 
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สาระการเรียนรู 
           สาระการเรียนรูทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุเมืองน้ําดํา ประกอบดวย องคความรู ทักษะ หรือ

กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่งกําหนดใหผูเรียนไดศึกษา โดยแบงสาระการเรียนรู

เก่ียวกับกาฬสินธุเมืองน้ําดําออกเปน   7  ดาน   25  สาระยอย   ดังนี ้

 

ดานที่ 1 ภูมิศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ  ประกอบดวยสาระยอย  4  สาระ 

         สาระที่ 1  ภูมิศาสตรกายภาพ 

          สาระที่ 2  ภูมิศาสตรชีวภาพ   

           สาระที่ 3  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   สาระที่ 4  ประชากร 

ดานที่ 2 การเมืองการปกครอง  ประกอบดวยสาระยอย  3  สาระ 

   สาระที่ 1 ขอมูล สารสนเทศ  

   สาระที่ 2 รูปแบบการปกครอง 

   สาระที่ 3 การบริหารราชการ 

ดานที่ 3 ประวัติศาสตรเมืองกาฬสินธุ ประกอบดวยสาระยอย  2  สาระ  

   สาระที่ 1 ประวัติศาสตรเมืองกาฬสินธุ 

   สาระที่ 2 การกอตั้งเมืองกาฬสินธุ 

ดานที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประกอบดวยสาระยอย  9  สาระ  

   สาระที่ 1 โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

   สาระที่ 2 จิตรกรรม 

   สาระที่ 3 สถาปตยกรรม 

   สาระที่ 4 ภาษา 

   สาระที่ 5 วรรณกรรม  

   สาระที่ 6 ความเชื่อและพิธีกรรม 

   สาระที่ 7  ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นกาฬสินธุ 

   สาระที่ 8  ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ และการประกอบอาชีพ   

   สาระที่  9  เอกลักษณทางวัฒนธรรม 

ดานที่ 5 แหลงทองเที่ยว  

ดานที่ 6 บุคคลสําคัญ ประกอบดวยสาระยอย   4   สาระ 

   สาระที่ 1 บุคคลสําคัญดานศาสนา 
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   สาระที่ 2 บุคคลสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม 

   สาระที่ 3 บุคคลสําคัญดานการเมืองการปกครอง 

   สาระที่ 4 บุคคลสําคัญดานภูมิปญญาทองถ่ิน  

ดานที่ 7  อาชีพสําคัญ  ประกอบดวยสาระยอย  3  สาระ 

              สาระที่ 1 อาชีพดานเกษตรกรรม 

           สาระที่ 2 อาชีพดานอุตสาหกรรม 

           สาระที่ 3 อาชีพอิสระ 

 

ขอบเขตสาระการเรียนรูทองถิ่น 

กาฬสินธุเมืองน้ําดํา 

 

ดานที่ 1  ภูมิศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ    

            สาระที่ 1  ภูมิศาสตรกายภาพ  

             ที่ตั้ง  ขนาดและอาณาเขต 

             จังหวัดกาฬสินธุ    ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยูในตอนกลางของภาค 

อยูระหวาง เสนรุงท่ี 16 - 17 องศาเหนือ และเสนแวง ที่ 103 - 104 องศาตะวันออก หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.4 

ลานไร คิดเปนรอยละ 4.1 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 18 

อําเภอ 135 ตําบล 1,584 หมูบาน 

อาณาเขตติดตอของจังหวัดกาฬสินธุ 

          ทิศเหนือ : ติดตอจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี โดยมีลําน้ําปาวและหวยลําพันชาดเปนแนวก้ัน

แบงเขต 

          ทิศใต : ติดตอจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 

          ทิศตะวันออก : ติดตอจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหารโดยมีสันปนน้ําของเทือกเขาภูพาน

เปนแนวแบงเขต 

          ทิศตะวันตก : ติดตอจังหวัดมหาสารคาม โดยมีลําน้ําชีเปนเสนแบงเขต และบางสวนติดกับ

จังหวัดขอนแกน 

 

            สาระที่  2  ภูมิศาสตรชีวภาพ   

            ลักษณะภูมิประเทศ      

            ลักษณะภูมิประเทศ  เปนภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุมมีน้ําแชขัง ดังนั้น ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของ

จังหวัดกาฬสินธุสามารถแบงลักษณะภูมิประเทศได 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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     1. พ้ืนท่ีที่เปนภูเขา ไดแก เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 200 – 500 

เมตร อยูทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัดในพ้ืนที่ของอําเภอ สมเด็จ,อําเภอเขาวง อําเภอกุฉิ

นารายณ,อําเภอหวยผึ้ง บริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญไดแก ลําน้ําปาว,ลําน้ําพาน       

     2. สภาพที่เปนหุบเขา อยูในเขตอําเภอเขาวง มีลักษณะเปนที่ราบระหวาง หุบเขาสภาพเปนลูกคลื่น สูง

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 175 – 250 เมตร มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยูในเขตอําเภอทาคันโท  

อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ และบางสวนของอําเภอหวยผึ้ง 

     3. สภาพเปนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ําปานกลาง 175 – 250 เมตร มีลักษณะเปนลูกคลื่น ลอนตื้น อยูใน

เขตอําเภอทาคันโท อําเภอสหัสขันธ บริเวณทิศเหนือของอําเภอยางตลาด ทิศใตของอําเภอสมเด็จ และ

บางสวนของอําเภอหวยผึ้ง 

     4. สภาพคอนขางราบ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 – 170 เมตร อยูในบริเวณอําเภอเมือง อําเภอ

ยางตลาด บางสวนของทิศใตของอําเภอสหัสขันธ ทางทิศตะวันออกของอําเภอสมเด็จ และอําเภอหวยผึ้ง 

     5. สภาพพื้นที่ราบลุมริมฝงน้ํา เปนท่ีราบริมฝงแมน้ําชี ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ปานกลาง 140– 150 เมตร อยูในอําเภอกมลาไสย บางสวนของอําเภอเมืองและอําเภอยางตลาด 

 

                สาระที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

                 ปาไม  ในเขตภูเขาบริเวณตอนเหนือตามแนวเทือกเขาภูพานเปนพ้ืนที่ปาประมาณ 1,155,000ไร 

ประมาณรอยละ 26 ของพ้ืนที่ท้ังหมดของจังหวัด เปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษประมาณ 770,000 ไร กระจาย

อยูในพ้ืนที่ 10 อําเภอ เปนปาสงวน ฯ 14 แหง  อุทยานแหงชาติ 1 แหง คือ อุทยานฯภูพาน   

วนอุทยาน 3 แหงคือ วนอุทยานภูพระ วนอุทยานภูผาวัว และวนอุทยานภูแฝก เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง

คือเขตรักษาพันธุสัตวปาสีงาม  เขตหามลาสัตวปา 2 แหงคือ เขตหามลาสัตวปาถํ้าผาน้ําทิพย และเขตหามลา

สัตวปาเขื่อนลําปาว  

                ปาดงมูลมีพ้ืนที่มากที่สุด ประมาณ 259,000  ไร  รองลงมาคือ ปาภูพาน มีพ้ืนที่ประมาณ 

215,000 ไร  ปาดงแมแฝด มีพ้ืนที่ประมาณ 119,000 ไร  

                แหลงน้ําธรรมชาติ  มีอยูหลายแหลงดวยกันคือ 

                1. ลําน้ําปาว ลําน้ําพานและหวยยาง ทั้งสามสายมีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน แลวแยก

สาขาออกไปสูพ้ืนที่ใน 7 อําเภอของจังหวัดคือ อําเภอทาคันโท อําเภอคํามวง อําเภอสหัสขันธ อําเภอหนองกุง

ศรี อําเภอยางตลาด อําเภอเมือง ฯ และอําเภอกมลาไสย ลําน้ําที่สําคัญคอื ลําน้ําปาวที่ไหลไปรวมกันเปนแอง

น้ําขนาดใหญ จนมีการสรางเขื่อนลําปาวซึ่งเปนเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  

               2. ลําน้ํายังหรือลําพยัง  มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพานในบริเวณที่เรียกวาวังคํา แลวไหลไป

บรรจบกับลําน้ําสายเล็ก ๆ แลวไหลผานอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณและอําเภอนามน จากนั้นไหลไปเขา

เขตอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด แลวจึงไหลไปบรรจบกับลําน้ําชี  

                3. ลําน้ําชี  มีสวนหนึ่งไหลผานเขตอําเภอกมลาไสยและอําเภอยางตลาด เปนระยะทางประมาณ 

47 กิโลเมตร  
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                4. ลําน้ําอื่น ๆ  ไดแก หวยโพธิ หวยสีทน ในเขตอําเภอเมือง ฯ  หวยแกงในเขตอําเภอดอนจาน  

หวยผึ้ง หวยผา หวยสะทด ในเขตอําเภอหวยผึ้ง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน  ลําหวยสานาเวียง อยูในเขต

อําเภอเขาวง  ลําหวยมะโน หวยยางและหวยขาม มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน อยูในเขตกิ่งอําเภอนาคู  

                5. หนองบึง  มีอยูทั่วไปในบริเวณที่ราบลุมตอนใตของจังหวัดในเขตอําเภอกมลาไสย อําเภอรอง

คํา อําเภอเมือง ฯ และอําเภอกุฉินารายณตอนใต  สวนในอําเภอหวยผึ้งก็ยังมีหนองไคนุนและหนองบึงอ่ืน ๆ 

อีก  

               การชลประทาน  มีการแบงพื้นที่ดําเนินการออกเปนสามระดับคือ 

               1. โครงการชลประทานขนาดใหญ  ไดแก โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําปาว เปนโครงการ

ชลประทานประเภทเก็บกักน้ําและสงน้ําเพื่อการเพาะปลูก อยูในตําบลลําปาว อําเภอเมือง ฯ มีความจุ 1,430 

ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชนคือ อําเภอเมือง ฯ อําเภอยาวตลาด อําเภอกมลาไสย และก่ิงอําเภอฆอง

ชัย  

              2. โครงการชลประทานขนาดกลาง  มีอางเก็บน้ําขนาดกลางอยู 18 แหง ความจุ 88 ลานลูกบาศก

เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานในความรับผิดชอบประมาณ 80,000 ไร ในพ้ืนที่ 9 อําเภอ คือ อําเภอเมือง  อําเภอ

ยางตลาด อําเภอหวยผึ้ง อําเภอกุฉินารายณ อําเภอหวยเม็ก อําเภอสมเด็จ อําเภอเขาวง อําเภอนาคู และ

อําเภอดอนจาน 

              3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก  มีทั้งประเภทอางเก็บน้ํา และฝายทดน้ําในเขตพื้นที่ 14 อําเภอ 

เปนอางเก็บน้ํา 120 แหง กักเก็บน้ําไดประมาณ 22 ลานลูกบาศกเมตร และฝายทดน้ํา 65 แหง รวมพ้ืนที่รับ

ประโยชนประมาณ 61,000 ไร  

            การใชประโยชนจากดิน  แบงการใชประโยชนออกเปนสามสวนคือ  

                1. พื้นที่การเกษตร  ประมาณ 2,583,000 ไร ประมาณรอยละ 59 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เปนพ้ืนที่ทํา

นา ทําไร ปลูกไมยืนตน ไมผล พืชผัก ไมดอก และไมประดับ ตามลําดับ  

                2. พื้นที่เขตปาสงวน  มีจํานวน 14 ปา พื้นที่ประมาณ 1,115,000 ไร ประมาณรอยละ 26 ของ

พ้ืนที่จังหวัด เปนพื้นปาเพ่ือการอนุรักษประมาณ 770,000 ไร  

                3. พื้นที่อยูอาศัย   ประมาณ 615,000 ไร ประมาณรอยละ 14 ของพ้ืนที่จังหวัด  

 

            สาระที่ 4 ประชากร 

            ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ เปนชาวไทยอีสาน เชนเดียวกับประชากรของจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาค

อีสาน นอกจากนั้นยังมีชาวพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ  ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะกลุม คือ กลุมผูไท ที่บานโพน อําเภอคํามวง 

บานหนองหาง อําเภอกูฉินารายณ บานกุดสิม อําเภอเขาวง และกลุมยอ ในตําบลแซงบาดาล อําเภอสมเด็จ  

            ประชากรที่อยูในชุมชนเมือง  สวนใหญจะประกอบอาชีพคาขาย รับราชการ รับจาง การ

อุตสาหกรรม ผลิตสินคาหรือบริการตาง ๆ ประชากรเหลานี้อยูในเขตเทศบาลเมือง ฯ และเขตสุขาภิบาลตาง ๆ 

มีทั้งหมด 21 แหง  
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                ประชากรที่อยูในชนบท  เปนประชากรสวนใหญของจังหวัด ประมาณรอยละ 90 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว โดยอาศัยแรงงานธรรมชาติและกรรมวิธีดั้งเดิม อยูรวมกันเปน

หมูบาน  

                ประชากรที่เปนคนพื้นเมือง มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียม ประเพณีคลายคลึงกันเกือบทั้ง

จังหวัด มีชาวผูไท ประมาณ หา - หก หมื่นคน ที่พูดภาษาเพี้ยนไปเล็กนอย ประเพณีสวนใหญคลายกันจนแยก

ไมออก นอกจากนั้นยังมีภาษาที่เพ้ียนไปเล็กนอยเชน พวกขา โซ และญอ ที่มีอยูเปนสวนนอย สวนชนตางชาติ

มีอยูนอยไดแก คนจีน คนญวน ซึง่มาอยูนานแลว ดังนั้นปญหาชนกลุมนอยจึงไมมี  

                ชาวกาฬสินธุสวนใหญรักสงบ รอยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และปฏิบัติตามครรลองทางศาสนา

อยางเครงครดั นอกจากนั้นยังยึดถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสอง และงานเทศกาลประจําปที่สําคัญ

ของแตละทองถิ่น 

 

ดานที่ 2  การเมืองการปกครอง 

            สาระที่ 1 ขอมูลสารสนเทศ 

            การปกครองแบงออกเปน 18 อําเภอ  

1.อําเภอเมืองกาฬสินธุ 

2.อําเภอนามน 

3.อําเภอกมลาไสย 

4.อําเภอรองคํา 

5.อําเภอกุฉินารายณ 

6.อําเภอเขาวง 

7.อําเภอยางตลาด 

8.อําเภอหวยเม็ก 

9.อําเภอสหัสขันธ 

10.อําเภอคํามวง 

11.อําเภอทาคันโท 

12.อําเภอหนองกุงศรี 

13.อําเภอสมเด็จ 

14.อําเภอหวยผึ้ง 

15.อําเภอสามชัย 

16.อําเภอนาคู 

17อําเภอดอนจาน 

18.อําเภอฆองชัย 

         สาระที่ 2 รูปแบบการปกครอง 
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         การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

         สาระที่ 3 การบริหารราชการ 

         1.การบริหาราชการสวนภูมิภาค แบงการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 135 ตําบล 1,584 หมูบาน 

         2. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน แบงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 151 แหง คือ  

            1.องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  

            2.เทศบาลเมือง 2 แหง  

            3.เทศบาลตําบล 67 แหง  

            4.องคการบริหารสวนตําบล 81 แหง 

 

ดานที่ 3  ประวัติศาสตรเมืองกาฬสินธุ 

   สาระที่ 1 ประวัติศาสตรเมืองกาฬสินธุ 

            สมัยกรุงธนบุรีประมาณ   พ.ศ. 2310  พระเจาองคเวียนดาแหงนครเวียงจันทน ไดสิ้นพระชนม 

โอรสทาวเพ้ียเมืองแสนไดยกกองทัพเขายึดเมืองเวียงจันทนและไดสถาปนาขึ้นเปนพระเจาแผนดินสืบแทนทรง

พระนามวา พระเจาศิริบุญสารพ.ศ. 2320  ทาวโสมพะมิตร และอุปฮาดเมืองแสนฆองโปง เมืองแสนหนาง้ํา 

เกิดขัดใจกับพระเจาศิริบุญสารจึงรวบรวมผูคนอพยพจากดินแดนทางฝงซายแมน้ําโขงขามมาตั้งบานเรือน 

บริเวณลุมน้ํากํ่า แถบบานพรรณา  (ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดสกลนคร) ตอมาทาวศิริบุญสารไดยกกองทัพ

ติดตามมา   ทาวโสมพะมิตรจึงอพยพตอไปโดยแยกเปน   2   สาย  คือ 

            สายที่ 1 เมืองแสนหนาง้ําเปนหัวหนา  อพยพไปทางทิศตะวันออก  สมทบกับพระวอหลบหนีไป

จนถึงนครจําปาศักดิ์ขอพึ่งบารมีของพระเจาหลวงแหงนครจําปาศักดิ์   และตั้งบานเรือน  ณ  ดอนคอนกอง  

ตอมาเรียกวา   คายบานดูบานแก  ในป  พ.ศ. 2321 พระเจาศิริบุญสาร ใหเพ้ียสรรคสุโภย    ยกกองทัพมา

ปราบพระวอตายในสนามรบ ผูคนที่เหลือจึงอพยพไปอยูในเกาะกลางลําแมน้ํามูล    ชื่อวา  ดอนมดแดง    

(ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานี) 

          สายท่ี 2  มีทาวโสมพะมิตรเปนหัวหนา   ไดอพยพขามสันเขาภูพานลงมาทางใต   และตั้งบานเรือนอยู

ที่บานกลางหมื่น  ตอมาทาวโสมพะมิตรไดสงทาวตรัยและคณะออกเสาะหาชัยภูมิท่ีจะสรางเมืองใหมใชเวลา

ประมาณปเศษ จึงพบทําเลที่เหมาะสมคือบริเวณลําน้ําปาวและเห็นวาแกงสําโรงชายสงเปลือยมีดินน้ําอุดม

สมบูรณ  จึงอพยพผูคน   มาตั้งบานเรือนและไดจัดตั้งศาลเจาพอหลักเมือง 

            พ.ศ. 2336  ทาวโสมพะมิตรไดนําเครื่องบรรณาการ  คือ กาน้ําสัมฤทธิ์   เขาถวายสมามิภักดิ์ตอ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่  1 แหงราชวงศจักรี    และขอตั้งบานแกงสําโรง   

ขึ้นเปนเมืองไดรับพระราชทานวา  กาฬสินธุ   และไดแตงตั้งให  ทาวโสมพะมิตรเปน   พระยาชัยสุนทร 

            พ.ศ. 2437  สมัยพระยาชัยสุนทร (ทาวเก) ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเปนแบบ

เทศาภิบาล  มี  มณฑล  อําเภอ ตําบล  และใหเมืองกาฬสินธุ   เปน  อําเภออุทัยกาฬสินธุ  ขึ้นกับจังหวัด

รอยเอ็ด 



24 
 

            วันที่   1  สิงหาคม  2456  ไดยกฐานะอําเภออุทัยกาฬสินธุเปน  จังหวัดกาฬสินธุ ใหมีอํานาจ

ปกครอง   อําเภออุทัยกาฬสินธุ   อําเภอสหัสขันธ    อําเภอกุฉินารายณ    อําเภอกมลาไสย   และอําเภอยาง

ตลาด   โดยใหขึ้นตอมณฑลรอยเอ็ด   

            วันที่  18 กุมภาพนัธ  2474  จังหวัดกาฬสินธุถูกยุบเปนอําเภอ ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม และ 1 

ตุลาคม 2490  ไดยกฐานะเปน จังหวัดกาฬสินธุ จนถึงปจจุบัน 

  

       สาระที่ 2 การกอตั้งเมืองกาฬสินธุ 

       กลุมเจาโสมพะมิตเขาไปตั้งถ่ินฐานบริเวณบานผาขาว บานพันนา ในลุมน้ําสงคราม บริเวณใกลพระธาตุ

เชิงชุมในเขตจังหวัดสกลนครปจจุบัน ขณะนั้นมีไพรพลประมาณ 5,000 คนเศษ ตอมาไดอพยพไพรพลของตน

ขามเทือกเขาภูพานไปอาศัยอยูที่บานกลางหมื่น (ปจจจุบันอยูในตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง ฯ ) ตอมาได

อพยพไปอยูบริเวณแกงสําเริง ริมแมน้ําปาว ซึ่งเปนที่ตั้งของตัวจังหวัดกาฬสินธุในปจจุบัน แลวไดลงไปเฝา ฯ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่กรุงเทพ ฯ  ขอพระราชทานตั้งเมืองทําราชการข้ึนตรงตอ

กรุงเทพ ฯ 

        ขอพระราชทานตั้งเมือง ในป พ.ศ.2325 เจาโสมพะมิตไดสงบรรณาการตอกรุงเทพ ฯ โดยผานทาง

เวียงจันทน ตอมาในป พ.ศ.2336 เจาโสมพะมิตไดลงไปกรุงเทพ ฯ ขอพระราชทานตั้งเมือง และไดมีพระบรม

ราชโองการ ฯ ยกฐานะบานแกงสําเริง ขั้นเปนเมืองกาฬสินธุ และโปรดเกลา ฯ ใหเจาโสมพะมิตเปนที่พระยา

ไชยสุนทร เจาเมืองกาฬสินธุ ตอมาถึงป พ.ศ.2345 ไดมอบใหทาวหมากแพง บุตรพระอุปชาเปนผูวาการเมือง

กาฬสินธุตอมา 

        อาณาเขตเมืองกาฬสินธุ  ไดกําหนดไวกวาง ๆ คือทิศเหนือตั้งแตแมน้ําพองขางเหนือมาตกแมน้ําชีขาง

ตะวันตก ทิศตะวันออกตั้งแตลําน้ําพองตัดลัดไปหวยไพรธาร ไปเขาภูทอกศอกดาว ตัดไปบานผาขาวพันนา 

บานเดิมยอดลําน้ําสงครามตกแมน้ําโขงเขตฝายตะวันออก ตอแดนเมืองนครพนม และเมืองมุกดาหาร ผาน

ภูเขาภูพานตัดมาถึงภูหลักทอดยอดยังแตยอดยังตกแมน้ําลําพระชัย เปนเขตขางใต ทิศตะวันตกลําน้ําพระชัย

ตอแดนเมืองรอยเอ็ด และตอแดนเมืองยโสธร 

        พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เมืองกาฬสินธุไดรับโปรดเกลา ฯ ใหยกฐานะขึ้นเปนเมืองเมื่อป 

พ.ศ.2376 โดยมีพระยาไชยสุนทร (เจาโสมพะมิต) เปนเจาเมือง และทาวคําหวาเปนอุปฮาด เมื่อทั้งสองคนถึง

แกกรรมแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ก็ไดโปรดเกลา ฯ ใหทาวหมาแพง บุตรพระอุป

ชา เปนพระยาไชยสุนทร เจาเมือง ทาวหมาสุย และทาวหมาฟอง บุตรเจาโสมพะมิต เปนอุปฮาด และราชวงศ

ตามลําดับ 

            เมื่อเกิดความขัดแยงสงครามเจาอนุวงศ (พ.ศ.2369 - 2370)  เจาอุปราช (ดิสสะ) ไดยกกองทัพมาก

วาดตอนครอบครัวเมืองกาฬสินธุ พระยาไชยสุนทร (หมาแพง)  ถูกจับประหารชีวิต พรอมอุปฮาด (หมาสุย) 

และราชวงศโคตรดวย           

            เมื่อเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  ยกกองทัพขึ้นมาปราบ ไดกวาดตอนเลกไพร เมือง

กาฬสินธุ กลับมาอยูบานเมืองตามเดิม แลวเสนอชื่อคณะอาญาสี่ กรมการเมืองกาฬสินธุ ขอพระราชทานตั้ง
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ทาววรบุตร (เจ๋ียม) นองชายพระยาไชยสุนทร (หมาแพง) เปนพระยาไชยสุนทร เจาเมือง ปกครองเมือง

กาฬสินธุได 11 ป ก็ถึงแกกรรม ในป พ.ศ.2381 ตอมาในป พ.ศ.2383 จึงไดโปรดเกลา ฯ ใหแตงตั้งอุปฮาด 

(หลา)  เปนพระยาไชยสุนทร เจาเมือง และไดถึงแกกรรม เมื่อป พ.ศ.2387  อุปฮาด (ทอง) บุตรพระยาไชย

สุนทร (เจียม) ไดเลื่อนขึ้นเปนเจาเมืองแทน และไดถึงแกกรรม เม่ือป พ.ศ.2394  อุปฮาด (ก่ิง) ไดรับโปรดเกลา 

ฯ เปนพระยาไชยสุนทร เจาเมือง และไดถึงแกกรรม เมื่อป พ.ศ.2413  อุปฮาด (หนู) ไดรับสัญญาบัตรตั้งให

เปน พระยาไชยสุนทร เจาเมือง 

            ในป พ.ศ.2433  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลา ฯ ใหแบงการปกครองหัว

เมืองลาวตะวันออก ออกเปนสี่กอง โปรดเกลา ฯ ให นายสุดจินดา (เลื่อน) เปนขาหลวงกํากับราชการเมือง

กาฬสินธุ กมลาไสย และภูแลนชาง เมอืงดังกลาวนี้จัดอยูในหัวเมืองลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ตอมาในป พ.ศ.

2437 ไดเปลี่ยนชื่อเปนมณฑลลาวกาว และเปลี่ยนชื่อเปนมณฑลอีสาน ในป พ.ศ.2443 หัวเมืองกาฬสินธุอยูใน

บริเวณรอยเอ็ด 

            ตอมาในป พ.ศ.2450 เมืองกาฬสินธุ และเมืองกมลาสัย ถูกจัดอยูในจังหวัดรอยเอ็ด คือป พ.ศ.2455 

ถึงป พ.ศ.2469  ไดจัดเปนมณฑลรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุอยูในมณฑลนี้ ตอมาในป พ.ศ.2469  จังหวัด

กาฬสินธุก็ถูกโอนไปสังกัดมณฑลนครราชสีมา แลวถูกยุบเปนอําเภอหลุบ เมื่อป พ.ศ.2474 ไปสังกัดจังหวัด

มหาสารคาม จนถึงป พ.ศ.2490 จึงไดรบัการยกฐานะเปนจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 

 

ดานที่ 4   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

             สาระที่ 1 โบราณสถานและโบราณวัตถุ  

             1. สมัยกอนประวัติศาสตร  พบโบราณวัตถุที่เปนเครื่องมือเครื่องใช คือ ขวานหินขัด เครื่องมือ

เครื่องใชที่ทําดวยสําริด ภาชนะดินเผา ลูกปดแกว และเครื่องประดับชนิดตาง ๆ ซึ่งพบบริเวณหวยมวง แหลง

โนนบานฮาง แหลงโนนปลาฝา และแหลงโนนมะขาม อําเภอกุฉินารายณ  

             2. สมัยทวารวดี  พบโบราณวัตถุจํานวนมาก กระจายอยูท่ัวไปเกือบทุกอําเภอ แบงประเภทไดดังนี้  

                1.ประเภทเครื่องมือเครื่องใช  พบสิ่งท่ีทําดวยโลหะคือ สําริด และเหล็ก เชน ลูกกระพรวน มีด 

เครื่องประดับลูกแกว เครื่องถวยชาม หมอ ไห คนโท พบมากที่เมืองฟาแดดสงยาง นอกจากนั้นยังพบที่บาน

สามโคก ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย ที่บานคอนเรียบ บานชางอียอ อําเภอเมือง ฯ ทีบ่านหนองบัวนอก 

ตําบลหลักเหลี่ยม อําเภอนามน และที่บานหวยมวง อําเภอกุฉินารายณ  

                2.ประเภทศลิาจารึก  พบที่บานมะคา อําเภอทาคันโท ที่บานโนนศิลา วัดภูคาว อําเภอสหัสขันธ 

ที่บานหวยมวง อําเภอกุฉินารายณ ที่บานสมปอย อําเภอเขาวง และที่บานสวาง กิ่งอําเภอฆองชัย จารึก

ดวยอัษรปลลวะ เปนภาษามอญโบราณ มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16  

                3.ประเภทใบเสมา  พบกระจายอยูในพื้นที่หลายอําเภอคือ อําเภอกมลาไสย บริเวณเมืองฟาแดด

สองยาง นอกจากนั้นยังพบท่ีอําเภอสหัสขันธ อําเภอกุฉินารายณ อําเภอนามน อําเภอยาวตลาด อําเภอทาคนั

โท และก่ิงอําเภอฆองชัย ใบเสมามีทั้งลักษณะที่สลักเปนรูปสถูป หรือมีสันตรงกลางแผน และสลักเปนภาพ เลา

เรื่องเก่ียวกับชาดก และพุทธประวัติที่งดงามมาก  
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                4.ประเภทพระพิมพดินเผา  พบจากการขุดคนทางโบราณคดีทุกแหง ที่เมืองฟาแดดสงยาง 

อําเภอกมลาไสย เปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังพบในเขตอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ อําเภอนาบน และ

อําเภอเมือง ฯ  

                5.ประเภทพระพุทธรูปสลักบนหนาผา  พบที่หนาผาภูปอ ตําบลภูปอ อําเภอเมือง ฯ เปนที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน  สลักบนหนาผาสององค องคแรกประดิษฐานอยูที่เชิงเขา เปนปาง

ปรินิพพาน โดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ปลายพระบาทมีผารอง (สังฆาฎิสี่ชั้น)   ตามที่ปรากฎหลักฐานใน

มหาปรินิพพานสูตร สวนองคที่สองประดิษฐานอยูบนภูปอ เบื้องลางองคพระสลักเปนรูปพระแทนบรรทม มี

เสารองรับ  

                นอกจากนั้นท่ีวัดภูคาว บานสีนวล อําเภอสหัสขันธ ยังพบพระพุทธรูปปางไสยาสนสลักบนเพิงผา 

มีลักษณะแปลกกวาพระพุทธไสยาสนองคอ่ืนคือ บรรทมตะแคงซาย พระเศียรไมมีพระเกตุมาลา เชื่อกันวาเปน

พระสาวกคือพระโมคคัลลานะ  

                ตามตํานานกลาววา เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 16 พระเจาศรีโคตรบุตรตอยอดพระธาตุ

พนมสําเร็จ จะประกอบพิธีสมโภชฉลอง จึงแจงขาวแกหัวเมืองตาง ๆ ใหมารวมฉลอง ไดมีชาวเมืองตาง ๆ 

มารวมสมโภชเปนจํานวนมาก แมในเมืองที่อยูไกลมีผูคนจากดินแดนเขมรไดเดินทางมารวมสมโภช แตพอมาถึง

บอคํามวงก็ไดทราบขาววาการสมโภชไดเสร็จสิ้นไปแลว จึงไดตกลงกันใหฝงสมบัติที่นํามาไวที่ภูคาง และสลัก

รูปของพระพุทธไสยาสนไว ณ เพิงผาแหงนั้น พรอมตั้งปริศนาไวมีความหมายวา เบื้องหนาพระพุทธไสยาสนนี้ 

ไดฝงสมบัติไว ถาผูใดพบใหนําสมบัตินั้นไปทําบุญทําทานดวย  

           3. สมัยลพบุรี เปนโบราณวัตถุอิทธิพลเขมร แยกประเภทไดดังนี้  

                ภาชนะดินเผาเคลือบ ศิลปะลพบุรี ขุดไดกลางลําน้ําปาว  

                ภาชนะประเภทถวยชาม พบที่บานหนองแปน ก่ิงอําเภอฆองชัย  

                โกลนพระพุทธรูปสองชิ้น พบที่วัดภูคางพุทธนิมิต บานโสกทราย อําเภอสหัสขันธ  

                พระพุทธรูปปางนาคปรก พบที่บานเชียงสา ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด  

                ภาชนะดินเผา ที่บานราง บานยางเทียม ตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก  

                พระพุทธรูปปางนาคปรก บานนาสีนวล ตําบลบึงนาเรือง อําเภอหวยเม็ก  

                ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับอาคารสถานที่ บานโนนสะอาด อําเภอสมเด็จ  

                พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี ที่วัดกลางกุดสิมคุมเกา อําเภอเขาวง  

                พระพุทธรูปหินศิลปะลพบุรี ที่วัดปาสักวัน บานโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ  

                ฐานศิวลึงค พบที่พระเจาคอกุด บานสมปอย ตําบลสงเปอย อําเภอเขาวง  

                ภาชนะดินเผา พบที่บานหนองแสง อําเภอเขาวง และวัดสิมนาโก อําเภอกุฉินารายณ 

          4. สมัยวัฒนธรรมไทยลาว  ตรงกับสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดรับอิทธิพลทางศิลปะแบบลานชาง 

สวนใหญเปนพระพุทธรูปที่สําคัญของกาฬสินธุ เชน  

                พระพุทธรูปสําริดนิรโรคนัตราย (พระองคคํา) ประดิษฐานอยูที่วัดกลาง อําเภอเมือง ฯ  

                พระพุทธรูปสําริดบานภูแลนชาง ประดิษฐานอยูที่วัดภูแลนชาง กิ่งอําเภอนาคู  
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                พระเจาใหญ บานกลางหมื่น อําเภอเมือง ฯ  

                พระเจาใหญ วัดปฐมเกษาราม อําเภอกมลาไสย  

                พระแกวมรกต บึงนาเรียง บานนาเรียง อําเภอรองคํา  

                พระเจาใหญบานตอน อําเภอเมือง ฯ  

                พระพุทธบุษราคัมมิ่งมงคล วัดสิมนาโก อําเภอกุฉินารายณ  

                พระพุทธนาคมิ่งมงคล กิ่งอําเภอนาค  

                พระพุทธหนองอีบุตรมิ่งมงคล อําเภอหวยผึ้ง  

            สําหรับพระพุทธลักษณะของพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะลานชางนี้จะมีความแตกตางกับพระพุทธรูป

สมัยอ่ืนอยางชัดเจน โดยเฉพาะพระกรรณมีความคลายคลึงไปทางสกุลชางทวาราวดี และสกุลชางอูทอง สวน

พระรัศมีและการประดับตกแตงมากเปนพิเศษ มักประดับเพชรพลอยสีตาง ๆ  สวนใหญจะเปนปางมารวิชัย

ขัดสมาธิราบ นิ้วพระหัตถมีท้ังแบบธรรขันตและแบนิ้วท้ังสี่ทางเทากัน นอกจากนั้นยังมีปางหามญาติตาม

แบบอยางพระบาง ซึ่งเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของลาว  

 

            สาระที่ 2 จิตรกรรม   

             มีภาพเขียนกอนประวัติศาสตรที่ถํ้าเซงเมง อยูใกลบานมวง อําเภอกุฉินารายณ  ลักษณะของแหลงที่

พบ เปนกอนหินทรายขนาดใหญ กวางประมาณ 13 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร  มีภาพเขียนดวยสีแดงคลาย

น้ําหมาก เปนภาพฝามือจํานวน 13 ภาพ ใชวิธีเขียนสองแบบคือวิธีทาบและวิธีทาบกอนแลวเขียนลายกนขดลง

บนฝามือ  

            นอกนั้นยังพบที่ถ้ําลายมือภูผาผึ้ง บานหนองหอง อําเภอกุฉินารายณ พบที่เพิงผาหินทราย เปนภาพ

ฝามือคนจํานวน 171 ภาพ มีทั้งมือเด็กและมือผูใหญ ใชวิธีทาบ 165 ภาพ และใชวิธีทาบกอนแลวเขียนลายกน

ขดลงบนอุงมือ จํานวน 6 ภาพ  

            ตอมาในยุควัฒนธรรมไทย - ลาว พบวามีภาพฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่มีฝมือการเขียนเปนเลิศ 

เชื่อวาเปนฝมือชางหลวงพบที่บานหนองสง ตําบลลําปาว อําเภอเมือง ฯ  และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบาน

นาจาน ตําบลไผ อําเภอเมือง ฯ เปนเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เปนฝมือชางพ้ืนบานที่งดงามมาก  

            

            สาระที่ 3 สถาปตยกรรม   

            สิ่งกอสรางท่ีเปนผลงานของชางพ้ืนบานชาวอีสานยังประโยชนใชสอยใหเกิดขึ้นนานัปการ ตั้งแตเถยีง

นา ตูบเรือนเหยา เรือนที่อยูอาศัย บรรดาศาสนสถาน เชน โบสถ (สิม)  ศาลาการเปรียญ (หอแจก)  หอไตร 

หอกลอง ฯลฯ กอใหเกิดเอกลักษณทางสถาปตยกรรมพื้นบานอีสานซึ่งมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

ความเชื่อ สังคมและเผาพันธุ  ลักษณะทางสถาปตยกรรมที่พบในเขตจังหวัดกาฬสินธุ แบงออกไดเปนสอง

ประเภทคือ  

                สถาปตยกรรมที่ใชเปนที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิม  เชน บานอีสาน บานผูไท ลักษณะองคประกอบ

และเนื้อที่ใชสอยของเฮือน (เรือน) อีสาน มีดังนี้ 
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                   1. เฮือนใหญ (เรือนใหญ)  สวนมากมีความยาวชวงเสา ใตถุนโลง เรียกวา เฮอืนสามหอง ชั้น

บนมีสามสวน  หองเปง เปนเรือนนอนของลูกชาย ฝาเรือนมีห้ิงสําหรับไวของที่เคารพบูชา เชน พระพุทธรรูป 

หรือรูปบูชาตาง ๆ  หองพอ - หองแม บางทีก็มีฝาก้ันบางทีก็โลง  หองนอนลูกสาว มีฝากั้นและประตู  

                    2. ชั้นลาง สวนหนึ่งจะเปนคอกวัว คอกควาย อีกสวนหนึ่งเปนบริเวณพักผอนตอนกลางวัน

และใชทํางานหัตถกรรมพ้ืนบาน ใตพื้นบานมีหิ้งไวใสของเชน จอบ เสียม ของใชทําไรนา  

                     3. เกยหรือชานโลง  เปนชายที่มีหลังคาคลุม ชั้นบน พื้นเกยจะต่ํากวาพื้นเฮอืนใหญ โดยจะมี

พ้ืนไมเหยียบขึ้นไปเขาเฮือนใหญ เกยใชเปนที่นอนของสมาชิกในครอบครัว ที่กินอาหาร และที่รับแขก ชั้นลาง

ไมคอยใชประโยชนมากนักเพราะใตถุนเตี้ย อาจใชเปนที่เก็บของ 

                    4. เฮอืนโขง (เรือนโขง)  ประโยชนใชสอยเหมือนเกย ผิดกันที่รูปรางของหลังคา และ

โครงสรางซึ่งแยกจากเฮือนใหญ สามารถรือ้ไปปลูกใหมไวด ในวกรณีที่สมาชิกในครอบครัวตองการเฮอืนเหยา 

การตอเชื่อมหลังคาใช ฮังริน (รางน้ํา) ไมสองแผนยาดวยข้ีชี ในกรณีที่ไมมีชานแดดและเฮือนไฟ (เรือนครัว) ก็

จะใชพ้ืนที่นี่ทําครัวได  

                    5. เฮอืนแฝด (เรือนแฝด)  รูปรางและประโยชนใชสอยเหมือนเฮือนโรง แตลักษณะโครงสราง

ไมเหมือนกันคือ โครงสรางของเฮอืนแฝด ทั้งข่ือและคานฝากกับเฮือนใหญ ระดับพื้นสูงงเทากัน  

                   6. ชานแดด (ชานนอก)  ระดับพ้ืนของชานแดด จะลดระดับลงมาอีก ใชเปนที่นั่งพักผอนและ

กินอาหาร ชานแดดจะมีหลายแหงคอืชานนแดดดานหนาและดานหลังเฮือนใหญ บางแหงเรียกชานมน ชั้นลาง

ของชานแดด ไมคอยใชประโยชนมากนัก เพราะใตถุนเตี้ย 

                    7. เฮอืนไฟ (เรือนครัว)  ชั้นบนสวนมากเปนเฮือนสองหอง ใชเปนครวัประกอบอาหาร ซึ่งจะมี

กระบะดินรองพ้ืนสําหรับกอไฟ ไมมีเตา แตจะมีกอนดินสามกอน (กอนเสา) รองรับภาชนะหุงตม ภายในหอง

เปนที่เก็บภาชนะอาหารแหง ชั้นลางใชเก็บฟน และไมที่สะสมไว สรางเรือน  

                    8. ฮางแองน้ํา (รานแองน้ํา)  เปนเพลิงหมาแหงน มีฐานสําหรับวางแองวน้ําดินเผาพรอม

ฐานรอง ความสูงพอเหมาะกับการยืนตักดวยกระบวยกะลามะพราวได  

                    9. เลาขาว (ยุงขาว)  ลักษณะยกใตถุนสูงพอดีกับการเทียบเกวียนขาวเปลือกเขายุงขาวได 

สามารถเก็บขาวเปลือกไดนานเปนปจนถึงหนาทํานาใหม ใตถุนเลาขาวสวนมากจะเปนเลาเปด เลาไก เพ่ือให

เปดไกเก็บขาวหลุมจากเลาขาวมาเปนอาหาร  

                สถาปตยกรรมเก่ียวกับศาสนา ความเชื่อ  มีสิ่งกอสรางที่สําคัญมีคุณคาทางศิลปะและปวระวัติ

ศาสตรคือ  

                    1. พระธาตุยาคู  เปนเจดียใหญและสมบูรณที่สุดในบรรดาเจดียที่ง 14 แหง ที่พบในเมืองฟา

แดดสงยาง องคพระธาตุกวาง 16 เมตร เปนศิลปะแบบทวารวดี กอดวยอิฐขนาดใหญ ไมสอปูน มีเจดียแบบ

อยุธยาซอนทับ และมีการสรางเพ่ิมเติมในสมัยรัตนโกสินทร สภาพปจจุบันสูง 15 เมตร  

                    2. อูบบุง วัดบึงนาเรียง บานนาเรียง อําเภอรอนคํา ลักษณะเปนสถูป (อูบมุง) ฐานสี่เหลี่ยม

จตุรัส ปลายสอบเขาหากัน เปนรูปโครง กอดวยอิฐสอปูนปดทึบ เจาะเปนชองหนาตางสี่ดาน 
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                    3. สิม โบสถวัดบึงมาเรียง เปนสิมโบราณ ลักษณะเปนสิมทึบ กออิฐสอปูนทั้งสี่ดาน ตัวสิมย

กฐานสูง ทรงสอบเขาหากัน มีหลังคาปกนกครอบอาคาร ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมแบบลานชาง  

ภาษาและวรรณกรรม  

 

                สาระที่ 4. ภาษา   

                จังหวัดกาฬสินธุมีภาษาที่ใชในทองถิ่นอยูสามภาษาคือ  

                1. ภาษาไทยอีสานหรือภาษาไทยลาว เปนภาษาของคนสวนใหญ เปนภาษาพูด สวนภาษาเขียน

เรียกวา ภาษาไทยนอย จารลงไวในหนังสือผูก ใชอักษรสองแบบคืออักษรไทยนอยและอักษรตัวธรรม  

                ปจจุบันภาษาไทยอีสานจะใชเปนภาษาพูดในทองถิ่น สวนภาษาเขียนจะใชภาษาไทยกลางเปน

หลัก  

                2. ภาษาไทยหรือภูไท  มีลักษณะทางภาษาศาสตรที่ใกลเคยีงกับภาษาไทยอีสานเปนภาษา

ทองถิ่นที่ใชพูดกัน ไมมีภาษาเขียน ใชพูดกันประมาณรอยละ ๒๐  

                3. ภาษาญอ  ใชพูดกันในบางหมูบานมีไมมากนัก ประมาณรอยละ 10  

             

                สาระที่ 5 วรรณกรรม   

                เรื่องที่เปนท่ีรูจักกันทั่วไปคือ ตํานานเมืองฟาแดดสงยาง  

                ตํานานเมืองฟาแดดสงยาง  เมืองฟาแดด ฯ เปนเมืองโบราณ สรางเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 

12 - 16 ตั้งอยูบริเวณบานเสมา ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย มีพ้ืนที่ประมาณ 300 - 500 ไร แผนผังเปน

รูปไข ลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น กวางประมาณ 18 เมตร วัดโดยรอบยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มี

โบราณสถานหลายแหง มีตํานานที่เลาสืบตอกันมาดังนี้  

                เมื่อประมาณสองพันวปมาแลว ชนเผาไทยไดอพยพมาจากเมืองหนองแส นานเจา ลงมาทางใต 

ไดสรางเมืองข้ึนสองเมืองคือ เมืองเชียงโสม และเมืองฟาแดด ทั้งวสองเมืองติดตอกันโดยทางเรือเทานั้น  

                เมืองฟาแดดมีพระยาฟาแดดครองเมือง สวนเมืองลูกหลวงคือเมืองสงยาง มีตนยางสูงสวยงาม

มากรวมเรียกวาเมืองฟาแดดสงยาง พญาฟาแดดมีชายาชื่อจันทาเทวี มีธิดาชื่อนางฟาหยาด พระบิดาไดสราง

ปราสาทเดี่ยวกลางน้ําเปนที่อยูของบธิดา กอดวยศิลาแลง ตั้งอยูกลางทะเลหลวง (ปจจุบันเรียก โนนสาวเอ)  

                พญาฟาแดด เปนเผาแมนฟา ไดขุดสระไวรอบตัวเมือง สระที่ขุดพบสันนิษฐานวามีสระแกว สระ

ขวัญ สระเงนิ สระทอง สระพลิ้ว (สระน้ําฝน) สระเกศ สระบัวแดง (อุบลรัตน) สระบัวเขียว สระบังขาว (ปทุม) 

สระบัวขาบ (โกมุท) สระชุบศร และสระอ่ืน ๆ อีกหลายสระ ซึ่งสมัยกอนเรียกตระพังทองตระพังเงิน บริเววณ

เมืองเกาสมัยนั้นกวางใหญมาก มีซากอิฐหินทั่วไป สวนเมืองเชียงโสมนั้นมีเพียงกุด บึง หนอง เทานั้น มีดาบคู

เปนสัญญลักษณ (ปจจุบันน้ําในเข่ือลําปาวทวมหมดแลว) ชาวบานเรียกกุดเชียงโสม  

                พระยาจันทะราชไดยกกองทัพมาเมืองฟาแดด ฯ เพ่ือชิงนางฟาหยาด โดยไดขอกําลัง และความ

รวมมือไปยังหัวเมืองตาง ๆ ซึ่งเปนญาติพ่ีนองกันคือ พญาเชียงสง พญาเชียงสา พญาเชียงเดือ พญาเชียงชอย 

(ครองเมืองสาหุตรกุดกอก) และพญาเชียงยืน (ครองเมืองปตตานครหรือเมืองสายบาตร)  



30 
 

                สวนที่เปนกลางไมเขากับฝายใดมีพระยาเชียงเหียน และเมืองอ่ืน ๆ มีเมืองศรีแกว ฝกแวน เมือง

หงส เมืองหนองหาน  

                การรบครั้งนี้กลาววามีกําลังพลเปนแสน เลือดไหลนองทวมแผนดิน ในที่สุดฝายพระยาจันทะราช

แพ ตัวพระยาจันทะราชตายในที่รบ จากการชนชางกับพญาฟาแดด  

                ฝายนางฟาหยาดเม่ือรูขาววาคนรักคือพญาจันทะราชตาย ก็เสียใจและเปนลมตายตามคนรักไป 

เมื่อพญาฟาแดดทราบเรื่อง จึงใหนําศพนางกับพญาจันทะราชบรรจุลงในหีบใบเดียวกัน เมื่อเสร็จพิธีเผาแลวก็

ใหกอเจดียบรรจุอัฐิไวคูกัน กอนบรรจุอัฐิลงไวในเจดีย พญาฟาแดดไดใหชางหลอพระพุทธรูปทองคํา จํานวน 

84,000 องค ใหชาวเมืองฟาแดดหลอพระพุทธรูปใหไดครบทุกหลังคาเรือน จะสรางดวยอิฐหรือดินก็ได แลว

บรรจุไวในพระเจดียท้ังสอง  

                ฝายพญาธรรมนองพญาจันทะราช ผูครองเมืองเชียงโสมตอมามีความแคนพญาฟาแดดอยู จึงได

ขอความรวมมือไปยังประเทศตาง ๆ คือ ประเทศเม็ง (มอญ) ประเทศดลา (ไทยใหญ) ประเทศมาน (พมา) 

ประเทศญวน ประเทศลาวและลื้อ ประเทศเขมร ประเทศโกย (อยูในพวกมาน) ปรากฎวายังมีกองทัพมาชวย

พญาเชียงโสมเกือบทุกหัวเมือง ทางพญาฟาแดดยอมแพ ขอสงสวยและเครื่องบรรณาการ ยอมเปนนาวา

ประเทศแตโดยดี  

 

           สาระที่ 6 ความเชื่อและพิธีกรรม  

            ความเชื่อเก่ียวกับโลกและจักรวาล  ชาวกาฬสินธุสืบทอดวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขง มีความสัมพันธทาง

เชื้อชาติใกลชิดกับกลุมคนไทยในลานชาง มากกวาวัฒนธรรมลุมแมน้ําเจาพระยา  

                ความเชื่อในการกําเนิดโลก  มีอยูสองแนวดวยกันคือ ตามแนวพระพุทธศาสนา (อัคคญัสูตร) และ

ตามแนวความเชื่อดั้งเดิมของสังคม คือ สรรพสิ่งท้ังหลายในโลกนี้พญาแถน หรือแถนฟาหลวง หรือแถนฟาชื่น 

เปนผูสรางเปนผูกําเนิด  

                ในหนังสือนิทานเรื่องขุนบรม ไดกลาววา มนุษยและสรรพสัตวทั้งหลายเกิดจากผลน้ําเตาปุง สอง

ผล ภายในน้ําเตาปุงสองผลนี้มีมนุษยชายหญิงมากมาย สรรพสัตวตาง ๆ ออกมาตามรอยรู ที่แถนสิ่ว (ไช) แถน

ซี (เจาะ)  ความเชื่อนี้ตลอดไปถึงพวกไทยใหญ ไทยลื้อ ไทยเขิน ดวย 

                สําหรับมนุษยคูแรก คือ ปูสังกะสา กับยาสังกะสี  ทํานองเดียวกันกับปูและยา ของภาคเหนือ 

และยายกะลา ตากะเล ในภาคกลาง  

                ความเชื่อเรื่องวีรบุรุษและรัฐ   มีอยูในนิทานเรื่องขุนบรม เชื่อวาขุนบรม เปนหนอเนื้อเชื้อไขของ

แถนฟาชื้น แถนฟาใหทานมาเกิดในโลกมนุษย เพื่อเปนผูปกครองประชาชนท่ีเกิดจากผลน้ําเตาปุงสองผล

ดังกลาว ในนิทานไดกลาวถึงหนาที่ของชนชั้นปกครอง พรอมทั้งบริวารท่ีเปนมูลนาย เพ่ือชวยเหลือนการ

ปกครอง ซึง่มีเชื้อสายมาจากผีแถนฟา ผีฟา เชนเดียวกัน ชื่อของบริวารเหลานั้นพรอมทั้งบทบาทหนาที่ตาง ๆ 

ปรากฎอยูในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ของอีสาน คือ เงาเมือง หมายถึง อํามาตยผูซื่อสัตย (ขุนธรรมราช)  ตามเมือง 

หมายถึง นักปราชญที่ปรึกษาราชการแผนดิน (ขุนแสงมโนศาสตร)  ขางเมือง (แปเมือง)  เขตเมือง (ขุนอุน ขุน
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คลี) เมฆเมือง หมายถึง เทวดาอารักษ หลักเมือง (เฒาเยอ แมยางาม เฒาไล แมมด )  ฝาเมือง หมายถึง ทหาร 

(ขุนคัว ขุนลางเชิง) 

                   ความเชื่อเรื่องภูติผีวิญญาณ  ไดผสมผสานกับพระพุทธศาสนาอยางกลมกลืน ภูตผีทีส่ําคัญคือ 

ผีแถน ซึ่งมีลักษณะเปนเทพมากกวาผี มีพิธีกรรมที่เก่ียวกับ พญาแถน คอื  

                    พิธีแหบั้งไฟ  เพ่ือใหพญาแถนใหฝนแกมนุษย เปนการเตือนพญาแถนวา มนุษยตองการฝน  

                    การลําผีฟาเพ่ือรักษาโรค  บางแหงเรียกลําผีแถน โดยมีความเชื่อวาโรคที่เกิดจากการกระทํา

ของภูติผี หรือโรคที่ไมทราบสาเหตุ ญาติพ่ีนองจะหาหมอทํา (ธรรม)  มาทําพิธีตั้งขันหาขันแปด (เครื่องบูชา)  

มีหมอแคนมาเปา เจาพิธีจะลําแบบหมอลําเนื้อความใหม ทํานองขับไลผี และเชิญพญาแถนมาชวยปกปอง คุม

ภัยพิบัติทั้งปวง  

                    ผีมเหศักดิ์หลักเมือง  เชนเดียวกับหลักเมืองของภาคกลาง ตามหมูบานมีทุกหมูบานเรียก หลกั

บาน มักจะตั้งอยูในที่เดนชัด เชนทางสามแพรงในหมูบาน บริเวณใกลหลักบาน จะมีศาลากลางบานเปนสวน

ใหญ สําหรับใชในพิธีกรรมตอกหลักบาน หลักเมือง เรียกวา บุญซําฮะ ซึ่งจะกระทําในเดือนเจ็ด  

                    พอเชื้อแมเชื้อผีประจําตระกูล  เชื่อวาเปนผีประจําเชื้อสายของแตละตระกูล ประจําอยูใน

บานเรือน ตางแตวาไมมีทุกบาน จะมีเฉพาะบานที่เปนตนตระกูล  

                    ความเชื่อผีอ่ืน ๆ  มีผีที่สามารถใหคุณใหโทษแกมนุษย เชน ผีประจําไรนา ชวยใหธัญพืชงอก

งาม ผีตาแฮก ก็เปนผีที่ทําใหธัญพืชเจริญงอกงาม และฝนตกตองตามฤดูกาล  

                    ผีอีกประเภทหนึ่งคอื ผีฟา นัยวาเปนแถน นั่นเอง ตางแตวาพวกคนทรงนับถือ และนํามาทํา

พิธีกรรมในกลุมของตน เรียกวา นางเทียม จึงมักเรียกวา ผีฟานางเทียม นางเทียมจะเชิญวิญญาณใหมาเขาทรง 

         

          สาระท่ี 7  ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นกาฬสินธุ 

               ประเพณีทองถิ่นกาฬสินธุ ยังยึดถือ และปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คําวา "ฮีต" หมายถึง จารีต 

ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนฮีตที่ถือปฏิบัติกันอยู ๑๒ อยาง ภาษาพ้ืนบานเรียกวา "บุญ" ดังนี้  

               1. บุญขาวกรรม  

                   เก่ียวกับพระภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ตองอยูกรรมจึงจะพนอาบัติ ถือวาเปนผูบริสุทธิใ์น

ระหวางภิกษุเขากรรม ญาติ โยม สาธุชน ผูหวังบุญกุศล จะไปรวมทําบุญบริจาคทาน รักษาศีลเจริญภาวนา 

และฟงธรรม เปนการรวมทําบุญระหวางพระภิกษุ สามเณร และชาวบานกําหนดวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนอาย 

เรียกอีกอยางหนึ่งวา "บุญเดือนอาย" 

               2. บุญคูนลาน  

                   การทําบุญคูนลาน จะทําที่วัด หรือที่บานก็ได โดยชาวบานจะเอาขาวมารวมกัน แลวนิมนต

พระภิกษุมาเจริญพระพุทธมนต จัดน้ําอบ น้ําหอมไวประพรม วนดายสายสิญจนบริเวณรอบกองขาว ตอนเชามี

การถวายอาหารบิณฑบาต และนําเอาน้ําพระพุทธมนตไปรดกองขาว ถาทําที่บานเรียกวา "บุญกุมขาว" 

กําหนดในเดือนยี่ เรียกอยางหนึ่งวา "บุญเดือนยี่"  

             3. บุญขาวจี่  
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                 เดือนสามชาวบานนิยมทําบุญขาวจี่ เพ่ือถวายพระ เปนการละทานชนิดหนึ่ง และถือวาไดรับ

อานิสงสมากงานหนึ่ง กําหนดทําบุญในเดือนสาม  

              4. บุญพระเวส  

                   บุญที่มีการเทศพระเวส หรือบุญมหาชาติ หนังสือมหาชาติเปนหนังสือชาดกที่แสดงจริยวัตร

ของพระพุทธเจา เมื่อเสวยชาติเปนพระเวสสันดร กําหนดทําบุญเดือนสี่ จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา "บุญเดือนสี่"  

               5. บุญสรงน้ํา  

                   บุญสรงน้ํา มีการรดน้ํา หรือสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ และผูหลักผูใหญ มีการทําบุญทําทาน 

เรียกอีกอยางหนึ่งวา "บุญตรุษสงกรานต" กําหนดทําบุญในเดือน หา  

               6. บุญบั้งไฟ  

                  กอนการทํานาชาวบานในจังหวัดในภาคอิสาน จะมีการฉลองอยางสนุกสนาน โดยการจุดบั้งไฟ 

เพ่ือไปบอกพญาแถน เชื่อวาจะทําใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาล มีการตกแตงบ้ังไฟใหสวยงามนํามาประกวดแห 

แขงขันกันในวันรุงขึ้น กําหนดทําบุญในเดือน หก  

               7. บุญซําฮะ  

                   ซําฮะ คือการชําระลางสิ่งสกปรก รกรุงรังใหสะอาดหมดจด เมื่อถึงเดือน ๗ ชาวบานจะรวมกัน

ทําบุญโดยยึดเอา "ผาม หรือศาลากลางบาน" เปนสถานที่ทําบุญ ชาวบานจะเตรียมดอกไมธูปเทียน โอน้ํา ฝาย

ใน ไหมหลอด ฝายผูกแขน แหทรายมารวมกันที่ ผามหรือศาลากลางบาน ตอนเย็นนิมนตพระสงฆมาเจริญพระ

พุทธมนต ตอนเชาถวายอาหาร เมื่อเสร็จพิธีทุกคนจะนําน้ําพระพุทธมนต ฝายผูกแขน แหทรายของตนกลับ

บาน นําน้ํามนตไปรดลูกหลาน ทรายนําไปหวานรอบบาน ฝายผูกแขนนําไปผุกขอมือลูกหลานเพ่ือใหเกิดสวัสดิ

มงคลตลอดป ถามีการเจ็บไขไดปวยตองมีการสวดถอด เปนตน กําหนด ทําบุญในเดือน 7  

               8. บุญเขาพรรษา  

                    ในเทศกาลเขาพรรษา เปนเวลาที่พระภิกษุสงฆจะตองบําเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

ใหบริบูรณ สวนคฤหัสถก็จะตองบําเพ็ญบุญกริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา ใหเต็มเปยม ตอนเชาญาติโยมจะ

นําอาหารมาถวายพระภิกษุ ตอนบายนําดอกไมธูปเทียน ขาวสาร ผาอาบน้ําฝน รวมกันที่ศาลาวัด ตอนเย็น

ญาติโยมพากันทําวัตรเย็นแลวฟงเทศน กําหนด วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา "บุญเดือน 8"  

               9. บุญขาวประดับดิน  

                    หออาหาร และของขบเคี้ยวเปนหอๆ แลวนําไปถวายวางแบไวกับดิน จึงเรียกวา "บุญขาว

ประดับดิน" ชาวบานจะจัดอาหารคาว หวาน และหมากพลู บุหรี่ กะวาใหได 4 สวน สวนที่ 1 เลี้ยงดูกันใน

ครอบครัวสวนที่ 2 แจกใหญาติพ่ีนอง สวนที่ 3 อุทิศไปใหญาติท่ีตาย สวนที่ 4 นําไปถวายพระสงฆ  

ทําเปนหอๆใหไดพอควร โดยนําใบตองกลวย มาหอของคาว หวาน หมากพลู บุหรี่ แลวเย็บรวมกันเปนหอใหญ 

ในระหวาง เชามืดในวันรุงขึ้นจะนําหอเหลานี้ไปวางไวบริเวณวัด ดวยถือวาญาติพ่ีนองจะมารับของที่นั่น (เชื่อ

กันวาเปนวันยมทูตเปดนรกชั่วคราว ใหสัตวนรก มารับของทานในระยะหนึ่ง และยังถือวาเปนวันกตัญูอีก

ดวย) ตอนเชานําอาหารอีกสวนหนึ่งไปถวายพระ ฟงพระธรรมเทศนา เสร็จแลวทําพิธีอุทิศสวนกุศลใหแกญาติ

ผูที่ลวงลับไปแลว กําหนดทําบุญในเดือน 9 
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                  10. บุญขาวสาก  

                       การเขียนชื่อลงในพาขาว (สํารับกับขาว) เรียกวาขาวสาก (สลาก) ญาติโยมจะจัดอาหาร

เปนหอๆ แลวนําไปแขวนไวตามตนไม โดยทํากันในตอนกลางวัน กอนเพล เปนอาหาร คาว หวาน พอถึงเวลา 

4 โมงเชา พระสงฆจะตีกลองโฮม (รวม) ญาติโยมจะนําพาขาว (สํารับกับขาว) ของตนมารวมกัน ณ ศาลาการ

เปรียญ เจาภาพจะเขียนชื่อลงในกระดาษมวนลงในบาตร เม่ือพรอมแลวหัวหนากลาวนําคําถวายสลากภัต จบ

แลวยกบาตรสลากไปใหพระจับ ถูกชื่อใคร ก็ใหไปถวายพระองคนั้น กอนจะถวายพาขาวใหนําพาขาว 1 พา มา

วางหนาพระเถระ แลวใหพระเถระ กลาวคําอุปโลกน กําหนดบุญขาวสากนิยมทํากันในเดือน 10 

                11. บุญออกพรรษา  

                      การทําบุญออกพรรษานี้ เปนการเปดโอกาสใหพระภิกษุสงฆไดมีโอกาสวากลาวตักเตือนกัน

ได พระภิกษุสงฆสามารถเดินทางไปอบรมศีลธรรม หรือไปเยี่ยม ถามขาวคราว ญาติพ่ีนองได และภิกษุสงฆ

สามารถหาผามาผลัดเปลี่ยนได เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ตั้งแตเชามืดจะมีการตีระฆังใหพระสงฆไป

รวมกันที่โบสถแสดงอาบัติเชา จบแลวมีการปวารณา คือเปดโอกาสใหพระภิกษุสงฆดวยกันวากลาวตักเตือนกัน

ไดกําหนด บุญออกพรรษาในเดือน 11  

              12. บุญกฐิน  

                    ผาที่ใชสดึงทําเปนกรอบขึงเย็บจีวร เรียกวาผากฐิน ผูใดศรัทธา ปรารถนาจะถวายผากฐิน ณ 

วัดใดวัดหนึ่งใหเขียนสลาก (ใบจอง) ไปติดไวที่ผนังโบสถ หรือศาลาวัด ทั้งนี้เพื่อไมใหผูอ่ืนจองทับ เมื่อถึงวัน

กําหนดก็บอกญาติโยมใหมารวมทําบุญ มีมหรสพสมโภช และฟงเทศน รุงเชาก็นําผากฐินไปทอดถวายท่ีวัดเปน

อันเสร็จพิธี กําหนด ทําบุญระหวางวันแรม 1 ค่ําเดือน 11 ถึง วันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12 

 

            สาระที่  8 ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ และการประกอบอาชีพ   

                      ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ มีอยูจํานวนมากมาย ในแตละทองถ่ินมีลักษณะเปนผล

ประกอบการหรือผลงาน ที่เกิดข้ึนจากภูมิรูภูมิปญญาของบุคคลในทองถ่ิน สมควรที่จะมีการเรียนรูและสืบทอด

ความรูไปยังอนุชนรุนตอไป  เชน 

ภูมิปญญาชาวบาน  

            การประกอบอาชีพ  อาชีพดั้งเดิมท่ีเคยทํามาหาเลี้ยงชีพไดปรับเปลี่ยนไป แตยังมีหลายหมูบานที่ได

รักษาวัฒนธรรม ดั้งเดิมเอาไว แตไดเปลี่ยนจากการผลิต เพ่ือใชบริโภคในครอบครัว เปนผลิตเพ่ือแลกเปลี่ยน

ซื้อขาย  

                การทอสื่อที่บานเชียงสา  ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด เปนอาชีพรองจากการทํานา เมื่อเขาไป

ในหมูบาน จะพบวาใตถุนบาน ลานบาน จะเต็มไปดวยไหล (กา) ที่แหงแลว และกําลังตกใหแหง บางครอบครวั

ก็กําลังจักใหเปนเสน เพ่ือตากใหแหงจะไดนําไปทอเปนเสื่อตอไป ในแตละวันครอบครัวหนึ่ง จะทอเสื่อได

ประมาณ 3 - 4 ผืน แลวแตความยากงายของลายเสื่อ มีรายไดประมาณวันละ 200 บาท ตอครอบครัว  
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                ประเพณีอีกอยางหนึ่ง ที่ชาวบานปฎิบัติมาตลอดคือ การนําเสื่อไปทอดถวายตามวัดตาง ๆ ใน

หมูบานใกลเคียง หรือบางครัง้ไปทอดถวายวัดที่จังหวัดอ่ืน ครั้งละไมนอยกวา 200 ผืน ถือวาไดบุญเหมือนการ

ทอดผาปา  

                การจําหนายเสื่อ จะมีพอคามาซื้อที่หมูบาน บางครอบครัวก็นําไปขายเองตามตลาดใกลเคยีง 

                การทอผาไหมแพรวาบานโพน  เดิมชาวบานผูไทย บานโพน ทอผาแพรวา เปนผาที่สไบเฉียง ใช

คลุมไหล และคลุมผม ในโอกาสงานเทศกาลงานประเพณี หรืองานสําคัญ ผาไหมแพรวา เปนผาที่แสดงถึงภูมิ

ปญญาชาวบาน และสืบทอดกันมา โดยเฉพาะบานโพน และเกือบทุกหมูบานของตําบลบานโพน อําเภอคํามวง 

ปจจุบันมีการสืบทอดการทอผาแพรวา ในหลายอําเภอคือ อําเภอคํามวง อําเภอสหัสขันธ อําเภอสามชัย เกือบ

ทุกครัวเรือน  

                ผาแพรวา แตเดิมทอไวใชไมไดจําหนาย สีเปนสีแดงครั่ง ทอลวดลายหรือขิดตาง ๆ ไวในผืน

เดียวกันไดหลายลาย สวนมากเปนลายสัตว ดอกไม มาประยุกตเปนลายวิจิตรสวยงาม เชน ลายนาคหัวจุม 

ดอกซาน ดอกหางปลาวา เปนตน  

                อุปกรณในการทอผาไหมแพรวา ที่สําคัญประกอบดวย ไหมสี่หลา หลอด ไม ไมเก็บลาย ฟน เขา

สั้น เขายาว กง ตีนกง กระสวย และกรรไกร  การทอผาไหมแพรวา จะมีผาแมแบบเปนตัวอยาง ในการเก็บ

ดอกลายตาง ๆ เรียกวา ผาแสว ไดแก ผาที่มีพ้ืนสีขาวปก หรือขิดดวยสีดํา สีน้ําเงิน เพ่ือใหมองเห็นชัดเจน  

                ผาบานเสียวและบานโพนงาม  บานเสียว อยูในเขตอําเภอยาวตลาด เปนหมูบานขนาดใหญ 

เริ่มแรกชาวบานเริ่มเย็บผาหม โดยออกแบบเปนรูปแบบที่หลากหลาย สําหรับผาชาวบานจะไปซื้อจากโรงงาน 

ที่กรุงเทพ ฯ โดยตรง ในจํานวนครั้งละมาก ๆ  

                บานโพนงาม เปนอีกหมูบานหนึ่งท่ีประกอบอาชีพเย็บผาเหมือนบานเสียว อยูในตําบลโพนงาม 

อําเภอกมลาไสย เริ่มตนจากการซื้อดายมาทําเครือหูก ตอมาไดเปลี่ยนจากการทําเครือหูก มาเปนการเย็บ

หมอน ที่นอนสําเร็จรูป โดยมีรูปลักษณที่แตกตางกันออกไป ตามความตองการของตลาด  

                ศูนยพัฒนาฝมือการแกะสลักหินนากระเดา  เริ่มจากมีผูท่ีทํางานแกะสลักหิน ที่วังจันทรเกษม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวไดไปทองเที่ยวในเขมร ถึงปราสาทหินนครวัด เพ่ือดูศิลปการสลักหิน เมื่อได

เดินทางกลับมาบาน นากระเดา ก็ไดเริ่มนําหินจากภูพานมาแกะสลักเปนรูปลักษณตาง ๆ  สวนมากจะ

แกะสลักเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป ลูกนิมิตร หรือแกะเปนรูปสัตวตาง ๆ ทั้งยัง

แกะสลักรูปเหมือนอีกดวย  

             บานกะเดาอยูในเขตอําเภอนาดู ปจจุบันมีชางสลักหินที่ศูนย ฯ ประมาณ 70 คน  

            ศิลปกรรมและงานชาง  ภูมิปญญาชาวบานของจังหวัดกาฬสินธุสวนใหญก็มีอยูทั่วไปตามหมูบานตาง 

ๆ เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ  

            งานศิลปกรรมดานสถาปตยกรรมถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา  ไดแก อุโบสถ เจดีย มณฑป ศาลา

การเปรียญ หอระฆัง ซุมประตู เมรุ พระพุทธรูป กลุมชางบานสิกาน ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย  หมูบานสิ

กานเปนหมูบานชางที่มีความสามารถในงาน ศิลปกรรมดานสถาปตยกรรมสิ่งปลูกสราง และถาวรวัตถุใน

พระพุทธศาสนา  



35 
 

             ผลงานจากกลุมชางบานสิกานดังกลาวไดกระจายไปอยูในวัดท่ัวภาคอีสาน ภาคกลางและภาคเหนือ

ตอนลาง ตลอดถึงประเทศเพื่อนบาน ที่มีวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา เชน ประเทศลาว 

                ศิลปกรรมดานนาฏดุริยางคศลิป  ที่เปนภูมิปญญาชาวบานคือ ดนตรีโปงลาง ซึ่งมีตนกําเนิดที่

กาฬสินธุและจังหวัดกาฬสินธุ ไดสนับสนุนพัฒนาดนตรีโปงลาง ใหเปนเอกลักษณอันโดดเดน สรางชื่อเสียง

ใหแกจังหวัดทั้งในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

                โปงลางไดพัฒนามาดวยภูมิปญญาของคนกาฬสินธุอยางตอเนื่อง เริ่มจากการนําทอนไมที่มีขนาด

ตางกันมาเพียงไมกี่ทอน มาเคาะเปนเสียงสูงต่ํา จากหกทอนเปนเกาทอน สิบสองทอนและสิบสามทอน 

ตามลําดับ และมีระดับเสียงเกือบครบทุกระดับเหมือนดนตรีสากล ขาดแตเพียงเสียงทีเทานั้น  

                ชางทําดนตรีโปงลางของจังหวัดกาฬสินธุมีอยูหลายหมูบาน แตเปนที่รูจัก และเปนที่ยอมรับของ

คนทั่วไปคือบานกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  บานหนองสอ ตําบลลําปาว อําเภอเมือง ฯ  บานโพนทอง ตําบล

โพนทอง อําเภอเมือง ฯ  

                การถายทอดองคความรูในการทําโปงลาง สวนใหญจะถายทอดในเครือญาติสืบตอกันมา เริ่มจาก

ทาวพรหมโคตร ซึ่งพาครอบครัวอพยพจากประเทศลาว มาตั้งถ่ินฐานอยูที่บานกวางหมื่น จังหวัดกาฬสินธุ ได

ทําเครื่องดนตรีประเภทตีข้ึน โดยใชไมหมากเลื่อม ซึ่งเปนไมเนื้อออนมีสีขาวเคาะเสียงดังกังวาน มาตัดเปน

ทอนๆ เจาะรูแลวใชเถาวัลยรอยเรียงจํานวน 6 ทอน นําไปแขวนไวตามเถึยงนา ใชตไีลสัตวไมใหมารบกวนพืช

ไร หรือใชตีเคาะจังหวะเปนทวงทํานองสาย ที่ผูตีจินตนาการขึ้นมาตามอารมณ ตีฟงกันเลนในหมูคนที่ออกไป

ทําไรทํานา เลี้ยงสัตว ยังไมไดนําเขาไปตีในหมูบาน เนื่องจากมีความเชื่อวาเครื่องดนตรีประเภทนี้เปนเครื่องตี  

คลายเกราะหรือกอลอทีม่ีไวตีเพ่ือแจงเหตุหรือลางราย หากนําเขาไปตีในหมูบานจะทําใหเกิดเหตุราย ฝนไมตก

ตองตามฤดูกาล 

                  ตอมาทาวพรหมโคตรไดถายทอดวิธีการทํา และตีเกราะนี้ใหแกนายปาน แลวนายปานได

ปรับปรุงจากหกทอนเปนเกาทอน ตอมานายขานนองชายนายปาน ไดรับสืบทอดวิธีการทํา และการตีจากนาย

ปาน จนไดรับการยกยอง และไดถายทอดวิชาความรูใหแกนายเปลื้อง ฉายรัศมี  และนายเปลื้อง ฯ ไดปรับปรุง

จากเกาทอนเปนสิบสอง และสิบสามทอน ตามลําดับ และไดถายทอดความรูนี้ใหแกคนทั่วไป และนักเรียน

วิทยาลัยนาฏศิลปจังหวัดกาฬสินธุ ตอมานายเปลื้อง ฯ ไดรับการยกยองใหเปนศิลปนแหงชาติสาขา

ศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ืนบาน) เมื่อป พ.ศ.2529  

                การพัฒนาดนตรีพ้ืนบานโปงลางในปจจุบันไดกระจายออกไปอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุม

เยาวชนในสถานศกึษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการจัดงานมหกรรมโปงลาง

แพรวาและกาชาดเปนประจําทุกป  

 

                สาระที่  9  เอกลักษณทางวัฒนธรรม 

                เมืองโบราณฟาแดดสงยาง  อยูที่บานเสมา (บานบักกอน) ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย ซึ่ง

ถือไดวาเปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญแหงหนึ่ง ในภาคอีสานของไทย ไดมีนักวิชาการใหความสนใจ

ทําการศึกษาคนควากันอยางกวางขวาง นักวิชาการคนแรกที่ทําการศึกษาเปนชาวฝรั่งเศส ไดเขียนบทความ
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เก่ียว กับเมืองโบราณแหงนี้วา "กนกนคร ถิ่นมอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโบราณวัตถุ"  

บทความดังกลาว ไดกลาวถึงลักษณะสัณฐานของคเูมืองวา เปนลักษณะของเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี เหมือน

อยางเมืองในสมัยทวารวดี ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีความเจริญรุงเรืองอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 

12 - 16  

                จากการขุดคนไดพบโบราณสถานและโบราณวัตถุตาง ๆ มากมาย เชน ซากสถูปเจดีย ใบเสมาหิน

ทราย และพระพิมพดินเผาเปนตน แสดงใหเห็นถึงความเปนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรืองมาแต

อดีต 

                โบราณสถาน และโบราณวัตถุ  จากการขุดแตงแลวจํานวน 14 แหง พบวาในสวนของเจดียมีทั้ง

ลักษณะที่เปนฐานสี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยมและทรงกลม เจดียที่มีสภาพสมบูรณกวาแหงอ่ืนที่ชาวบานเรียกวา 

พระธาตุยาคู โบราณสถานสวนใหญเปนซากเจดีย มีอยูเพียงสี่แหงท่ีเปนซากของโบสถ วิหาร โบราณสถานทุก

แหงใชอิฐเปนวัสดุในการกอสราง นอกจากนั้นยังมีรูปปูนปนประดับอีกดวย  

                โบราณวัตถุที่พบเปนรูปเคารพในพระพุทธศาสนาและลวดลายปูนปนอีกเปนจํานวนมาก พระ

พิมพบางองคมีจารึกอยูเบ้ืองหลัง พบในเสมาหินทรายเปนจํานวนมาก มีทั้งที่สลักเปนรูปสถูปอยูตรงกลางแผน

และสลักเปนภาพเลาเรื่อง  

                ปฏิมากรรมปูนปนเศยีรพระพุทธรูป เศยีรเทวดา และเศียรบุคคลมีอยูหลายชิ้น นอกจากนั้นยัง

พบปฏิมากรรมหลอดวยสําริดเปนบุคคลยืนสองชิ้น และยังพบภาชนะเครื่องปนดินเผาอยูดวย 

                 ผาไหมแพรวา  เปนชื่อเฉพาะที่ชาวอีสานทั่วไปใชเรียกผาชนิดหนึ่ง ที่ใชสําหรับคลุมไหลหรือใช

หมสไบเฉียงของชาวผูไทย ซึ่งมักนําออกมาแตงกายในโอกาสพิเศษ งานเทศกาล และงานประเพณี  

                แพรวามาจากคําวาแพรกับวา แพรเปนคําที่ชาวอีสานเรียกผา วาคือความยาวของผาหนึ่งวา  

                ลักษณะเดนของผาไหมแพรวา  คือ เปนผาแพรวาขิดสีแดง ทอลวดลายตาง ๆ ในผืนเดียวกัน 

สลับลายถึงหาลายมากวาหาสี จึงตองใชฝมือ และความชํานาญเปนอยางสูง ผาแพรวาจะมีลายก้ันกลาง

ระหวางดอก ชวงดอกเรียกวาดอกออมคั่นลาย จะสลับดอกขวางไปเรื่อย ๆ จนเกือบถึงเชิงผา จึงจะมีลวดลาย

ปลายเชิงผาเรียกวา ลายซอนลายเชิง จากนั้นจะเปนเชิงผาคือลายที่อยูสุดทายของปลายผา 

                การทอผาแพรวา  ผาทอแบบดั้งเดิมของชาวผูไทย บานโพน จะเปนการทอที่เนนสีแดงเปนสวน

ใหญ การทอผาลายประเภทแตกตางกันอยูที่การใชงาน วิธีการทอเปนแบบเดียวกับการทอผาขิดหรือผาจก  คํา

วา ขิด คือการสะกิดหรือลวง เปนลักษณะของการปกผา  ดังนั้น ผาแพรวาจึงเปนผาทอที่ผสมผสานกับการปก  

หากมองอยางผิวเผิน ผาขิดกับผาแพรวาจะคลายกัน ตางกันที่ผาแพรวา มีลายมากกวาหนึ่งสี จึงทําใหการทอ

ผาแพรวานั้นละเอียดออนและสวยงามกวาผาขิดหลายเทา  

                ผาไหมแพรวากาญจนาภิเษก  เปนผาไหมแพรวาที่ยาวที่สุด ที่กลุมแมบานโพนทอง ไดรวมแรง

รวมใจกันทอขึ้น เพ่ือนําข้ึนทูลเกลา ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือเปนการเผยแพรผาไหมแพรวา

ของจังหวัดกาฬสินธุใหเปนท่ีรูจักกวางขวางยิ่งข้ึน ผาไหมแพรวาผืนดังกลาวยาว 99 เมตร มีสีสันสวยงาม และ

เปนลวดลายวิจิตรบรรจงอยางยิ่ง ประกอบดวยลายหลักตนแบบโบราณ รวม 60 ลาย ใชเวลาทอ 930 วัน ใช

คนทอ 2,390 คน ใชเสนไหมท่ีมีน้ําหนักกวา 20 กิโลกรัม ลวดลายดั้งเดิมจํานวน 60 ลาย  



37 
 

            กลองก่ิงหรือกลองเส็ง  ไมทราบวากลองก่ิงมีมาแตเม่ือใด แตจะนํามาใชแหในบุญเดือนหก (บุญบั้ง

ไฟ) หลังจากเสร็จแหก็นํามาเส็งกลองกัน (ตีแขงกัน)  

            กลองก่ิงทําจากไมประดูแดง ทําเปนรูปทรงกระบอกกลวง ดานหนากลองกวางประมาณ 40

เซนติเมตร ดานลางกลอง (กนกลอง) กวางประมาณ 30 เซนติเมตร มีความสูงประมาณเทาครึ่งของความกวาง

หนากลอง หุมดวยแผนหนังท้ังดานหนา และดานลางดึงเขาหากันโดยใชหนังเรียกวาหนังชักและหนังหูกลอง 

ขางกลองหางจากหนากลองประมาณ 20 เซนติเมตร เจาะเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 10 x 15 เซนติเมตร เรียกวา 

รูแพ เพ่ือเปนการระบายเสียงเวลาตี ขางในกลองเหนือรูแพจะเปนปุม เรียกวา ลิ้นกลอง เพื่อทําหนาที่ปรับ

ระดับเสียงของกลอง  

                การขุดกลอง  กอนลงมือขุดกลอง ชางตองเลือกตนไมที่มีลักษณะของเซลสไมตรง ไมคูหรือมีตา มี

เสนผาศูนยกลางของแกนไม ประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 1 เมตร จํานวนสองทอน เครื่องมือที่ใชขุด

ไดแกขวาน สิ่ว สวาน เสียม กบ และงอง โดยขุดตรงกลางขอนไมใหกลองเปนโพรง มีความหนาบางตามความ

ตองการของชาง  

                การทําหนังหนากลอง  เดินนิยมทําจากหนงัวัว ปจจุบันนิยมใชหนังควาย เพราะเหนียวและ

ทนทานกวา เวลาตีจะดังกวาหนังวัว โดยจะเลือกหนังควาย ที่มีอายุประมาณ 5 - 10 ป และไมอวนเกินไป 

ควายตัวหนึ่งจะทําหนังหนากลองไดสองหนา สวนที่เหลือใชทํากนกลอง หนังหูกลองและหนังชัก  กอนนําหนัง

ไปหมหนากลอง ตองผึง่แดดใหแหง แลวใชมีดที่คมมากขูดใหหนังบางจนเปนท่ีพอใจ (ยิ่งหนังบาง กลองยิ่งมี

เสียงดัง)  

                ไมตีกลอง นิยมทําจากไมเต็ง เพราะมีคุณสมบัติเหนียวทนทาน เวลาตีมีน้ําหนักดี ไมยาวประมาณ 

70 เซนติเมตร เหลาใหกลมตรงปลายไม มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขัดดวยกระดาษทราย ตรง

โคนไมบริเวณมือจับพันดวยผาใหพอดีถาเวลาตี  

                การเส็งกลอง นิยมตีแขงกันบนเวทีเปนคู ๆ  แตละคูตองมีกลองสองใบ ตองตรึงหนากลองใหตึง

ที่สุด โดยการหมุน (ขัน) หนังชักของกลองเขาที่ จะคอย ๆ ปรับระดับเสียงของกลองแตละคูใหมีเสียงเดียวกัน 

(เคงกลอง)  จากนั้นนํากลองที่เตรียมไวดีแลวตั้งประกบคูบนเวที หันดานรูแพของกลองเฉียงเขาหาคูแขงขัน

ไปสูผูฟง  

                การตีกลองแขงขัน ตีฝายละหาคน ๆ ละหนึ่งยก ยกละประมาณสองนาที การตัดสินจะพิจารณา

จากเสียงกลอง คูที่ชนะตองมีเสียงใส แหลมสูง และตองตีใหชนะสามในหายก และกลองตองไมขาด  

                ฟอนโปงลาง  มีแหลงกําเนิดที่ภูพานเปนจุดแรก แลวแพรหลายไปจนทั่วถิ่นอีสาน ทารําสวยงาม 

สมกับลีลาการฟอนของชาวไทยอีสาน  

                ลายของโปงลางนั้น นํามาจากธรรมชาติ ซึ่งมีผูจินตนาการขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับเรื่องราว

ทํานองเพลง 

 

ดานที่ 5  แหลงทองเท่ียว 
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               กาฬสินธุมีแหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตรและโบราณวัตถุ และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่

สวยงามเปนเอกลักษณ  

              1. พระธาตุยาคู 

                 ตั้งอยูที่ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย สวนฐานของตัวพระธาตุมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมยอ

มุม ประดับดวยปูนปน เปนสถาปตยกรรมสมัยทวาราวดี ถัดข้ึนมาเปนเจดียทรงแปดเปลี่ยม เปนรูปแบบเจดีย

ในสมัยอยุธยา สวนองคระฆังและสวนยอด เปนสถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร นับเปนองคพระธาตุที่มีการ

ผสานรูปแบบการกองสรางไวถึง 3 สมัยดวยกัน อันเกิดจากการบูรณะองคพระธาตุในชวงเวลาตางยุคและสมัย 

ทําใหปรากฏลักษณะสถาปตยกรรมออกมาในลักษณะดังกลาว ภายในของพระธาตุองคนี้ ชาวบานเชื่อกันวามี

อัฐิของพระเถระที่ชาวเมืองเคารพนับถือบรรจุอยู  

 

               2. อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร (ทาวโสมพะมิตร) 

                  อนุสาวรียพระยาพิชัยสุนทร ผูซึ่งเปนเจาเมืองกาฬสินธุคนแรก โดยอนุสาวรียดังกลาวสรางขึน้

จากการสละทรัพยของชาวจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือแสดงกตเวทิตาตอผูใหกําเนดิเมืองกาฬสินธุ กลาวไดวา

อนุสาวรียแหงนี้ เปนที่เคารพสักการะของชาวเมืองกาฬสินธุแทบทุกคน รวมถึงจังหวัดใกลเคยีงท่ีมักแวะเวียน

เขามากราบไหว หรือบนบานศาลกลาวอธิษฐานตอองคอนุสาวรียกันอยางไมขาดสาย เพ่ือความเปนสิริมงคล

แกชีวิตตนเองและครอบครัว นับวาเปนอนุสาวรียที่ทรงคุณคาและเปนสิ่งศกัดิ์สิทธิ์คูเมืองกาฬสินธุมาชานาน 

                 3. พุทธสถานภูสิงห 

                    ตั้งอยูบนยอดเขาภูสิงห ขางบนเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย นามวา 

"พระพรหมภูมิปาโล" อันเปนที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ มีลักษณะสงางามและสวยงามมากที่สุดองค

หนึ่งในประเทศไทย ดังจะเห็นวาเมื่อแลไปที่พระพักตรจะมีลักษณะอิ่มเอิบ พระเนตรสองขางเปยมไปดวย

เมตตา ทําใหคนที่มากราบไวตางพลอยรูสึกสบายใจอยางบอกไมถูก ทามกลางบรรยากาศโดยรอบบริเวณของ

องคพระพุทธรูปที่มีความสงบรมรื่น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดโดยรอบ ทุกปจะมีพุทธศาสนิกชนรวมทําบุญ

ตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา โดยจะมีพระภิกษุเดินลงมาจากวัดพุทธาวาส ซึ่งตั้งอยูภูเขาภูสิงหเพ่ือมา

รอรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

                4. วนอุทยานภูพระ 

                    แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ตั้งอยูใน

เขตปาสงวนแหงชาติดงมูล อุดมสมบูรณดวยพรรณไม ภูเขา สัตวปา และลําธารท่ีสวยงาม ขณะเดยีวกันพ้ืนท่ี

ราบดางหลังภูเขาเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก และสํานักสงฆที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ ภายใน

มีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีนาสนใจอยูไมนอย ไดแก "ผาสวย" ลานหินผากวาง เหมาะสําหรับเปนที่ชมวิวทิวทัศน "ถ้ํา

เสียมสับ" ถ้ําหินผาที่มีลักษณะคลายเสียมที่ขุดลงหิน "ผาหินแยก" หนาผาที่มีลักษณะเอนเอียง เปนท่ีสําหรับ

ชมวิวทิวทัศน "ถ้ําพระ" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งในชวงสงกรานตจะมีประชาชนข้ึนไปสรงน้ําพระเปน

ประจําทุกป เปนตน 

                5. พิพิธภัณฑสิรินธร 
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                    พิพิธภัณฑไดโนเสารที่ดีท่ีสุดในอาเซียน ภายในอาคารจัดแสดงเปนนิทรรศการถาวร นําเสนอ

เรื่องราวของไดโนเสารไดอยางนาตื่นเตน ครบรส ผานเทคโนโลยีการนําเสนอที่ทันสมัย นาจะเปนท่ีถูกอกถูกใจ

ของเหลาเด็ก ๆ ที่ตองการชมชีวิตและความเปนอยูของสัตวโลกดึกดําบรรพชนิดนี้ ในพิพิธภัณฑ มีหุนจําลอง

ไดโนเสาร "สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส" ที่ยืนโดดเดนแยกเขี้ยวอาปากกวาง มีหองแสดงฟอสซิลจําลองที่

พบในสถานที่ตาง ๆ ทั่วโลก โครงกระดูกไดโนเสารที่พบในกาฬสินธุ ในสภาพที่สมบูรณท้ังตัว  

                    พิพิธภัณฑแหงนี้นับไดเปนแหลงทองเที่ยวที่บรรจุขุมทรัพยความรูเกี่ยวกับไดโนเสารทีด่ีที่สุด

แหงหนึ่งของไทย  

 

 

                6. วนอุทยานภูแฝก 

                   ตั้งอยูท่ีตําบลชางแลน ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงหวยฝา เปนแหลงพบรอยเทา

ไดโนเสารที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศไทย โดยถูกคนพบบนพลาญหินท่ีเปนทางน้ําของหวยน้ํายัง 

มีลักษณะเปนรอยเทาฝงอยูในผิวหนาของชั้นหินทรายที่แกรงของหมวดหินพระวิหาร ซึ่งตามลําดับชั้นหินจะ

วางตัวอยูใตชั้นหินของหมวดหินเสาขัว และเปนชั้นหินท่ีพบกระดูกไดโนเสารมากที่สุดของประเทศไทย 

นอกจากนี้ภายในวนอุทยานภูแฝกยังปรากฏรอยเทาสัตวโบราณอีกเปนจํานวนมากบนลานหิน ทั้งยังมีบอน้ําแร 

ซึ่งอยูบริเวณดางลางของภูแฝก มีน้ําแรไหลตลอดทั้งป รวมถึงยังมีเสนทางเดินปาศึกษาธรรมชาติและชม

ทิวทัศนอันสวยงามอีกดวย 

             7. เข่ือนลําปาว 

                หนึ่งในสถานท่ีทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ มีลักษณะเปนเข่ือนดิน ที่สราง

ขึ้นเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือการเกษตรของชาวบาน ปจจุบันเข่ือนลําปาวไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เปน

แหลงเพาะพันธุปลา และสถานที่พักผอนหยอนใจ มีธรรมชาติและสายน้ําที่สวยงาม ขณะเดียวกันบริเวณ

อาคารผันน้ําเขื่อนลําปาว ยังมีรานคาที่คอยใหบริการอาหารแกนักทองเที่ยวหลากหมายเมนู ทั้งกุงเผา ปลาเผา 

ซึ่งเปนวัตถุดิบสด ๆ จากเกษตรกรในพื้นที่ นักทองเที่ยวสามารถสั่งมาทานไดอยางจุใจ นอกจากนี้บริเวณริมฝง

ของเขื่อนลําปาวยังมี "หาดดอกเกด" ชายหาดดินที่เปรียบเสมือนเปนสวรรคชายหาดของคนกาฬสินธุ 

            8. วัดวังคํา 

               วัดวังคํา ตั้งอยูที่บานนาวี อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ถือเปนอีกหนึ่งแลนดมารกที่ตองมาเยือน

เม่ือมาเท่ียวกาฬสนิธุ เพราะเปนโบราณสถานท่ีงดงามดวยสถาปตยกรรมแบบลานชาง ไดรับอิทธิพลตนแบบ

จากวัดเชียงของ หลวงพระบาง ประเทศลาว ภายในมีสถานที่สําคัญ ไดแก หอสวดมนต สิมไทเมิงวัง อุบมุง 

พระธาตุเจากู เฮินเยอ และอาฮามไทเมิงบก เปนตน ซึ่งการเขามาเยี่ยมชมนักทองเที่ยวตองแตงกายใหสุภาพ 

ผูหญิงไมควรนุงสั้น  

          9. หมูบานวัฒนธรรมผูไทโคกโกง 

              หมูบานวัฒนธรรมผูไทโคกโกง ไดรับคดัเลือกจากจังหวัดใหเปนหมูบานนํารองดานการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษวัฒนธรรมชาวผูไท เสนหของหมูบานแหงนี้อยูที่การดํารงรักษาวัฒนธรรมผูไทโคกโกงแบบดั้งเดิม
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เอาไว ซึ่งเปนเอกลักษณทองถิ่น ที่สื่อผานภาษา การแตงกาย ดนตรี งานพ้ืนบาน และหัตถกรรมตาง ๆ เปน

วัฒนธรรมแหงวิถีชีวิตท่ีนาสนใจและนาคนหา ท่ีนี่ยังมีบริการหองพักแบบโฮมสเตย เพ่ือใหนักทองเท่ียวได

สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีชาวบาน ไดรวมทานอาหารพรอมกันกับชาวบาน และเดินปาศกึษาธรรมชาติ 

เหลานี้กลายเปนเสนหที่ทําใหนักทองเที่ยวตางแวะเวยีนเขาไปยังหมูบานนี้ไมขาดสาย 

          10. น้ําตกผานางคอย 

                ตั้งอยูที่ตําบลบอแกว มีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูพาน เปนน้ําตกขนาดใหญ มีท้ังหมดดวยกัน 3 

ชั้น มีแองน้ําที่ไวใหนักทองเที่ยวไดลงเลนน้ําได วากันวาชั้นที่ 2 เปนชั้นที่มีความสวยงามกวาชั้นอ่ืน โดยเฉพาะ

จุดที่มีน้ําไหลลงมาจากหนาผาสูง เราจึงเห็นวามีจํานวนนักทองเที่ยวอยูบริเวณนี้คอนขางหนาตา บนยอดผายัง

เปนที่ตั้งของสํานักสงฆผาเจริญธรรม ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินข้ึนบันไดไปได โดยระหวางทางคุณจะไดชื่น

ชมกับความงามของธรรมชาติที่เขียวขจี วากันวาชวงหนาฝนเปนชวงที่เหมาะสมในการมาเท่ียวที่น้ําตกผานาง

คอยมากที่สุด เพราะจะมีสายน้ําไหลชุมฉ่ําเต็มที่ แตถามาในชวงหนารอนน้ําอาจมีไมมาก  

 

ดานที่ 6 บุคคลสําคัญ 

             บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร  มีอยูหลายทานดวยกัน นับตั้งแตผูกอตัง้เมืองกาฬสินธุ ไปจนถึงผูที่มี

สวนสานตอในระยะตอมา ที่ไดสรางเมืองอ่ืน ๆ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

            สาระที่ 1 บุคคลสําคัญดานศาสนา  

พระราชาคณะชั้นธรรม 

พระธรรมวงศาจารย (สุข สุขโณ) อดีตเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ 

 พระราชาคณะชั้นเทพ 

พระเทพปญญาเมธี (ปราชญ อกฺกโชโต)เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ 

พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ (ฝายธรรมยุต) 

พระราชาคณะชั้นราช 

พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร กิตฺติสาโร)เจาคณะอําเภอเมืองกาฬสินธุ 

พระราชธรรมเมธี (ทองใส กิตฺติโก) อดีตรองเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ 

 พระราชาคณะชั้นสามัญ 

พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล) อดีตเจาคณะจังหวัดนครราชสีมา 

พระโพธิญาณมุนี (เมือง พลวฑฺโฒ) เกจิอาจารยชื่อดัง วัดปามัชฌิมาวาส ศิษยหลวงตามหาบัว 

พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) รองเจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ(ธรรมยุต) เจาอาวาสวัดวีระวงศาวาส 

พระญาณวสิาลเถร(หา สุภโร)(หลวงปูไดโนเสาร) เจาอาวาสวัดสักกะวัน อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ ที่ปรึกษาเจา

คณะจังหวัดกาฬสินธุ (ธรรมยุต) 

พระมงคลสิทธิ เจาอาวาสวัดธรรมพิทักษ อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 

พระวิสุทธิบุญญาคม (บุญสม ป.ธ.6) วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ 
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            สาระที่ 2 บุคคลสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม 

            1.ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบาน)ผูเปนตนกําเนิดเครื่อง

ดนตรี "โปงลาง" เครื่องดนตรีประจําจังหวัดกาฬสินธุ 

            2.อลงกต คําโสภา ผูกอตั้งวงดนตรีโปงลางหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

            สาระที่ 3 บุคคลสําคัญดานการเมืองการปกครอง 

   พระยาไชยสุนทร (โสมพะมิต) (เจาโสมพะมิต/พระยาโสมพะมิตร(บรรดาศักดิ์ในอาณาจักรลานชาง

เวียงจันทนเจาเมืองกาฬสินธุองคแรก (เกิดราวป พ.ศ. 2275 พระบิดาเปนพระราชโอรสของสมเด็จพระเจาไชย

เชษฐาธิราชท่ี 2 (พระเจาไชยองคเว)และมารดา ซึ่งเปนหลานสาวของเจาผาขาว เขารับราชการในราชสํานัก

เวียงจันทนจนไดเปนพระยาโสมพะมิตร เปนผูกอตั้งเมืองกาฬสินธุ และเปนเจาเมืองกาฬสินธุองคแรกในสมัย

ตนกรุงรัตนโกสินทร) 

  

          สาระที่ 4 บุคคลสําคัญดานภูมิปญญาทองถิ่น 

                   1.บุคคลสําคัญดานภูมิปญญาในแตละทองถิ่น 

 

ดานที่  7  อาชีพสําคัญ   

           สาระที่ 1  อาชีพดานเกษตรกรรม 

  1) ทํานา 

  2) ทําไรออย 

  3) ทําไรมันสําปะหลัง 

  4) ทําไรขาวโพด 

  5) ทําสวนชะอม 

  6) ทําสวนมะมวง 

  7) ทําสวนยางพารา 

         สาระที่ 2  อาชีพดานอุตสาหกรรม 

                    1. โรงงานน้ําตาลทราย 

                    2.โรงสีขาว 

 

         สาระที่ 3  อาชีพอสิระ 

                     อาชีพอิสระในแตละทองถิ่น 
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สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ป1/3 ตอบคําถาม

เก่ียวกับเรื่องที่อาน 

การอานจับใจความสําสําคัญ

เก่ียวกับวรรณคดี วรรณกรรม  

นิทานพ้ืนบานภาคอีสาน เรื่อง 

ตํานานเมืองกาฬสินธุ  

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ป1/2. เขียนสื่อสารดวย

คําและประโยคงายๆ 

การเขียนสื่อ 

-คําที่เรียนรูจากทองถิ่น 

-คําที่เรียนรูจากนิทานพื้นบาน 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ป1/3. พูดแสดงความ

คิดเห็นและความรูสึก

จากเรื่องที่ฟงและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความ

คิดเห็น ความรูสึกจากนิทาน

พ้ืนบานที่อาน เรื่อง ตํานานเมือง

กาฬสินธุ 

 

มาตรฐาน ท 5.1  

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ป1/1 บอกขอคิดที่ได

จากการอานหรือการฟง

วรรณกรรมรอยแกว

และรอยกรองสําหรับ

เด็ก 

ตํานานเมืองกาฬสินธุ 
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สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ป2/3 ตอบคําถาม

เก่ียวกับเรื่องที่อาน 

การอานจับใจความสําสําคัญ

เก่ียวกับวรรณคดี วรรณกรรม  

นิทานพ้ืนบาน เรื่อง ตํานานเมือง

กาฬสินธุ  

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ป2/2. เขียนสื่อสารดวย

คําและประโยคงายๆ 

การเขียนสื่อ 

-คําที่เรียนรูจากทองถิ่น 

-คําที่เรียนรูจากนิทานพื้นบาน 

มาตรฐาน ท 3.1  

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ป2/3. พูดแสดงความ

คิดเห็นและความรูสึก

จากเรื่องที่ฟงและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความ

คิดเห็น ความรูสึกจากนิทาน

พ้ืนบานที่อาน เรื่อง ตํานานเมือง

กาฬสินธุ 

 

มาตรฐาน ท 5.1  

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ป2/1 บอกขอคิดที่ได

จากการอานหรือการฟง

วรรณกรรมรอยแกว

และรอยกรองสําหรับ

เด็ก 

ตํานานเมืองกาฬสินธุ 

 

 



44 
 

 

 

 

 

สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ป2/3 ตอบคําถาม

เก่ียวกับเรื่องที่อาน 

การอานจับใจความสําสําคัญ

เก่ียวกับวรรณคดี วรรณกรรม  

นิทานพ้ืนบาน เรื่อง ตํานานเมือง

กาฬสินธุ  

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ป2/2. เขียนเรื่องสั้นๆ

เก่ียวกับประสบการณ 

การเขียนเรื่องสั้นจาก

ประสบการณ เรื่องตํานานเมือง

กาฬสินธุ 

- 

 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ป2/2 เลาเรื่องที่ฟงและ

ดู ทั้งที่เปนความรูและ

ความบันเทิง 

ป2/3. พูดแสดงความ

คิดเห็นและความรูสึก

จากเรื่องที่ฟงและดู 

การพูดเลาเรื่องจากการไปทัศน

ศึกษาแหลงเรียนรูในกาฬสินธุ 

 

มาตรฐาน ท 5.1 

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ป2/1 บอกขอคิดที่ได

จากการอานหรือการฟง

วรรณกรรมรอยแกว

และรอยกรองสําหรับ

เด็ก 

ตํานานเมืองกาฬสินธุ 
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สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 4.1  

        เขาใจธรรมชาต ิของภาษาและหลัก

ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา และ

รักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 

ป.4/1 สะกดคํา และ 

บอกความหมายของคํา

ในบริบทตางๆ 

การใชภาษาของกลุมบคุคลใน

ชุมชน ไดแก   

1) ภาษาไทยลาว  

2) ภาษาญอ  

 

 ป.4/7เปรียบเทยีบ

ภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่นได  

 

-ตํานานพื้นบานในทองถิน่  

มาตรฐาน ท 5.1 

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ป4/1 ระบุขอ้คิดจาก 

นิทานพืนบา้นหรอ 

นิทานคติธรรม 

ป5/2. อธิบายขอ้คิดจาก

การอ่านเพือนาํไปใชใ้น

ชีวิตจริง 

อธิบายขอคิดที่ไดจากนิทาน

พ้ืนบาน 
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สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 

ป5/3  อธิบาย

ความหมายโดยนัย  

จากเรื่องที่อานอยาง

หลากหลาย 

-สรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อาน 

-การนําความรูจากเรื่องที่อานมา

พัฒนาตนในการศึกษาคนควา

เพ่ิมเติม 

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ป5/2 เขียนสื่อสารโดย

ใชคําไดถูกตอง ชัดเจน

และเหมาะสม 

-เขียนเรียงความ เรื่องราว บันทึก

ขอมูล ความรู ประสบการณ จาก

เรื่องที่อาน 

-มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรัก

การเขียน 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ป5/3 วิเคราะหความ

นาเชื่อถือจากเรื่องที่

ฟง และดูอยางมี

เหตุผล 

-การรบัสารจากการฟง และการ

พูดโดยสังเกตและการ

เปรียบเทยีบกับประสบการณ 

ในชีวิตจรงิ 

-การแสดงความรู ความคิดเห็น

จากเรือ่งที่ฟง และที่พูด 

มาตรฐาน ท 5.1 

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ป5/1 สรุปเรือ่งจาก 

วรรณคดหีรือ 

วรรณกรรมท่ีอาน 

-การสรุปเรอืงจากวรรณคดี 

และวรรณกรรมในทองถิ่น ไดรบั

ความรูและขอคิด พรอมทั้งเห็น

คณุคาของวรรณคดีนํามา

ประยกุตใชในชีวิตจรงิ 
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สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 

ป6/2 อานเรืองสัน้ๆ 

อยางหลากหลายโดย

จับเวลาแลวถาม

เก่ียวกับเรืองทีอ่าน 

 

อานประวัติการกอตั้งเมือง

กาฬสินธุแลวตอบคําถาม 

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมปีระสิทธิภาพ 

ป. 6/2 เขยีนสือ่สาร

โดยใชคําไดถูกตอง 

ชัดเจนและเหมาะสม 

-เขียนเรียงความ “ของดีเมือง

กาฬสินธุ” 

 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ป6/3 วิเคราะห 

ความนาเชื่อถือจากการ 

ฟงและดู สือ่โฆษณา

อยางมเีหตุผล 

พูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรดีที่

เมืองกาฬสินธุ 

มาตรฐาน ท 5.1 

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ป6/1 แสดงความ

คดิเห็นจากวรรณคดี 

หรือวรรณกรรมท่ีอาน 

นิทานพ้ืนบาน เมืองกาฬสินธุ 
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สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 

ม1/2. จับใจความ

สําคัญจากเรื่องที่อาน 

-อานประวัติการกอตั้งเมือง

กาฬสินธุแลวตอบคําถาม 

-การอานจับใจความ 

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ม1/2. เขียนสื่อสารดวย

คําและประโยคงายๆ 

-เขียนเรียงความ “ของดีเมือง

กาฬสินธุ” 

 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ม1/2. ตอบคําถามและ

เลาเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่

เปนความรูและความ

บันเทิง 

ม1/3 . พูดแสดงความ

คิดเห็นและความรูสึก

จากเรื่องที่ฟงและดู 

-ตอบคําคาํถามจากเรื่องที่ฟง 

-พดูแสดงความคิดเห็นมีอะไรดีที่

เมืองกาฬสินธุ 

 

มาตรฐาน ท 5.1  

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ม1/1 สรุปเนื้อหา

วรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอาน 

เขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ   

- ศาสนา  

- ประเพณี 

- พิธีกรรม   

- เหตุการณประวัติศาสตร 

ของเมืองกาฬสินธุ  

 

 

สาระการเรยีนรูทองถิ่น 
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“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสรางความรู 

และความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 

ม2/2 จับใจความสําคัญ 

สรุปความ  และอธิบาย

รายละเอียดจากเรื่องที่

อาน 

-อานประวัติการกอตั้งเมือง

กาฬสินธุแลวตอบคําถาม 

-การอานจับใจความสําคัญ 

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบตางๆ   เขียนรายงาน

ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ม2/2. เลาเรื่องท่ีฟง

และดูท้ังท่ีเปนความรู

และความบันเทิง 

ม2/3 บอกสาระสําคญั

ของเรื่องท่ีฟงและดู 

-เขียนเรียงความ “ของดีเมือง

กาฬสินธุ” 

 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                    

ม2/1 พูดสรุปใจความ

สําคัญของเรื่องที่ฟง

และดู 

-ตอบคําคาํถามจากเรื่องที่ฟง 

-พูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรดีที่

เมืองกาฬสินธุ 

 

มาตรฐาน ท 5.1  

            เขาใจและแสดงความคิดเห็น  

วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ม2/1 สรุปเนื้อหา

วรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอานใน

ระดับที่ยากขึ้น 

เขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ   

- ศาสนา  

- ประเพณี 

- พิธีกรรม   

- เหตุการณประวัติศาสตร 

ของเมืองกาฬสินธุ  

 

 

 

 

สาระการเรยีนรูทองถิ่น 

“กาฬสินธุเมืองน้ําดํา” 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

นิทานพื้นบาน วรรณกรรมและวรรณคด ี

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูทองถิ่น 

มาตรฐาน ท 1.1 

              ใชกระบวนการอานสราง

ความรู และความคิด เพื่อนําไปใช

ตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต

และมีนิสัยรักการอาน 

 

ม3/3. ระบุใจความสําคัญและ

รายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุน

จากเรื่องที่อาน 

ม3/4. อานเรื่องตางๆ แลวเขียน

กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก 

ยอความและรายงาน 

-อานประวัติการกอตั้งเมือง

กาฬสินธุแลวตอบคําถาม 

-การอานจับใจความสําคัญ 

มาตรฐาน ท 2.1 

 ใชกระบวนการเขียนเขียน

สื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและ

รายงานการศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ม3/9. เขียนรายงานการศึกษา

คนควา และโครงงาน 

-เขียนรายงาน “ของดีเมือง

กาฬสินธุ” 

 

มาตรฐาน ท 3.1   

           สามารถเลือกฟงและดูอยาง

มีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 

ความคิด และความรูสึกในโอกาส

ตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและ

สรางสรรค                                 

ม3/1. แสดงความคิดเห็นและ

ประเมินเรื่องจากการฟงและการดู 

ม3/2. วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ี

ฟงและดเูพ่ือนําขอคิดมา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

-ตอบคําคาํถามจากเรื่องที่ฟง 

-พดูแสดงความคิดเห็นมีอะไร

ดีที่เมืองกาฬสินธุ 

 

มาตรฐาน ท 5.1  

            เขาใจและแสดงความ

คิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยอยางเห็นคณุคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ม3/1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี 

วรรณกรรมและวรรณกรรม

ทองถิ่นในระดับที่ยากยิ่งข้ึน 

เขียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ   

- ศาสนา  

- ประเพณี 

- พิธีกรรม   

- เหตุการณประวัติศาสตร 

ของเมืองกาฬสินธุ  

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที่ 1-2  

สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชวีิตจริง 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป1/1  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก  และ 

ตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับที่

ไมเกินหนึ่งรอยและศูนย 

ป2/2.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน

หนึ่งพันและศูนย 

การนําเสนอขอมูล (ตัวอยางขอมูล) เชน 

- จํานวนของประชากรของโรงเรยีน ตําบล อําเภอ

ของทองถิ่นที่ตนเองอาศยัอยู   

- จํานวนแหลงทองเทีย่วในทองถ่ินที่ตนเองอาศยัอยู   

 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3-4  

สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชวีิตจริง 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป3/1  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 

และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวน

นับที่ไมเกินหนึ่งแสนและศูนย 

 

การนําเสนอและใชขอมูล(ตัวอยางขอมูล) เชน  

- จํานวนสัตวเลี้ยงในทองถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยู  เชน 

โค กระบือ ปลานิล มา สกุร ไก  เปนตน  

- จํานวนอาชีพในทองถิ่นหรือชุมชนที่ตนเองอาศยั

อยู  เชน ทํานา ทําสวน เลี้ยงสกุร รบัจาง เปนตน  

- จํานวนประเภทของโรงงานในทองถิ่นทีต่นเอง

อาศัยอยู  หรือในจังหวดักาฬสินธุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6  

สาระที่ 1  จํานวนและการดําเนินการ 

มาตรฐาน ค 1.1   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชวีิตจริง 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป5/2.  เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวนและ

ทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  

 

 นําเสนอและใชขอมูลที่เปนจํานวนนับ เชน  

- ปรมิาณสตัวเลี้ยงแตละชนิดในทองถิน่(ภายใน

อําเภอที่ตนเองอยูอาศยั) ที่ขึ้นทะเบียนไว  

- ปรมิาณผูสูงอาย ุ(อาย ุ 60 ป ขึ้นไป) ในทองถิ่น

(ภายในหมูบาน ตําบล หรือ อําเภอ) ที่ตนเองอาศยั

อยู 

 - จํานวนชนดิของพืชประเภทผลไมในทองถิ่นที่

ตนเองอาศยัอยูเปนตน 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1-3  

สาระที่ 3 สถิตแิละความนาจะเปน  

มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ  และใชความรูทางสถิต ิในการแกปญหา 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

๑. ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบ 

     จํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ  ศูนย   

     เศษสวนและทศนิยม 

 นําเสนอและใชขอมูลที่เปนจํานวนนับ เชน  

- ปรมิาณสตัวเลี้ยงแตละชนิดในทองถิน่(ภายใน

อําเภอที่ตนเองอยูอาศยั) ที่ขึ้นทะเบียนไว  

- ปรมิาณผูสูงอาย ุ(อาย ุ 60 ป ขึ้นไป) ในทองถิ่น

(ภายในหมูบาน ตําบล หรือ อําเภอ) ที่ตนเองอาศยั

อยู 

 - จํานวนชนดิของพืชประเภทผลไมในทองถิ่นที่

ตนเองอาศยัอยูเปนตน 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที ่1-2 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบตอมนุษย
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และส่ิงแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งท่ีเรียนรู และนําความรู

ไปใชประโยชน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป1/1 ป2/1 ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น

และนํามาจัดจําแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปน

เกณฑ 

 1.พันธพืชท่ีปลูกในทองถิน่  

-พืชนา ขาว 

-พืชสวน – มะมวง มะนาว  

-พืชไร  - ขาวโพด มันสําปะหลัง 

-พืชทั่วไป   

2.สัตวที่เลี้ยงในทองถิน่  

-โค 

-กระบือ 

 สกุร  

-ไก 

-กุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่3 

สาระที่ 2   ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น 

ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางย่ังยืน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป3/1 สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน 

 

ป3/2 ระบกุารใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่กอใหเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

-ทรัพยากรในทองถ่ิน 

-การใชทรัพยากร 

-การอนุรักษทรัพยากร 

-วางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิด

ปญหาในทองถิ่น  สรุปผลและนําเสนอดวยแผนภูมิ 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1.1  เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบ

ตางๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรู

ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป4/4 อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอแสง 

อุณหภูมิ การสัมผัส และนําความรู ไปใชประโยชน   

1.การดํารงชีวิตของมนุษย 

1.1 อาหารในทองถิน่ เชน สมตํา ปลาราบอง  

1.2 อากาศท่ีเหมาะสม เชน อากาศหนาวเยน็สบาย

(อ.คาํมวง อ.ทาคันโท ลักษณะภูมิประเทศติดภูเขา) 

เปนตน  

1.3 การดูแลสุขภาพทางกาย เชน การเลนกีฬา

พ้ืนเมือง การออกกําลังกายใน สนามสุขภาพชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแพทยทางเลือก 

สมุนไพรรักษาโรค เปนตน  

1.4 การดูแลสุขภาพทางจิต เชน การปฏิบัตธิรรมใน 

ศาสนสถานในทองถ่ิน การพัฒนาจิต j 

1.5 การพักผอนหยอนใจในสิ่งแวดลอม/แหลง

ทองเที่ยวในทองถิน่  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

สาระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

มาตรฐาน ว  1.2  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบตอมนุษย

และส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไป

ใชประโยชน 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป5/2 อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิตในแตละรุน 

-ประชากรในทองถิ่น จํานวนของประชากร ศาสนา

ที่ประชากรในทองถิ่นนับถือ  

-การประกอบอาชีพของคนในทองถิน่ 

-วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน 

-ภาษาของคนในทองถิ่น 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สาระที่ 2   ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

มาตรฐาน ว  2.1 เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น   ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต   

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ    หาความรูและจิตวิทยา

ศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป6/3 สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวาง

การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมใน

ทองถิ่น 

 -การตั้งถ่ินฐานของคนในทองถิ่น 

-ประวัติศาสตรกาฬสินธุเมืองน้ําดํา 

-สภาพแวดลอม ทําเล พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเลีย้ง

สัตวแตละชนิด เชน แมน้ําชี ลําน้ําพาน เขื่อนลําปาว 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป1/3. บอกประวัติความเปนมาของตนเองและ

ครอบครัวโดยสอบถามผูเก่ียวของ 

1.แหลงขอมูลทเีก่ียวของกับตนเองและครอบครวั  

2.ประวตัศิาสตรเปนมาของตนเองและครอบครวั  

3.ประวตัคิวามเปนมาของชมุชนของตนเอง 

 

 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร  

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป1/1บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดลอม สิ่งของ เครื่องใช หรือการดําเนินชีวิตของ

ตนเองกับสมัยของพอแม ปูยา  ตายาย 

1.การตั้งถิน่ฐานและการทํามาหากิน  

2.ปจจัยท่ีมผีลตอการตั้งถิ่นฐานและการดํารงชวีติใน

ครอบครัว  

3.วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการดํารงชีวติใน

ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระท ี4  ประวตัิศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ

ธาํรงความเป็นไทย 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป1/2 บอกสถานที่สําคญัซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมใน

ชุมชน 

ป1/3 ระบุสิ่งท่ีตนรัก และภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

1.สัญลักษณและสิ่งท่ีแสดงความเปนชาต ิไทย  

2.ผลงานที่เกิดจากภูมิปญญาในครอบครวั เชน การ

ประดษิฐของใชในทองถิ่น  
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3.บุคคลสําคญัในครอบครวั ที่ภาคภูมิ ใจและนํามา

เปนแบบอยางในการดํารงชวีติ 

 

สาระท ี5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผลต่อกนัและกนั ใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์  สรุป 

และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป1/1 แยกแยะสิ่งตางๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น 

1.ลักษณะทางกายภาพ หนาที่และองคประกอบเชิง

ภูมิศาสตร และสรรพสิ่งของบาน  

2.ความสมัพันธของสิง่ตางๆ ในพ้ืนท่ีบาน  

3.แผนผงั แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรเพ่ือ

คนหาขอมูลในบรเิวณบาน  

4.ความสมัพันธระหวางภาวะประชากรกับ

สิ่งแวดลอมในบานเกี่ยวกับ เพศ อาย ุเชื้อชาติ  

ศาสนา  

5.การใชทรัพยากรในบานอยางคุมคา  

6.การอนรุักษสิ่งแวดลอมในครอบครวั 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่2 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

๒. ลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิต

ของตนเองโดยใชหลักฐาน 

-แผนผังครอบครัวของตนเอง 

-แผนผงัชุมชนท่ีตนเองอาศยัอยู  
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ที่เก่ียวของ 

 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร  

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/2 อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มตีอ

วถิชีีวติของคนในชุมชน  

 

การเปลีย่นแปลงอาชีพจากภาคเกษตรกรรมไปสูการ

ใชแรงงานในภาค อุตสาหกรรม รบัจางในโรงงาน

อุตสาหกรรม /สถานประกอบการ อาชพีบริการ 

 

สาระท ี5  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส 5.1  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผลต่อกนัและกนั ใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์  สรุป 

และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/1 ระบสุิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และที่มนุษย

สรางขึน้ ซึ่งปรากฏระหวางโรงเรยีนกับบาน  

 

ลักษณะทางกายภาพ หนาที่และองคประกอบเชิง

ภูมศิาสตรและสรรพสิง่ของ โรงเรียน เชน การ

คมนาคม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเปน

พ้ืนที่อุตสาหกรรม บานจัดสรร รสีอรท เปนตน 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่3 

สาระท ี2   หน้าทพีลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมทีดีงามและธาํรงรักษา

ประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป 3/1 สรปุประโยชน และปฏบิัตตินตามประเพณ ี

และวัฒนธรรมในครอบครัว และทองถิน่  

ประเพณี และวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน เชน 

ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญขาวสารท เปนตน 
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ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวติของตนเองและ 

ผูอ่ืนที่อยูในกระแส วัฒนธรรมที่หลากหลาย  

 

บอกพฤติกรรมและสาเหตุ ความแตกตางการดําเนิน

ชีวติของตนเองและผูอื่นตามวัฒนธรรมแตละทองถิน่ 

เชน วัฒนธรรมการแตงกาย ภาษาพูดไทยลาว 

ภาษาญอ เปนตน 

ป.3/4 ยกตวัอยางบุคคลซึง่มีผลงานที่เปนประโยชน

แกชุมชนและ ทองถิน่ของตน  

บุคคลทีม่ผีลงานเปนประโยชนแกชุมชนและทองถิน่

ของตนเอง  

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่3 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/2 แสดงลําดบัเหตุการณสําคญัของโรงเรยีน 

และชมุชนโดยระบุหลกัฐาน และแหลงเรียนรูที่

เก่ียวของ 

1.แหลงขอมูลที่เก่ียวของกับชุมชนของตนเอง  

2.ประวตัคิวามเปนมาของชมุชนของตนเอง  

   -ประวตัคิวามเปนมาของชุมชน จังหวดั ประเทศ 

เชน ประวตัเิมืองกาฬสินธุ ประวัติเมืองกมลาไสย

เปนตน 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่4 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร  

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.4/2 ยกตัวอยางหลกัฐานทางประวัตศิาสตรท่ีพบ

ในทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาตใิน

ดนิแดนไทย  

 

ประวตั ิความเปนมาของจังหวดักาฬสินธุ  โดย

เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ตั้งแตอดตี

ถงึปจจุบัน หลกัฐานทางประวัตศิาสตร โดยใชขอมูล

และหลกัฐานทีม่ีอยู ในทองถิ่นตามชวงเวลาตางๆ 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่5 

สาระท ี2   หน้าทพีลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมทีดีงามและธาํรงรักษา

ประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.5/4 สวนรวมในการอนุรักษ และเผยแพร 

ภูมปิญญาทองถ่ินของชุมชน  

ความสําคญัและเผยแพรภูมปิญญาทองถิน่ การ

อนุรักษ เชน ประเพณีบุญบั้งไฟ การทอผาพืน้เมือง 

ดานการเกษตรกรรม ดานวัฒนธรรม การแตงกาย 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่6 

สาระท ี2   หน้าทพีลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมทีดีงามและธาํรงรักษา

ประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.6/4 อธิบายคณุคาทางวฒันธรรมที่แตกตางกัน 

ระหวางกลุมคนในสงัคมไทย  

 

ประโยชนและคณุคาทางวฒันธรรม ความแตกตาง

ทางวฒันธรรมระหวางกลุมคนตางในสังคมที่ตน

อาศัยอยู   

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที ่6 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร  

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนกัถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.6/2 นําเสนอขอมลูจากหลักฐานทีห่ลากหลายใน 

การทําความเขาใจเรื่องราวสําคญัในอดีต  

 

ตวัอยางหลักฐานทีเ่หมาะสมกับนักเรยีนทีจ่ะ

นํามาใชในการศกึษาเหตกุารณสําคัญในประวัต ิ

ศาสตรไทยสมัยรัตนโกสนิทรในทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที ่1 

สาระท ี3     การเคลือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทกัษะในการเคลือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.1/2 เลนเกม เบด็เตล็ดและเขารวมกิจกรรมทาง

กายทีใ่ชการเคลื่อนไหว ตามธรรมชาติ   

การเลนเกมงายๆ เชน ลงิชิงหลัก มากานกลวย เปา

กบ  

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที ่2 

สาระท ี3     การเคลือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทกัษะในการเคลือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/2 เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรม ทาง

กายทีว่ธิเีลนอาศยัการเคลื่อนไหวเบือ้งตนท้ังแบบ 

อยูกับที ่เคลื่อนทีแ่ละใชอุปกรณประกอบ  

 

กิจกรรมทางกายและเกมที่ยากขึน้ เขาจังหวดัใน

ทองถิ่น เชน งูกินหาง ตบแผละ รรีีขาวสาร กิ๋ง  กอง 

แกว โพงพาง กระโดดยาง มอญซอนผา ตีจ่ับ เปน

ตน 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที ่3 

สาระท ี3     การเคลือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กฬีาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทกัษะในการเคลือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/2 เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทกัษะการเคลื่อนไหว

แบบบังคบัทิศทางในการเลนเกมเบด็เตล็ด  

 

กิจกรรมทางกายในทองถ่ิน เชน กระโดดเชือกเดี่ยว 

กระโดดยาง ตีวงลอ มอญซอนผา วิ่งเปยว ชักกะเยอ 

เปนตน 

 

 

 

มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ   

มีวนิยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา มีนาํใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  และชืนชม  ใน

สุนทรียภาพของการกีฬา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.3/2 ปฏบิัตติามกฎ กติกา และขอตกลงของการ

ออกกําลงักาย การเลนเกม การละเลนพ้ืนเมืองได

ดวยตนเอง  

กิจกรรมทางกายในทองถ่ิน เชน กระโดดเชือก 

กระโดดยาง ตีวงลอ มอญซอนผา วิ่งเปยว ชักกะเยอ 

เปนตน 

 

สาระที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุคาและมีทกัษะในการสรางเสรมิสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกนัโรคและ

การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/1 อธิบายการติดตอและวธิีการปองกันการแพร 

กระจายของโรค  

โรคในทองถิ่น เชน โรคฉ่ีหนู โรคมือ เทา ปาก โรค

ภูมแิพ เปนตน 

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต  

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกนัและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อบุตัเิหตุ  การใชยา  

สารเสพตดิ และความรุนแรง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/1 ปฏิบัตตินเพ่ือความปลอดภยัจากอุบัตเิหตุใน 

บานโรงเรยีน หรือการเดนิทาง  

 

1.อนัตรายจากมลพิษ สารเคมี  เชน ฝุนละออง ยา

ฆาศตัรูพืช น้ําเสียจากโรงงาน เปนตน  

2.การปองกันอันตรายจาก ฝุน ยาปราบศตัรูพืช น้ํา

เสียจากโรงงานเปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  

ชั้นประถมศึกษาปที ่4 

สาระท ี3     การเคลือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกฬีาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทกัษะในการเคลือนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.4/3 เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด  

 

การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในทองถิน่ เชน การเดิน

เลียนแบบสัตว เดนิโถกเถก ข่ีมาสงเมือง หลุมเมือง 

หมากเก็บ เดินกะลา งูกินหาง รีๆ ขาวสาร ปนกาน

กลวย เปนตน 

 

สาระที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุคาและมีทกัษะในการสรางเสรมิสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกนัโรคและ

การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.4/2 วิเคราะหขอมูลบนฉลาก อาหารและ

ผลติภณัฑสขุภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค  

 

สํารวจผลติภณัฑท่ีผลติในทองถิน่ เชน ปลาราบอง 

 

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต  

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกนัและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อบุตัเิหตุ  การใชยา สาร

เสพตดิ และความรุนแรง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.4/2 แสดงวธิปีฐมพยาบาลเมื่อไดรบัอันตรายจาก

การใชยาผิด สารเคมี แมลงสัตวกัดตอย และการ 

บาดเจ็บจากการเลนกีฬา  

การปฐมพยาบาลดวยสมุนไพรพื้นบาน เชน หัวหอม 

กระเทยีม ไพลวานรางจืด หนุมานประสานกาย  

ลูกประคบ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่5  

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล  

มาตรฐานท่ี พ.3.1 เขาใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกฬีา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.5/5 เลน กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบคุคล 

และ ประเภททีมอยางนอย 1 ชนดิ  

 

กีฬาพื้นบาน เชน หลมุเมือง ขี่มาสงเมือง หมากเก็บ 

ชักกะเยอ กระโดดเชือกเปนทีม หมากฮอส หมาก

ขาม เปนตน 

 

สาระที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุคาและมีทกัษะในการสรางเสรมิสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและ

การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.5/4 ปฏิบัตตินในการปองกันโรคทีพ่บบอยใน

ชีวติประจําวนั  

 

- โรคระบาดในทองถ่ินที่เกิดข้ึนตามฤดูกาล เชน โรค

ฉีห่นู ภูมแพ ฯลฯ  

- คณุคาและการประยกุตใชผลติภณัฑในทองถ่ิน 

เชน อาหาร พืชสมนุไพร น้ําสมุนไพร สบู นม

ขาวโพด เปนตน  

- การแปรรูปสมนุไพรในทองถ่ินในการรักษาโรค 

เชน ชามะรมุ ชาตะไคร เปนตน 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่6  

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล  

มาตรฐานท่ี พ.3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกฬีา 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.6/3 เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและ 

ประเภททีมอยางนอย 1 ชนดิ  

 

กีฬาพื้นบาน เชน ปดตาตีหมอ วิ่งกระสอบ ชักเยอ 

วิ่งสามขา วิ่งเปยว ลูกชวง กระโดดเชือกคู /ทีม เปน

ตน  

- กิจกรรมทางกายในทองถิน่ เชน ตาเขยง ตีจ่ับ 

กระโดดยาง เปนตน  

- การเลนเกมในทองถิ่น เชน เตย เสือกินววั เปนตน 

 

 

สาระที่ 4 การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค  

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุคาและมีทกัษะในการสรางเสรมิสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกนัโรคและ

การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.6/2 วิเคราะห ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ระบาด

ของโรคและเสนอแนวทางการปองกันโรคตดิตอที่ 

พบในทองถ่ินตามฤดูกาล  

 

1.โรคตดิตอในทองถิ่น เชน โรคฉ่ีหนู โรคมือ เทา 

ปาก เปนตน  

2.โรคไมตดิตอในทองถิน่ เชน โรคเก่ียวกับระบบ

ทางเดนิหายใจ เปนตน 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคดิสรางสรรค มีทกัษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจดัการ 

ทกัษะกระบวนการแกปญหา ทกัษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูมีคณุธรรม และ

ลกัษณะนิสัย ในการทํางาน มจีิตสํานึกในการใชพลังงานทรพัยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและ

ครอบครวั 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.1/3 ทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเองอยาง 

กระตือรือรนและตรงเวลา  

การแปรรูปอาหารจากพืช สัตวที่มอียูในทองถิน่ เชน 

การทําปลาราบองเปนตน 

 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคดิสรางสรรค มีทกัษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจดัการ 

ทกัษะกระบวนการแกปญหา ทกัษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูมีคณุธรรม และ

ลกัษณะนิสัย ในการทํางาน มจีิตสํานึกในการใชพลังงานทรพัยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและ

ครอบครวั 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/3 ทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครวั 

อยางปลอดภยั  

 

การแปรรูปอาหารจากพืช สัตวที่มอียูในทองถิน่  

 

 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสรางสิง่ของเครื่องใชหรือวธิี 

การตามกระบวนการเทคโนโลยอียางมีความคดิสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลย ีในทางสรางสรรค ตอชีวติ 

สงัคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยี ที่ย่ังยืน 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/3 นําความรูเก่ียวกับการใชอปุกรณเครื่องมือที่ 

ถูกวิธี ประยกุตใชในการสรางของเลน ของใชอยาง

งาย  

การสรางของเลนที่มีอยูในทอถิ่น..เชน รถลากของ 

ไมโทกเทก กังหัน วาว มากานกลวย เปนตน 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่3  

สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคดิสรางสรรค มีทกัษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจดัการ 

ทกัษะกระบวนการแกปญหา ทกัษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูมีคณุธรรม และ

ลกัษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรพัยากร และสิง่แวดลอมเพื่อการดํารงชวีติและ

ครอบครวั 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/2 ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  

 

ไมไผ  มีด ผา กรรไกร ฆอน งานไม เลื่อย ตนไม 

จอบ เสียม ปลูกตนไม เปนตน 

 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสรางสิง่ของเครื่องใช  

วธิีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อยางมีความคดิสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลย ีในทางสรางสรรค ตอ

ชวีติ สังคม สิ่งแวดลอม และมสีวนรวมในการจัดการเทคโนโลย ีที่ย่ังยืน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/1 สรางของเลนของใชอยางงายโดยกําหนด

ปญหา หรอืความตองการรวบรวมขอมูล ออกแบบ

โดยถายทอดความคิด เปนภาพราง 2 มิต ิลงมือ

สราง และประเมินผล  

 

การประดิษฐของใชและของเลน เชน ตะกราจาก

ทางมะพราว การสานปลาตะเพียน การทําไมกวาด

ทางมะพราว  เปนตน 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่4  

สาระที่ 4 การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชพี ใชเทคโนโลยเีพื่อ

พัฒนาอาชพี มีคณุธรรม และมีเจตคตทิีด่ตีออาชพี 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.4/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของอาชพี  

 

อาชพีการเกษตร เชน การปลูกผักชะอม การปลูก

ออย  การปลูกมันสําปะหลัง การทํานาขาว การปลูก

การปลูกขาวโพด การเลี้ยงสตัว  

 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสรางสิง่ของเครื่องใช  

วธิีการตามกระบวนการเทคโนโลยี อยางมีความคดิสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลย ีในทางสรางสรรค ตอ

ชวีติ สังคม สิ่งแวดลอม และมสีวนรวมในการจัดการเทคโนโลย ีที่ย่ังยืน 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.5/2 สรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยาง

ปลอดภยัโดยกําหนดปญหา หรือความตองการ

รวบรวมขอมูลเลือกวิธกีารออกแบบโดยถายทอด

ความคดิเปนภาพราง 3 มิต ิ ลงมือสรางและ

ประเมนิผล  

 

การสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจ เชน การ

จักสานตะกรา ไมไผ การประดษิฐ วัสดุทองถ่ิน 

ตะกราพลาสติก ประดิษฐของเลน ประดิษฐดอกไม  

 

สาระที่ 4 การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชพี ใชเทคโนโลยเีพื่อ

พัฒนาอาชพี มีคณุธรรม และมีเจตคตทิีด่ตีออาชพี 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.5/1 สํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพตางๆใน

ชุมชน  

 

อาชพีในชมุชนที่อาศัยอยู  เชน อาชีพทํานา ทําสวน 

เลี้ยงปลา เลีย้งสกุร เลี้ยงวัว เลีย้งโค เลี้ยงกุง ขาย

ของตลาดนัด อาชีพบริการตางๆ อาชพีรับจาง

ขาราชการ พนักงานราชการ เปนตน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสรางสิง่ของเครื่องใชหรือวธิี 

การตามกระบวนการเทคโนโลย ีอยางมีความคดิสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลย ีในทางสรางสรรค ตอชีวติ 

สงัคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ย่ังยืน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.6/2 สรางสิ่งของเครื่องใช ตามความสนใจอยาง

ปลอดภยัโดยกําหนดปญหาหรือความตองการ 

รวบรวมขอมูลเลือกวิธ ีการออกแบบ โดยถายทอด

ความคดิเปนภาพราง 3 มิต ิลงมือสรางและ

ประเมนิผล 

การสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจ โดยผาน

กระบวนการเทคโนโลยี  เชน การจกัสานไมไผ  การ

ประดษิฐดอกไมจากรงัไหม การประดิษฐของใชจาก

ยางรถยนต การทํากระถางปลูกตนไม การปนรูป

สัตว การทอเสื่อ การทอผา การทําปุยหมัก พืชผกั

สวนครัว เปนตน 

 

สาระที่ 4 การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มปีระสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพท่ีใชเทคโนโลย ีเพื่อ

พัฒนาอาชพี มีคณุธรรม และมีเจตคตทิีด่ตีออาชพี 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.6/1 สํารวจตนเอง เพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  

 

อาชีพทีเ่หมาะกับตัวเอง  

- การทําอาหาร  

– การทําปุยหมัก  

- การทําขนมไทย  

– การทํานา  

- การปลูกผัก  

– การเลี้ยงสตัว     

- อาชีพบรกิาร  

- พนักงานในโรงงาน  

- เจาหนาที่ราชการ    

- การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร เปนตน 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ชั้นประถมศึกษาปที ่1  

สาระที่ 1 ทัศนศลิป  

มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพนัธระหวางทศันศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม เห็นคณุคางาน

ทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   
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ป.1/1 ระบุงาน ทัศนศลิป ในชีวติประจําวนั  

 

1. งานสถาปตยกรรม  

- วัดและอุโบสถ 

 2. งานประติมากรรม  

- พระพุทธรูปและงานประตมิากรรม แตละสมยัใน

วดัตางๆในทองถิน่  

3. จิตรกรรม  

- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ไดแก  บานประตูและฝา

ผนังดานในมณฑป  

4. หัตถกรรม (งานจักสาน ทอผา แกะสลกั)  

- ลายผาไหมแพรวา 

 

สาระที่ 3 นาฏศลิป  

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางนาฏศิลป ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม เห็นคณุคาของดนตรี

ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.1/1 ระบแุละเลนการละเลนของเด็กไทย  

 

1. ศลิปะการแสดง เชน รํากอบแก็บ รําแหยไขมด

แดง การแสดงโปงลาง  

2. การประดิษฐทารําใหม  เชน รําแหยไขมดแดง  

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่2  

สาระที่ 1 ทัศนศลิป  

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางทศันศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม เห็นคณุคางาน

ทัศนศิลป  ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/2 อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศลิป ประเภท 

ตางๆในทองถิน่โดยเนนถึงวธิกีารสรางงานและวสัดุ 

อุปกรณที่ใช  

1. งานสถาปตยกรรม  

- วัดและอุโบสถ  

2. งานประติมากรรม  
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 - พระพุทธรูปและงานประตมิากรรมแตละสมัยในวดั

ตางๆในทองถิ่น  

3. จิตรกรรม  

- จิตรกรรมฝาผนัง ไดแก  บานประตูและฝาผนงั

ดานในมณฑป  

4. หัตถกรรม (งานจักสาน ทอผา แกะสลกั)  

- ลายผาไหมแพรวา 

 

สาระที่ 3 นาฏศลิป  

มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางนาฏศิลป ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม เห็นคณุคาของดนตรี 

ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.2/1 ระบุและเลนการละเลนพ้ืนบาน  

กิจกรรมทางกายในทองถ่ิน  

1. การเลนพ้ืนบาน เชน ขี่มากานกลวย เสือขามหวย 

เปนตน  

2. การแสดงประกอบจังหวะในทองถิ่น  

ป.2/2 เชื่อมโยง สิ่งท่ีพบเหน็ในการละเลน พื้นบาน

กับสิ่งท่ีพบเหน็ในการดํารงชวีติคนไทย  

ป.2/3 ระบ ุสิ่งท่ีชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเลน

พ้ืนบาน  

 

1. การเลนเกม เชน หมากรุก  

2. การเลนพ้ืนบานและกีฬาพื้นบาน เชน การแขง

เรือยาว อ.กมลา เปนตน 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่3  

สาระที่ 1 ทัศนศลิป 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางทศันศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม เห็นคณุคางาน

ทัศนศิลป  ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.3/1 เลาถงึทีม่าของงานทัศนศลิป ในทองถิน่  

  

  

  

1. คณุคาของงานทัศนศลิป ในทองถิน่ เชน  

- จิตรกรรมฝาผนังวดั  

- บานประตูและฝาผนังดานใน  

- ภาพลายเสนพระพทุธรูป    
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ป.3/2 อธิบาย เกีย่วกับวสัดุ และวธิกีารสรางงาน

ทัศนศิลปในทองถิน่  

 

- การปน (พระพุทธรูปสําคัญในทองถิน่)  

- การพมิพ  

- การปะตดิ  

2. การอนุรักษและสืบสานงานทัศน ศิลปในทองถิ่น 

- การจักสาน  

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่4  

สาระที่ 1 ทัศนศลิป  

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางทศันศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม เห็นคณุคางาน

ทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.4/1 ระบ ุและ อภิปรายเก่ียวกบังาน ทัศนศลิป

เหตุการณและงานเฉลิมฉลองของวฒันธรรม ใน

ทองถิ่น  

 

การสรางงานทัศนศลิป เชน การตกแตงรถ

บุปผาชาติ  ในงานประเพณเีขาพรรษาในแตละ

อําเภอ และแกะสลักเทียนพรรษา งานแหเทยีน 

เขาพรรษาของวดัตางๆ การทําตงุ ประดบับานเรือน

ของชาวไทยลาว การผูกผาในรูปแบบตางๆในงาน 

พิธกีาร การประดิษฐบั้งไฟ ในงานบุญบั้งไฟของ

อําเภอตางๆ 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่5  

สาระที่ 1 ทัศนศลิป  

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางทศันศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม เห็นคณุคางาน 

ทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.5/2 อธิบายเก่ียวกับงานทัศนศลิปที่สะทอน

วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิน่  

 

การสรางงานทัศนศลิป เชน การตกแตงรถ

บุปผาชาติ  ในงานประเพณเีขาพรรษาในแตละ

อําเภอ และแกะสลักเทียนพรรษา งานแหเทยีน 

เขาพรรษาของวดัตางๆ การทําตงุ ประดบับานเรือน

ของชาวไทยลาว การผูกผาในรูปแบบตางๆในงาน 
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พิธกีาร การประดิษฐบ้ังไฟ ในงานบุญบั้งไฟของ

อําเภอตางๆ 

 

ชั้นประถมศึกษาปที ่6 

สาระที่ 1 ทัศนศลิป  

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพนัธระหวางทศันศลิป ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม เห็นคณุคางาน 

ทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.6/2 อภิปราย เก่ียวกับอิทธิพลของความเชื่อ 

ความศรทัธาในศาสนาที่มผีลตองานทัศนศลิป ใน

ทองถิ่น  

  

ป.6/3 ระบ ุและ บรรยายอิทธพิลทางวฒันธรรมใน

ทองถิ่นที่มผีลตอการสรางงานทศันศลิป ของบุคคล  

 

งานศิลปะในทองถิน่ เชน งานปน การพิมพ  

การจักสาน การออกแบบโครงสราง (งาน

สถาปตยกรรม) การแกะสลกั งานทอเสื่อ งานทอผา 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี .4-6  

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ ประเภทตางๆ และแสดงความคดิเห็นอยาง 

มีเหตผุล 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูทองถิ่น   

ป.4/2 ป.5/2 ป.6/2  

อานออกเสียงสะกดคาํ อานกลุมคํา ประโยค 

ขอความงายๆ  

คําศัพทเก่ียวกบัผัก ผลไมที่ มีและบริโภคในทองถ่ิน  

  

 

- พืชผกั(Vegetables) เชน cucumber , cabbage 

onion , long bean , lemon, eggplant, 

tomato, pumpkin, gound sweet potato , 

taro เปนตน  

- ผลไม เชน Mango , papaya , durian , longan 

, watermelon, melon, Grapes, sugar apple , 
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orange , dragon fruit, strawberry, Mulberry  

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู 

 

1. มีความรูเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย ภูมิศาสตรกายภาพ ภูมิศาสตรชีวภาพ 

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ภูมิสารสนเทศ 

2. บอกลักษณะการเมืองการปกครองของจังหวัดกาฬสินธุ  

3. อธิบายประวัติศาสตรเมืองกาฬสินธุ 

4. รูและเขาใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดกาฬสินธุ  

5. สํารวจและอนุรักษศลิปะและสถาปตยกรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดกาฬสินธุอยางเห็นคุณคา 

6. อนุรักษแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาฬสินธุอยางเห็นคุณคา 

7. ศึกษาและนําเสนอประวัติบุคคลสําคัญดานศาสนา ดานศิลปวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครอง 
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ดานภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดกาฬสินธุ  

8. สํารวจและนําเสนออาชีพสําคัญดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานอาชีพอิสระของจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

ที ่     / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

********************************* 

   เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่กําหนดใหสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรเพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  การดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ในสวนที่เก่ียวกับสภาพของปญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิ

ปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
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และสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๔๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม  จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑.  นายชนิด   บุญชูศร   ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน    ประธานกรรมการ 

๒.  นางฉวีวรรณ   เก้ือปญญา  หัวหนาการเรียนรูปฐมวัย                        กรรมการ 

๓.  นางอุษา   ลําลอง      หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กรรมการ 

๔.  นางแสงทอง  เทพบาท  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

๕.  นางนิศาชล  ฉายสถิตย                    กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

๖.  นางเพ็ญศิริ   การพรุง                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ  

๗.   นายอนุชา  จูมทอง   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กรรมการ 

๘.  นายอภิรักษ   อุนรักษา     หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร              กรรมการ 

๙.  นายสมเกียรติ  ภูถมนาค  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

๑๐. นางสุพรพรรณ   สีหาบัว           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  กรรมการ 

๑๑. นางธัญพร  ชัยชวาลทัช  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   กรรมการ 

๑๒. นายชัยธชั  ชัยชวาลทัช                  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา         กรรมการ 

๑๓. นางอรดี  ฉายวิไชย   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  กรรมการ 

๑๔. นายชาติชัย  ฉายมงคล                   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กรรมการ 

๑๕. นางนพคุณ   แกวลําโกน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    กรรมการ 

๑๖.  นางกุสุมา   ญาณกาย  หัวหนาฝายวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่และดําเนินการจัดการตามขั้นตอนท่ีกําหนด ดังนี้ 

 ๑.  วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดสวนสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๒.  จัดทําคูมือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ให

คําปรึกษา เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให

สอดคลองและเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ๓.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู การวัด

และประเมินผลและการแนะแนวใหเปนไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 

 ๔.  ประสานความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ และชุมชน เพ่ือใหการใชหลักสูตร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 ๕.  ประชาสัมพันธหลักสูตรและการใชหลักสูตรแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูเก่ียวของและนํา

ขอมูลปอนกลับจากฝายตาง ๆ มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ๖.  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล ระดับชั้น และชวงชั้น ระดับวิชา กลุมวิชา ในแต

ละปการศกึษา เพ่ือปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปที่ผานมา แลว  ใชผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ

บริหารหลักสูตรปการศึกษาตอไป 

 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเนนผลการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือ

สถานศึกษา สาธารณชน และผูเก่ียวของ 

 ๑๐.  ใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 ท้ังนี้ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๔ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

                                             (ลงชื่อ)       

             (นายชนิด   บุญชูศร) 

                    ผูอํานวยการโรงเรียนทาแสงวิทยายน 

 

 

 

 


