
 

ค าน า 

 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   มีนโยบายใหนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา 
ภาคบังคับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไดเรียนรูภูมิหลัง วิถีการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และทรัพยากรของจังหวัดอุดรธานี  เพ่ือปลูกฝังใหเยาวชน  มีความรัก ความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง
จังหวัดอุดรธานี และเป็นก าลังส าคัญในการบ ารุงรักษาใหยั่งยืนตอไป  จึงไดก าหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ควรตระหนักรู ภาคภูมิใจ หวงแหน และรวมอนุรักษ์ใหคงอยูในวิถี
ชีวิต สืบทอดเป็นมรดกตลอดไป 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นฉบับนี้   ไดปรับปรุงขึ้นจากกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ซึ่งไดเรียบเรียงขึ้นใหสถานศึกษาใชตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๕๐   โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ 
ผูทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่นในเขตบริการการศึกษาทั้ง ๖ อ าเภอ เพ่ือให
สถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น าเนื้อหาสาระไปจัดการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน   เพ่ือใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงไดปรับปรุง
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓   สถานศึกษาสามารถเลือกจัดการเรียนรูตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความพรอม 
และศักยภาพของสถานศึกษาแตละทองถิ่น  ใหสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู  และตัวชี้วัด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

ขอขอบคุณ  คณะผูจัดท า ตลอดทั้งผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดใหขอมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  
ใหส าเร็จลุลวงดวยดี  

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                                                                                           หนา 

 ค าน า                                                                                                          

      สารบัญ                                                                                                        

   บทน า                                                                                                         ๑ 

 เปูาหมาย/จุดเนน                                                                                           ๑                                         

 สาระการเรียนรูทองถิ่น (จังหวัดอุดรธานี)                                                                ๓  

          แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูสาระการเรียนรูทองถิ่น                                   ๑๑ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่ส าคัญส าหรับผูเรียนควรไดเรียนรู                                   ๑๓ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                                                ๑๔ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                                ๒๒ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                ๒๘ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                                                ๓๒ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕                                                ๔๑ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                                                ๔๗ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                  ๕๔ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                  ๖๐ 

กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                  ๖๖ 

กรอบเนื้อหาเกี่ยวกับทองถิ่น                                                                              ๗๓  

 แหลงอางอิงขอมูล                                                                                          ๗๘ 

          คณะผูจัดท า 

 



การจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
--------------------------------- 

 

บทน า 
 เขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรในสวนที่สอดคลองกับสภาพและความตองการของ
ทองถิ่น   ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองเป็นตัวกลางในการประสานความรวมมือกับโรงเรียน ชุมชน 
ทองถิ่น ในการรวมกันคิดและจัดท ากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  เพื่อใหสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาใชเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นในแงมุมตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  อื่นๆ  
เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถิ่น  ซึ่งเป็นสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของตนเอง  ท าใหเกิด
ความรัก ความผูกพันกับทองถิ่น  มีความภาคภูมิใจในบานเกิดเมืองนอน  เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน  ตลอดจนสามารถ
แกปัญหา  พัฒนาชีวิตตนเอง  พัฒนาอาชีพและสังคมของตนเองได 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   ไดจัดท ากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นดังกลาว
โดยมีการวางแผนในการจัดท าเพ่ือใหเห็นภาพตลอดแนวดวยกระบวนการท างานแบบมีสวนรวม  เริ่มตั้งแตแตงตั้ง
คณะท างาน ซึ่งไดรวบรวมขอมูลเอกสารในการจัดท ากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานตางๆ 
รวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปปรับปรุงกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบส าคัญของกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
๑. เป้าหมาย/จุดเน้น 

๑.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นของตนในทุกๆดาน 
๑.๒ พัฒนาผูเรียนใหมีความส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนทองถิ่น 
๑.๓ สงเสริมใหผูเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาทองถิ่นมาประยุกต์ใชใน

ชีวิตประจ าวันได 
๑.๔ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๕ มีทักษะการด ารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
๑.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นของตนในทุกๆดาน 
 ๑) มีความรู ความเขาใจในทองถิ่นของตนทั้งในระดับหมูบาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 ๒) ดูแลสภาพแวดลอมทองถิ่นของตนใหสะอาด ปลอดภัย นาอยู 
 ๓) มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอการท างานอาชีพในทองถิ่น 
 ๔) มีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน และการประกอบอาชีพในทองถิ่น 
 ๕) มีสวนรวมในการปูองกัน แกไขปัญหาของทองถิ่น 
๑.๒ พัฒนาผูเรียนใหมีความส านึกท่ีดี มีความรักและหวงแหนทองถิ่น 
 ๑) มีความเขาใจในการสื่อสารภาษาถ่ิน 



๒ 
 

๒) มีสวนรวมในการทะนุบ ารุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของทองถิ่น 
๓) มีสวนรวมในการอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีนาฏศิลปของทองถิ่น 
๔) มีจิตสาธารณะที่มุงท าประโยชน์และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคมและทองถิ่น 

  ๕) น าผลิตภัณฑ์ในอดีตของทองถิ่น มาประยุกต์ใชประโยชน์ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม
ปัจจุบัน 

๑.๓ สงเสริมใหผูเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาทองถิ่นมาประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวันได 
  ๑) มีการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความส าคัญในการศึกษา คนควา และสืบคนความรูจากปรัชญาตางๆ 
  ๒) มีการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความส าคัญในการศึกษา คนควา  และสืบคนความรูจากแหลงเรียนรู 
ภูมิปัญญาทองถิ่น 
  ๓) มีการน าภูมิปัญญาของทองถิ่นมาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 
  ๔) น าผลิตภัณฑ์ในอดีตของทองถิ่น มาประยุกต์ใชประโยชน์ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม
ปัจจุบัน 

๑.๔ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) เป็นคนใจบุญ เขารวมกิจกรรมทางศาสนา มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ มีเมตตากรุณา ชวยเหลือผูอื่น

ตามความเหมาะสม 
 ๒) น าหลักธรรมทางศาสนามาใชในการด ารงชีวิต 
 ๓) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 
 ๔) มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 ๕) มีวินัย มีจิตสาธารณะ 
๑.๕ มีทักษะการด ารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  ๑) ด ารงชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) มีวิจารณญาณในการด ารงชีวิต 
  ๓) มีทักษะในการแกปัญหา 
  ๔) มีทักษะในการปฏิเสธ 
  ๕) ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
  ๖) มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
  ๗) มีทักษะในการรวมกลุมสรางเครือขายสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
  ๘) ดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ าเสมอ รักการออกก าลังกาย 
  ๙) รับประทานผักพ้ืนบาน อาหารทองถิ่น ที่เป็นประโยชน์ตอรางกาย 
  ๑๐) ราเริง ยิ้มแยม แจมใส มองโลกในแงดี มีความมั่นคงในอารมณ์ 
 
 



๓ 
 

๒. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ก าหนดขอบเขต ประเด็นส าคัญเพ่ือใหครูผูสอน
ใชเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่น  ดังนี้ 

 
๒.๑ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี 
  

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานี 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบวา  บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน  เคยเป็น
ถิ่นที่อยูของมนุษย์มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร์ประมาณ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ป ี  จากหลกัฐานที่คนพบที่บานเชียง 
อ าเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนังถ้ าท่ีอ าเภอบานผือ เป็นสิ่งที่แสดงใหเห็นเป็นอยางดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือ
ในวงการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีระหวางประเทศวา  ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยูของมนุษย์กอนประวัติศาสตร์ที่
จังหวัดอุดรธานี   มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง และอาจถายทอดความเจริญนี้ไปสูประเทศจีนก็อาจเป็นได  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่องปั้นดินเผาสีลายเสนที่บานเชียงนั้น  สันนิษฐานวาอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายที่เกาแกท่ีสุด
ในโลก 
 หลังจากยุคความเจริญที่บานเชียงแลว  พ้ืนที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานี  ก็ยังคงเป็นที่อาศัยของมนุษย์สืบตอมาอีก 
จนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแตสมัยทวาราวดี (พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๖๐๐)  และสมัยสุโขทัย (พ.ศ.
๑๘๐๐-๒๐๐๐)   จากหลักฐานที่พบคือ ใบเสมาสมัยทวาราวดี  ลพบุรี  และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ท่ีปรักหักพัง
บริเวณเทือกเขาภูพานใกลวัดพระพุทธบาทบัวบก อ าเภอบานผือ  แตทั้งนี้ ยังไมปรากฎหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานี
ปรากฎในประวัติศาสตร์แตอยางใด 
 ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  พ้ืนที่ที่จังหวัดอุดรธานี  ปรากฏในประวัติศาสตร์เมื่อราว ปีจอ พ.ศ. 
๒๑๑๗  พระเจากรุงหงสาวดีไดทรงเกณฑ์ทัพไทยใหไปชวยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)  โดยใหสมเด็จพระมหา
ธรรมราชา  กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปชวยรบ  แตเมื่อกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวล าภู ซึ่งเป็นเมือง
หนาดานของเมืองเวียงจันทน์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรดวยไขทรพิษ  จึงยกทัพกลับไมตองรบพุงกับ
เวียงจันทน์ และเมืองหนองบัวล าภูนี่เอง สันนิษฐานวาเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแตสมัยขอมเรืองอ านาจ 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น  จังหวัดอุดรธานีไดเก่ียวของกับการศึกสงครามกลาวคือ ในระหวาง 
พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๑  ไดเกิดกบฏเจาอนุวงศ์ยกทัพเขามายึดเมืองนครราชสีมา  ซึ่งมีผูน าคือ คุณหญิงโม (ทาวสุรนารี) 
กองทัพเจาอนุวงศ์ไดถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวล าภู  และตอมาไดสูกับกองทัพไทยและชาวเมืองหนองบัวล าภู 
จนทัพเจาอนุวงศ์แตกพายไป  กระท่ังในปลายสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๑  
ไดเกิดความวุนวายในมณฑลลาวพวน เนื่องมาจากพวกฮอ  ซึ่งกองทัพไทยไดยกข้ึนไปปราบจนสงบไดชั่วคราว 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พวกฮอไดรวมตัวกอการราย  ก าเริบเสิบ
สานขึ้นอีก ในมณฑลลาวฝั่งซายแมน้ าโขง และมีทาทีจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดให
พระเจาบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแมทัพใหญฝุายใต และเจาหมื่นไวยวรนาถ เป็นแมทัพใหญฝุาย
เหนือ ไปท าการปราบปรามพวกฮอ  ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียังไมปรากฏชื่อ  เพียงแตปรากฏชื่อบานหมากแขงหรือ 
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บานเดื่อหมากแขง  สังกัดเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลลาวพวน และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม แมทัพ
ใหญฝุายใตเดินทัพผานบานหมากแขง  ไปท าการปราบปรามพวกฮอจนสงบ   
 ภายหลังจากการปราบปรามพวกฮอสงบแลว  ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสตองการลาว 
เขมร ญวณ เป็นอาณานิคม เรียกวา “ กรณีพิพาท ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)”   ดวยพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงยอมเสียสละสวนนอยเพ่ือรักษาประเทศไว  จึงทรงยอมสละดินแดนฝั่งซายแมน้ าโขงใหแก
ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ท าขึ้นระหวางประเทศ  มีเงื่อนไขหามประเทศสยาม ตั้งกองทหารและปูอมปราการใน
รัศมี ๒๕ กิโลเมตรของฝั่งแมน้ าโขง  ดังนั้น  หนวยทหารไทยท่ีตั้งประจ าอยูที่เมืองหนองคาย  อันเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของหัวเมืองหรือมณฑลลาวพวน ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นขาหลวงใหญส าเร็จราชการ  จ าตองอพยพ
เคลื่อนยายลึกเขามาจนถึงหมูบานแหงหนึ่งชื่อบานเดื่อหมากแขง  (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน)  หางจากฝั่ง
แมน้ าโขงกวา ๕๐ กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นวา หมูบานแหงนี้มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีแหลงน้ าดี เชน หนอง
นาเกลือ (หนองประจักษ์ปัจจุบัน)   และหนองน้ าอีกหลายแหง  รวมทั้งหวยหมากแขงซ่ึงเป็นล าหวยน้ าใสไหลเย็น 
กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม  ทรงบัญชาใหตั้งศูนย์ทหารลาวพวน และกอตั้งกองทหารขึ้น ณ หมูบานเดื่อหมากแขง  
จึงพอเห็นไดวา เมืองอุดรธานี ไดอุบัติขึ้นโดยบังเอิญ เพราะเหตุผลทางการเมืองระหวางประเทศมากกวาเหตุผลทาง
การคา การคมนาคม หรือเหตุผลอ่ืน  ดังเชน หัวเมืองส าคัญตางๆในอดีต 
 อยางไรก็ตาม “อุดร” มาปรากฏชื่อเมืองเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ พ.ศ. 
๑๔๕๐)  โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร “โพธิ์  เนตโิพธิ์”  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีกระแส
พระบรมราชโองการ ใหจัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บานหมากแขง อยูในการปกครองของมณฑลอุดร 
 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๔๗๕ แลว   ไดมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลใน
สวนภูมิภาค  ยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอ าเภอเทานั้น   มณฑลอุดรจึงถูกยกเลิกไป เหลือเพียง “จังหวัดอุดรธานี” 
เทานั้น 
๒.๒ สภาพภูมิศาสตร์ 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประกอบดวย ๔ องค์ประกอบหลัก  ไดแก ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะ
ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ที่ตั้ง  ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  บริเวณเสนรุงที่ ๑๗ องศาเหนือ  เสนแวงที่ ๑๐๓  
องศาตะวันออก  อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒  ระยะทาง ๕๖๔ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่
ประมาณ ๑๑,๗๓๐,๓๐๒ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๗,๓๓๑,๔๓๘.๗๕ ไร  คิดเป็นรอยละ ๒.๒๙ ของพ้ืนที่ทั้ง
ประเทศ  มากเป็นอันดับ ๔ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเป็นอันดับ ๑๑ ของประเทศ  จังหวัดอุดรธานี มี ๒๐ 
อ าเภอ  ไดแก  อ าเภอเมืองอุดรธานี  อ าเภอกุดจับ  อ าเภอหนองหาน  อ าเภอหนองแสง  อ าเภอหนองวัวซอ  อ าเภอ
กุมภวาปี  อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอบานผือ  อ าเภอไชยวาน  อ าเภอทุงฝน  อ าเภอสรางคอม  อ าเภอ
ศรีธาตุ  อ าเภอบานดุง  อ าเภอวังสามหมอ  อ าเภอน้ าโสม  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  อ าเภอนายูง  อ าเภอกูแกว  และ
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
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๒. อาณาเขต  ติดกับจังหวัดตางๆ จ านวน ๖ จังหวัด ดังนี ้
ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดหนองคาย 
ทิศใต  ติดกับจังหวัดขอนแกน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดหนองบัวล าภู และเลย 

๓. ลักษณะภูมิประเทศ  ประกอบดวย ทรัพยากร ภูเขา ที่ราบ ที่ราบลุม  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พื้นที่ปุาของจังหวัดอุดรธานีมีประมาณ ๒,๙๐๘,๗๒๓.๕๐ ไร  

(๓๙ %)  ของพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีทั้งหมด มีสภาพสมบูรณ์จ านวน  ๙๐๓,๙๗๐.๙๑ ไร คิดเป็นรอยละ ๑๕.๗๔ ของ
พ้ืนที่จังหวัด  ปัจจุบันสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกท าลายเขาครอบครองบุกรุก ตัดไมท าลายปุาเพ่ือท าการเกษตรใน
เขตลุมน้ าโมง (ปุานายูง น้ าโสม)  สงผลใหเกิดอุทกภัยเป็นประจ า  ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการถูกชะลาง และการ
เผาท าลายวัชพืช  นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินเค็ม และดินเสียในระดับตางๆ จ านวน ๑,๑๑๑,๙๘๓ ไร  คิดเป็นรอยละ 
๑๕.๑๗ ของพ้ืนที่จังหวัด 
 ๓.๒ พ้ืนที่ท าการเกษตร มีจ านวน ๓,๖๙๕,๘๐๗ ไร  คิดเปน็รอยละ ๕๐.๔๑ ของพ้ืนที่จังหวัด  ในขณะที่มี
พ้ืนที่ระบบชลประทาน จ านวน ๓๒๑,๔๑๕ ไร  หรือคิดเป็นรอยละ ๘.๖๙ ของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
 ๓.๓ ทรัพยากรดิน   ดินจังหวัดอุดรธานี  มีดวยกัน ๓ ประเภท  คือ  ดินเค็ม ดินทราย และดินตื้นดินเค็ม  
โดยพื้นที่ดินเค็มทั้งหมดอยูในที่ราบครอบคลุมพ้ืนที่ ๕,๕๖๑.๖๐ ตารางกิโลเมตร (๓,๔๗๖,๐๐๐ ไร) คิดเป็นรอยละ 
๔๗.๔๑ ของพ้ืนที่จังหวัด  ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๖ อ าเภอจากทั้งหมด ๒๐ อ าเภอ  และอ าเภอที่ไมมีดินเค็มเลย ไดแก 
อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอน้ าโลม และอ าเภอนายูง 
 ๓.๔ พ้ืนที่ปุาของจังหวัดอุดรธานี  มีประมาณ ๒,๙๐๘,๗๒๓.๕๐ ไร (๓๙.๔ %)  ของพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี
ทั้งหมด มีสภาพสมบูรณ์ จ านวน ๙๐๓,๙๗๐.๙๑ ไร คิดเป็นรอยละ ๑๕.๗๔ ของพ้ืนที่จังหวัด ปัจจุบันมีสภาพเสื่อม
โทรมจากการถูกท าลายเขาครอบครองบุกรุก ตัดไมท าลายปุาเพ่ือท าการเกษตรในเขตลุมน้ าโมง (ปุานายูง น้ าโสม)  
สงผลใหเกิดอุทกภัยเป็นประจ า  ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการถูกชะลาง และการเผาท าลายวัชพืช  นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาดินเค็ม และดินเสียในระดับตางๆ จ านวน ๑,๑๑๑,๙๘๓ ไร 
 ๓.๕ ทรัพยากรแร  จังหวัดอุดรธานี มีทรัพยากรแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิด  ไดแก 
  ถานหิน  ที่ต าบลบานผือ อ าเภอบานผือ และต าบลหวยทราย อ าเภอนายูง 
  ดินขาว  ทีต่ าบลโนนทอง อ าเภอนายูง 
  แบร์ไรต์  ที่ต าบลนาแค อ าเภอนายูง 
  ทองค า  ที่ต าบลบานเพ่ิม และต าบลนาแค อ าเภอนายูง 
  โปรแตช  ที่อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม และอ าเภอเมืองอุดรธานี  เป็นอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
 ๓.๖ แหลงก฿าซธรรมชาติ  ไดมีการส ารวจแหลงก฿าซธรรมชาติภูฮอม พ้ืนที่รวม ๒๓๒.๒๐ กิโลเมตร  ตั้งอยูใน
พ้ืนที่อ าเภอหนองแสง อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

๔. สภาพภูมิอากาศ  แบงออกเป็น ๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว   อากาศรอนอบอาวในฤดูรอน 
และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว  เดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุดในเดือน 



๖ 
 
มกราคม  อุณหภูมิต่ าสุด รายปี ๙.๘ องศาเซลเซียส สูงสุดรายปี ๔๒.๕๐ องศาเซลเซียส เฉลี่ยรายปี ๒๗.๒๐ องศา
เซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑๑,๔๒๓.๑ มิลลิเมตรตอปี  ความชื้นสัมพัทธ์ ๗๐ % 
๒.๓ สภาพเศรษฐกิจ  จังหวัดมีการขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดความเติบโตของธุรกิจดานตางๆ และ
พยายามที่จะดูแลธุรกิจในทุกๆกลุม  จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองใหญและส าคัญเมืองหนึ่งของภาคอีสานตอนบน เป็น 
ประตูสูอินโดจีนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศไทย-ลาว ทั้งดานการศึกษา การทองเที่ยว  จังหวัด
อุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่เป็นแหลงธรรมะ ไดแก วัดปุาบานตาด วัดปุาบานคอ วัดปุาภูพระบาท อ่ืนๆ  
ซึ่งเป็นแหลงที่ประชาชนชาวไทยมานมัสการเป็นประจ า ตลอดจนมีโบราณสถานบานเชียง ที่ไดรับการประกาศใหเป็น
มรดกโลก  สวนกลวยไมหอมอุดรซันไฌน์  วนอุทยานภูฝอยลม  ซึ่งลวนท ารายไดใหกับชาวจังหวัดอุดรธานี เป็น
จ านวนมากในแตละปี 
 เกษตรกรรม : อาชีพของประชากรชาวไทยสวนใหญเนนอาชีพเกษตรกรรม และเกษตรกรอุดรธานีจ านวน
มากเนนการด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ทางจังหวัดอุดรธานีและหนวยงานตางๆ ในจังหวัดไดรวมกัน
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  การด ารงชีวิตที่พอเพียงจะท าใหวิถีชีวิตดีขึ้น สามารถสราง
รายไดในครัวเรือนเพิ่มเติมได 
 หัตถกรรม : จังหวัดอุดรธานี  มีแหลงหัตถกรรมสินคาพ้ืนเมืองที่สรางรายไดใหกับจังหวัดมากมาย เชน แหลง
ทอผาพื้นเมือง หมูบานนาขา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ผาขิดหนองวัวซอ ผลิตภัณฑ์ตางๆ เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง
จักสาน ตลอดจนจากสมุนไพร เชน น้ ายาลางจาน แซมพูสระผม ปุยชีวภาพตางๆ 
 ผาทอ : ผาทอของจังหวัดอุดรธานีมีหลากหลาย ดวยลวดลายสีสันที่พัฒนาใหมอยูเรื่อยๆ ที่นิยมกันเป็น
เอกลักษณ์ คือ ผาหมี่ขิด ซึ่งการทอผาหมี่ขิด เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบานที่คนไทย ไดสืบทอดกันมานานและแพรหลายใน
ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทอผาหมี่ขิดมากกวาทองถิ่นอ่ืนๆ 
 ค าวา “ขิด” เป็นภาษาพ้ืนบานของภาคอีสานมาจากค าวา “สะกิด” หมายถึง การงัดชอนขึ้น การสะกิดข้ึน  
 ค าวา “ผาขิด” จึงเป็นการเรียกขานชื่อผาตามกระบวนการทอ คือ ผูทอใชไมเก็บขิด สะกิดชอนเครือเสนยืน
ขึ้นเป็นจังหวะตามลวดลายตลอดหนาผา และพุงกระสวยสอดเสนพุงพิเศษและเสนพุงเขาไปตลอดแนวเครือเสนยืนที่
ถูกงัดชอนขึ้นนั้น ชวงจังหวะของความถี่หาง เครือเสนยืนถูกก าหนดไวดวยไมเก็บขิด จึงเกิดเป็นลวดลายขิดข้ึน วิธีการ
ทอผาแบบขิด จึงเป็นรูปแบบของการทอผาที่สรางลวดลายขณะทอผาบนกี่ (หูก) 
 กลวยไมหอมอุดรซันไฌน์  : เป็นสวนกลวยไมหอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยูหางจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ ๒ 
กิโลเมตร อยูทางซายมือเลยสี่แยกถนนเมืองอุดร-หนองส าโรง จะมีปูายบอกทางไปสวนกลวยไมหอมอุดรแสงตะวัน
กลวยไมหอมอุดรซันไฌน์นี้  เกิดจากการผสมระหวางกลวยไมพันธุ์สามปอยดงกับโจเซฟฟิน ซัปโบโร  จะมีกลิ่นหอม
ตั้งแตเชามืดไปจนถึงประมาณบายโมง ชื่อกลวยไมหอมอุดรซันไฌน์นี้ ไดจดทะเบียนกับสมาคมกลวยไมโลกที่ประเทศ
อังกฤษอีกดวย  นับวาเป็นกลวยไมที่มีความหอมแลว ยังท าชื่อเสียงใหกับประเทศอีกดวย   เจาของและผูคิดคน คือ 
คุณประดิษฐ์  คาเพ่ิมพูน และยังเป็นผูที่สามารถน ากลวยไมหอมนี้ ไปสกัดเป็นน้ าหอมออกจ าหนาย และทานยังได
คิดคนสกัดน้ าหอมจากตูบมูบ ซึ่งเป็นพืชไทยๆไดอีกดวย  ราคาจะอยูที่ ๒๐๐,๕๐๐,๑,๐๐๐ บาท  และยังจ าหนายตน
กลวยไมหอมอุดรซันไฌน์ใหกับผูไปเยี่ยมชมในราคาประหยัดตนละ ๓๒๐ บาท  นอกจากนี้ ยังมีตนไมเตนระบ าได มี
ชื่อวา “สาวนอยอุดรเริงระบ า”  ถาตนไมชนิดนี้ไดยินเสียงเพลง ก็จะขยับใบออนขึ้นๆลงๆ โบกไปโบกมา 
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 ผลิตภัณฑ์ OTOP : จากโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นโครงการตอเนื่องและไดรับการสนับสนุน
อยางดีจากหนวยงานตางๆในจังหวัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีมากมายหลายประเภท เชน ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
ไดแก น้ าพริก ปลารา กลวยตาก กลวยอบ  ประเภทของใช ไดแก ของที่ระลึก เครื่องตกแตง ชุดแตงบาน กระติบขาว
รูปแบบสวยงาม  ประเภทเครื่องดื่ม ไดแก น้ าผลไมตามฤดูกาล  ประเภทผาเครื่องแตงกาย  มีหมูบานที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดมาตรฐาน  มผช. 
๒.๔ การศึกษา  การจัดการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี  จ าแนกดังนี้ 
 ๑) จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๕ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จ านวน ๑๑ แหง 
๒.๕ อาชีพ   อาชีพในทองถิ่นลวนเป็นอาชีพที่ท ารายไดใหกับทองถิ่น  ดังนี้ 
 อาชีพเกษตรกรรม : การท านา การปลูกออย การปลูกมันส าปะหลัง  ระบบเกษตรอินทรีย์ และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
 ธุรกิจการทองเที่ยว : จังหวัดอุดรธานีมีแหลงทองเที่ยวที่เป็นทั้งแหลงดั้งเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม  เป็นทั้ง
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ลวนสรางรายไดใหแกทองถิ่น ชุมชน  จากผูมาทองเที่ยว 
 อาชีพทอผาพื้นเมือง : ผาทอพ้ืนเมืองอุดรธานี เรียกวาผาหมี่ขิด  มีสีสันลวดลายมากมายสรางรายไดใหกับ
ทองถิ่น ชุมชน ปีละมากๆ  ผาพ้ืนเมืองเสื้อผาส าเร็จรูปสงไปขายตางประเทศ เชน ประเทศในแถบยุโรป (สเปน 
อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน)  แถบอเมริกา แคนนาดา แถบเอเชีย (ญี่ปุุน จีน สิงคโปร์ ไตหวัน เป็นตน)  ซึ่งเป็นสินคา
เศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 
 อาชีพหัตถกรรม งานฝีมือ ของใชจากวัสดุทองถิ่น : จ าหนายเป็นของที่ระลึก เชน ชุดแตงบาน จานรอง     
ผาเช็ดมือ ผาเช็ดปาก เครื่องจักสานจากไมไผ  เป็นสินคา OTOP ที่มีชื่อเสียง  เป็นที่ยอมรับทั่วไป มีตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ เชน สเปน สิงคโปร์ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน อินเดีย  เป็นตน 
 แรงงานตางชาติ : เป็นแรงงานที่ไปท างานตางชาติ ทั้งแถบเอเชีย ยุโรป อ่ืนๆ  น าเงินเขาประเทศปีละมากๆ 
๒.๖ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 โดยทั่วไป ชาวจังหวัดอุดรธานี มีขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นเหมือนกับชาวอีสานในทองถิ่นอ่ืนๆ เป็นตน
วา ในรอบปีจะมีการท าบุญตามประเพณีสิบสองเดือน ที่เรียกวา ฮีตสิบสอง อยูครบทุกเดือน  แตจะมีการปรับหรือตัด
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมบางสวนออกตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เป็นอยูในปัจจุบัน  ส าหรับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการกินการอยู การแตงกาย กิริยามารยาท และประเพณีเก่ียวกับชีวิตที่เป็นแบบ
เฉพาะของชาวอีสานไวอยางชัดเจน 
 ๒.๖.๑ ประเพณีสิบสองเดือน (ฮีตสิบสอง)  คือ จารีตที่ปฏิบัติกันมาในแตละเดือนตรงกับทางภาคกลางวา 
ประเพณี ๑๒ เดือน ไดแก 
 เดือนอาย   เป็นชวงอากาศหนาว  ชาวบานจะจัดสถานที่แลวนิมนต์พระสงฆ์เขากรรม 
 เดือนยี่        ท าบุญคูนลานบวงสรวงเจาแมโพสพ 
 เดือนสาม    ท าบุญขาวจี่ในวันมาฆบูชา 
 เดือนสี่       ท าบุญมหาชาติ เรียกวา “บุญผะเวส”  (พระเวสสันดร) 
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 เดือนหา     ท าบุญตรุษสงกรานต์ 
 เดือนหก     ท าบุญวิสาขบูชาและบุญบั้งไฟ 
 เดือนเจ็ด  ท าบุญติดปีติดเดือน เรียกวา ท าบุญเบิกบาน และท าพิธีเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง เลี้ยงผีบาน 
 เดือนแปด     ท าบุญเขาพรรษา เหมือนกับภาคกลาง มีการถวายเทียนพรรษา 
 เดือนเกา ท าบุญขาวประดับดิน 

เดือนสิบ  ท าบุญขาวสาก (สลากภัต) 
 เดือนสิบเอ็ด ท าบุญออกพรรษา 
 เดือนสิบสอง ท าบุญกฐินเพ่ือบูชาพญานาค 
 ๒.๖.๒ งานเทศกาลประจ าปีทุงศรีเมือง   เป็นงานประจ าปีที่ทางจังหวัดจัดขึ้นในชวงวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคมของ
ทุกปี ลักษณะคลายๆกับงานเทศกาลของจังหวัดตางๆ  ซึ่งมักจะจัดรวมกับงานกาชาด  มีมหรสพความบันเทิงตางๆ
หลากหลายประเภท มีการแขงขันการประกวดการผลิตงานหัตถกรรม และการละเลนพ้ืนเมืองตางๆ 
 ๒.๖.๓ งานบุญบั้งไฟลาน  อ าเภอเพ็ญ  ประเพณีบุญบั้งไฟลาน อ าเภอเพ็ญ  เป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมา
แตโบราณ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ของทุกปี  โดยมีความเชื่อวาเป็นการท าบุญขอฟูาขอฝน บนบานศาลกลาวพระศรี
มหาธาตุ พระคูบานคูเมืองของชาวบานธาตุ  ใหชาวบานมีความรมเย็นเป็นสุข และลูกหลานที่เดินทางไปท างาน
ตางประเทศ เป็นการสนับสนุนใหเกิดเงินสะพัดเขามาในบานธาตุในการจับจายซื้อสินคา และยังเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รักษาไวซึ่งภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นการสงเสริมแหลงทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง ประเพณี
บั้งไฟลาน เป็นประเพณีท่ีคนอีสานอนุรักษ์เป็นอยางดี มีการจัดงานเป็นประจ าทุกปี 
 ๒.๖.๔ ประเพณีลอยกระทง   จังหวัดอุดรธานีมีการสืบสานประเพณเีกาแกอยางประเพณีลอยกระทง เพื่อ
แสดงความกตัญญูตอแมคงคา และเป็นการปลูกจิตส านึกชวยกันอนุรักษ์แหลงน้ าใหคงความสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
จึงจัดงานลอยกระทงอยางยิ่งใหญในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี  ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอ
เมืองอุดรธานี  โดยมีกิจกรรมคือ การท าขบวนแหกระทงอยางสวยงาม ขบวนแหเจาปุนเถากง ขบวนแหสิงโต ขบวน
แหมังกร ประกวดนางนพมาศและหนูนอยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการแสดงมหรสพตางๆ 
 ๒.๖.๕ ประเพณีงานมรดกโลกบานเชียง  อ าเภอหนองหาน  มีการจัดงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปลูกจิตส านึกใหกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ใหเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตส านึกรวมกัน ในการอนุรักษ์ดูแลปูองกัน
แหลงโบราณคดีวัฒนธรรมบานเชียง ใหเป็นแหลงในการศึกษาหาความรูเพ่ือใหองค์ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยกอน
ประวัติศาสตร์ที่บานเชียงคงอยูตลอดไป  กิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการบรรยายทางวิชาการเก่ียวกับ
สถานการณ์บานเชียงในปัจจุบันแลว  ยังมีการแสดงนิทรรศการความส าคัญของบานเชียง เป็นแหลงคนควาทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแหงหนึ่งของโลก 
 ๒.๖.๖ ประเพณีแจกขาว  เป็นการท าบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว เป็นประเพณีในทุก
จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒.๖.๗ ประเพณีบุญประทายขาวเปลือก   เป็นการตักบาตรขาวสาร ท าในเทศกาลออกพรรษา 
 ๒.๖.๘ ประเพณีสูขวัญบาน สูขวัญเมือง  เป็นประเพณีของจังหวัดอุดรธานี ที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงความกตัญญูแก
บรรพบุรุษที่สรางบานแปลงเมือง จัดในวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี 



๙ 
 

 ๒.๖.๙ ภาษาถ่ิน  เป็นภาษาพ้ืนบานที่อนุรักษ์ไวใหลูกหลาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแตละทองถิ่น 
 ๒.๖.๑๐ ศิลปะการแสดงและการละเลนพื้นบาน  กิจกรรมการแสดงพ้ืนบานที่โดดเดนของจังหวัดอุดรธานี  
ภาคอีสาน ไดแก  ร าเซิ้ง หมอล า ร าวงมาตรฐาน 
 ๒.๖.๑๑ วรรณกรรมพ้ืนบาน วรรณกรรมพ้ืนบานของจังหวัดอุดรธานีที่คนพบ ไดแก ทาวสะลุนกุน อุสาบารส  
ผาแดงนางไอ  นางอินถวา  เชียงงาม  เชียงมัง  นางเพ็ญ  
๒.๗ สถานที่ส าคัญ 
 แหลงที่เป็นสถานที่ส าคัญของจังหวัดอุดรธานี ที่ควรศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา และความส าคัญ 
ของสถานที่ส าคัญที่เป็น วัด  แหลงธรรมชาติ  พระธาตุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  แหลงเศรษฐกิจ  พิพิธภัณฑ์  ดังนี้ 
 วัดที่ส าคัญ เชน วัดกูแกว  วัดปุาโนนทองอินทร์  อ าเภอกูแกว  วัดกูแกววราราม  อ าเภอไชยวาน  วัดถ้ าผาด า 
อ าเภอน้ าโสม  วัดปุาบานคอ อ าเภอบานผือ  วัดโพธิสมภรณ์  วัดมัชฌิมาวาส  วัดปุาบานตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี  
วัดปุาภูกอน อ าเภอนายูง  วัดพระแทน อ าเภอพิบูลย์รักษ์  วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดปุาแมว) อ าเภอศรีธาตุ  เป็นตน 
 แหลงธรรมชาติ  เชน  ถ้ าสิงห ์ อางเก็บน้ าหวยหลวง  อ าเภอกุดจับ  น้ าตกนางริน อ าเภอโนนสะอาด  น้ าตก
ยูงทอง อ าเภอน้ าโสม  ภูฝอยลม วนอุทยานธารงาม อ าเภอหนองแสง  วนอุทยานวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ  
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอเมืองอุดรธานี  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ าเภอน้ าโสม  อุทยาน
แหงชาตินายูง-น้ าโสม อ าเภอนายูง  พ้ืนที่ชุมน้ าหนองหาน ตนก าเนิดล าน้ าปาว  อ าเภอกุมภวาปี 
 พระธาตุและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เชน  ค าชะโนด  อ าเภอบานดุง   พระธาตุดอนแกว  พระธาตุบานเดียม 
อ าเภอกุมภวาปี  พระธาตุนางเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ศาลหลักเมืองอุดรธานี   
ศาลเจาปูุยา  พระธาตุโพนทอง อ าเภอเมืองอุดรธานี  พระพุทธบาทบัวบก  พระพุทธบาทบัวบาน  อ าเภอบานผือ  
ศาลปูุโสม อ าเภอน้ าโสม 
 แหลงเศรษฐกิจ  เชน  นาเกลือสินเธาว์  อ าเภอบานดุง  ฟาร์มกลวยไมหอมอุดรซันไฌน์  หมูบานนาขา 
อ าเภอเมืองอุดรธานี 
 พิพิธภัณฑ์  เชน  พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  อ าเภอเมืองอุดรธานี  พิพิธภัณฑ์สถานแหงชาติบานเชียง อ าเภอ
หนองหาน  ศาสนสถานทั้งวัดไทย จีน ญวณ อ่ืนๆ 
๒.๘ บุคคลส าคัญ 
 ๒.๘.๑ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  อ าเภอเมืองอุดรธานี 
 ๒.๘.๒ หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  วัดปุาบานตาด  อ าเภอเมืองอุดรธานี 
 ๒.๘.๓ หลวงพอทูล  วัดปุาบานคอ อ าเภอบานผือ 
 ๒.๘.๔ หลวงพอทองใบ  วัดปุาภูกอน  อ าเภอนายูง 
 ๒.๘.๕ พระอุดม  ญาณโมลี  วัดโพธิสมภรณ์  อ าเภอเมืองอุดรธานี 
๒.๙ สภาพปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๙.๑ สภาพปัญหาทองถิ่น 
  * การอพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่  สงผลใหสัดสวนประชากรผูสูงอายุจ านวนมาก สวนใหญเกิดจาก
แรงงานหนุมสาว ท าใหอัตราพ่ึงพาสูงและมีผลท าใหเกิดปัญหาดานสังคมอ่ืนๆตามมา ปัญหาระบบครอบครัวและ 



๑๐ 
 
จิตส านึกทางสังคมออนแอ  ท าใหเกิดภัยคุกคามทางวัฒนธรรมตะวันตก เป็นตน 
  * การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว (ลาว เวียดนาม จีน) และการยายถิ่นของชาวตะวันตก ทั้งท่ีถูกตอง
และไมถูกตองตามกฎหมาย 
  * การลักลอบคายาเสพติด  เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกับชายแดนประเทศเพ่ือนบาน สปป.
ลาว  จึงมีการลักลอบน ายาเสพติดเขามา 
 ๒.๙.๒ แนวโนมการพัฒนาทองถิ่น 
  จากบริบทและกระแสของประชาคมโลกที่มีความหวงใยตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมและการ
ใชพลังงานทางเลือกทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง  ประกอบกับศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี  ที่มีท่ีตั้งเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมของภูมิภาค/กลุมประเทศอนุภาคลุมแมน้ าโขง  ประชาชนในจังหวัดมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม มี
พ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมาก และมีแหลงน้ าที่พรอมส าหรับการพัฒนาและจัดการ เพ่ือสนับสนุนการผลิตของภาค
เกษตรกรรม ใหมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นได  จังหวัดอุดรธานีจึงไดรวมกับทุกภาคสวน  ก าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาจังหวัดอุดรธานี ระหวางปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕  ดังนี้ 

“เมืองนาอยู ศูนย์กลางการคา การบริการ เกษตรอุตสาหกรรม และการทองเที่ยวมรดกโลก” 
“Great place to live center of trade & services agro-industry and world heritage tourism” 
* จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน และเป็นประตูส าคัญสูอินโดจีน เป็นศูนย์กลางการ

คมนาคมทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกลุมประเทศอนุภาคลุมแมน้ าโขง (GMS) 
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนและแหลงพ านักสินคา 

* มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพลังงาน  แก฿สธรรมชาติ (ภูฮอม) และแรธาตุที่ส าคัญ (โปรแตส) จ านวน
มาก 

* มีแหลงทองเที่ยวที่ส าคัญมากมาย ทั้งที่เป็นแหลงทองเที่ยวมรดกโลก แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนา 

* มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพจากภายนอกเขามาใหบริการทางการศึกษาหลายมหาวิทยาลัย เชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอ่ืนๆ 

* มีกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันตกเพ่ิมข้ึน ท าใหมีโอกาสพัฒนาสินคาและบริการบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์โดดเดน เชน การนวดแผนไทย อาหารทองถิ่น  ขณะเดียวกัน  การตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  
สงผลใหตองเพ่ิมความเขมงวดดานมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์มากข้ึน 
 
๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับทองถิ่น  ในการประเมินผูเรียนและรายงานผลการศึกษาระดับทองถิ่น
เป็นกลไกส าคัญในการควบคุมคุณภาพการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึง
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับทองถิ่น  ดังนี้ 
 



๑๑ 
 

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (จังหวัดอุดรธานี) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
หลักการ  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูสาระการเรียนรูทองถิ่น (จังหวัดอุดรธานี)  เป็นการประเมินคุณภาพผูเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือใชเป็นขอมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีแนวทางการประเมินโดยด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดท าขึ้นโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง ๔ เขตพ้ืนที ่ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และอาจมีการตรวจสอบขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาดวยก็ได 
แนวทางการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูสาระการเรียนรูทองถิ่น (จังหวัดอุดรธานี)  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมเติมจากมาตรฐานการศึกษาระดับชาติที่มีอยู 
แลว ๑๘ มาตรฐาน  หากมีมาตรฐานเพิ่มอีก ก็ก าหนดเพ่ิมเติมใหครบ 

๒. ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด/เปูาหมาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ที่สอดคลองกับกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่แทรกอยูในสาระการเรียนรูแกนกลางทั้ง ๘ สาระ  โดยท าการ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด/เปูาหมาย เป็น ๕ ดาน  ประกอบดวย 
  ๒.๑ ตัวชีว้ัด/เปูาหมายดานความรู/ความเขาใจ (Knowledge and Understanding Targets)  
เป็นเปูาหมายที่เกี่ยวกับความรู ความเขาใจในเนื้อหา ไดแก ขอเท็จจริง เหตุการณ์ กรอบความคิด กฎเกณฑ์ หลักการ  
ตลอดความรูวา กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน กลาวไววาอยางไร ค าส าคัญที่บงบอกเปูาหมายดานนี้ ไดแก อธิบาย 
เขาใจ พรรณนา ระบุ บอก บอกชื่อ บอกรายการ นิยาม จับคู เลือก จ า ระลึกได  เป็นตน 
  ๒.๒ ตัวชีว้ัด/เปูาหมายดานการคิดอยางเป็นเหตุเป็นผล (Reasoning Targets)  เป็นเปูาหมายที่
เกี่ยวกับความสามารถในความคิด โดยก าหนดใหตองใชความรูมาแกปัญหา ความรูนี้จะไดมาจากการคิดอยางลึกซึ้ง 
คิดดวยรูปแบบตางๆ ไดแก  การวิเคราะห์  เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตาง  สังเคราะห์ จัดประเภท อุปนัย 
นิรนัย ตัดสิน ประเมินคา  เมื่อคิดแลวตองแสดงออกมาใหเห็นวา  รูโดยผลผลิตที่เป็นไดทั้งชิ้นงานหรือการกระท า 
ผลผลิตที่เป็นชิ้นงาน เชน ประเด็นค าถามปลายเปิดที่ผูเรียนสรางขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็น หรือการท าหรือสาธิต
ใหดู  ฉะนั้น เครื่องมือประเมินประเภทเลือกตอบ เชน ขอสอบแบบเลือกตอบ ไมเพียงพอที่จะบอกไดถึงกระบวนการ
คิดรูปแบบตางๆ ขางตน 
  ๒.๓ ตัวชีว้ัด/เปูาหมายดานทักษะปฏิบัติ  เป็นเปูาหมายที่เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติหรือใช
วิธีการตางๆไดดี เพ่ือใหเกิดความรูยั่งยืน การประเมินการปฏิบัติ มักประเมินผานการเห็นหรือไดยิน ค าส าคัญท่ีบงบอก
เปูาหมายดานนี้  ไดแก สังเกต ทดลอง แสดง ท า ตั้งค าถาม ประพฤติ ท างาน ฟัง อาน พูด ประกอบ ปฏิบัติ ใช สาธิต  
 



๑๒ 
 
วัด ส ารวจ เป็นแบบอยาง รวบรวม  การจะมีทักษะการปฏิบัติได จะตองผานเปูาหมายดานความรูมากอนเสมอ และ
ในหลายกรณี ตองผานเปูาหมายดานการใชเหตุผลดวย 
  ๒.๔ ตัวชีว้ัด/เปูาหมายดานผลผลิต  เป็นเปูาหมายที่เกี่ยวกับความสามารถในการใชความรู การคิด
ทักษะเพ่ือการสรางผลผลิตสุดทายที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม เชน งานเขียน ชิ้นงานศิลปะ รายงาน แผน 
แบบจ าลอง เป็นตน  ค าส าคัญที่บงบอกเปูาหมายดานนี้ ไดแก  ออกแบบ ท า สราง ผลิต พัฒนา เขียน วาด จัดแสดง 
จัดนิทรรศการ  ท าแบบจ าลอง  เป็นตน 
  ๒.๕ ตัวชีว้ัด/เปูาหมายดานจิตพิสัย (Disposition Targets)  เป็นเปูาหมายที่มิใชผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ แตเป็นสถานะทางอารมณ์ ความรูสึก เชน ทัศนคติตอสิ่งตางๆ  ความมั่นใจในตนเอง  แรงจูงใจ  เป็นตน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนควรได้เรียนรู้ 
******************* 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  ไดพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาสาระทองถิ่นท่ีระบุ

ไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  ทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น  พบวามีเนื้อหาสาระที่เป็นทองถิ่น
บางสวน  ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นที่ผูเรียนควรไดเรียนรู  แตไมไดถูกบรรจุไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงไดเสนอตัวอยางสาระการเรียนรู
ทองถิ่นเพ่ิมเติม ส าหรับโรงเรียนใชเป็นแนวทางในการจัดท ารายวิชาสาระการเรียนรูทองถิ่นเพ่ิมเติม 
ตัวอยางเรื่อง  อาชีพในชุมชน  สามารถจัดท าเป็นรายวิชา  เชน 

- การทอเสื่อกก   - การทอผาพ้ืนเมือง 
- การปั้นหมอเขียนสี  - การนวดแผนไทย 

ซึ่งในการจัดท ารายวิชาสาระการเรียนรูทองถิ่นเพ่ิมเติม  โรงเรียนควรพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดของ
การน ามาสูการเรียนรูของนักเรียน  รายวิชาสาระการเรียนรูทองถิ่นเพ่ิมเติมควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

๑. รหัสวชิา  
๒. เวลาเรียน 
๓. ค าอธิบายรายวิชา 
๔. ตัวชีว้ัด (ผลการเรียนรู) 
๕. หนวยการเรียนรู 
๖. กิจกรรมการเรียนรู 
๗. สื่อ/แหลงเรียนรู 
๘. การวัดและประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

- ตัวชี้วัด  ใชส าหรับการจัดท าสาระการเรียนรูรายวิชาพ้ืนฐาน 
- ผลการเรียนรู  ใชส าหรับการจัดท าสาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
- กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในเอกสารฉบับนี้  ใชเป็นแนวทางใหโรงเรียนน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน   ซึ่งโรงเรียนสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมสาระเรียนรูทองถิ่น   นอกจากที่ปรากฏในเอกสารไดตามความเหมาะสม     
 

 
 
 
 



๑๔ 
 
 
 

 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
สาระที่ ๑  การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน าไปใชตัดสินใจ  แกปัญหาในการ   
                      ด ารงชวีิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอาน 

 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ 
เชน 
      - นิทาน 
      - เรื่องสั้นๆ 
      - บทรองเลนและบทเพลง 
      - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุม
การสาระการเรียนรูอื่น 
       

 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ  เชน 
- นิทานพื้นบาน 
- เรื่องเลาสั้นๆ 

     - บทรองเลนและบทเพลงพ้ืนบาน 

 
 

 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 



๑๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
สาระที่ ๒  การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. บอกความยาว  น้ าหนัก
ปริมาตร และความจุโดยใชหนวย
ที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 

 การเปรียบเทียบความยาว (สูงกวา  
เตี้ยกวา  ยาวกวา  สั้นกวา  ยาวเทากัน  
สูงเทากัน) 
 การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบน้ าหนัก (หนักวา  
เบากวา  หนักเทากัน) 
 การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน 
 การเปรียบเทียบเชิงปริมาตรและ 
ความจุ (มากกวา  นอยกวา  เทากัน   
จุมากกวา  จุนอยกวา  จุเทากัน) 
 การตวงโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน 

๑. การวัดความยาวโดยใชหนวยที่
ไมใชหนวยมาตรฐาน 
    -  ขอนิ้ว 
    -  คืบ 
    -  ศอก 
    -  วา 
    -  ฝุาเทา 
    -  กาว 
๒. การตวงโดยใชหนวยที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน 
     -  ก า 
     -  กอบ 
     -  หมื่น 
     -  แสน 
     -  กระบุง 
     -  กระทอ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
สาระที่ ๑  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๒  เขาใจกระบวนการและความส าคัญของการถายถอดลักษณะทางพันธุกรรม  
                      วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี 
                      ผลกระทบตอมนุษย์และสิ่งแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
                      จิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และน าความรูไปใชประโยชน์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน
ทองถิ่นและน ามาจัดจ าแนกโดย
ใชลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 

 สิ่งมีชีวิตในทองถิ่นจะมีทั้งลักษณะที่
เหมือนกัน และแตกตางกัน  ซึ่งสามารถ
น ามาจ าแนกโดยใชลักษณะภายนอกเป็น
เกณฑ์ 
 

๑. ระบุลักษณะที่เหมือนและ
แตกตางกันของสัตว์ในทองถิ่น เชน 
โค กระบือ  สุกร  สุนัข อ่ืนๆ 
 

 
สาระที่ ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว  ๖.๑  เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของ             
                       กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐาน 
                       ของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ 
                       น าความรูไปใชประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. ส ารวจ  ทดลอง และอธิบาย
องค์ประกอบ และสมบัติทาง
กายภาพของดินในทองถิ่น 

 ดินประกอบดวย เศษหิน ซากพืช ซาก
สัตว์ โดยมีน้ าและอากาศแทรกอยูใน
ชองวางของเม็ดดิน 
 ดินในแตละทองถิ่นมีสมบัติทาง
กายภาพแตกตางกันในดานของสี  เนื้อดิน  
การอุมน้ า และการจับตัวของดิน 
 

๑. สมบัติทางกายภาพของดินใน
ทองถิ่นในชุมชนของตนเอง 
 
 

 
 
 



๑๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สาระที่ ๑  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๒  เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
                       หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. บ าเพ็ญประโยชน์ตอวัด
หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตน
นับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ตอวัดหรือ  
ศาสนสถาน 
     - การพัฒนาท าความสะอาด 
     - การบริจาค 
     - การรวมกิจกรรมทางศาสนา 

๑. งานประเพณีทองถิ่น 
     - รวมกิจกรรมวันส าคัญทาง       
        ศาสนา  เชน  บุญขาวจี่     
        บุญกุมขาว  อ่ืนๆ 

 
สาระที่  ๒  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส  ๒.๑  เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงาม และธ ารง   
                       รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลก 
                       อยางสันติสุข 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. บอกประโยชน์และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน 

 การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน  เชน 
     - กตัญญูกตเวท ี และเคารพเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพอแม  ญาติผูใหญ  คร ูและ
ผูมีพระคุณ 
     - รูจักกลาวค าขอบคุณ  ขอโทษ  การ
ไหวผูใหญ 
     - ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  กฎ  
ระเบียบของครอบครัว  และโรงเรียน 
      - มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว
และโรงเรียน 
      - มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
      - มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจ 
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

๑. การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และโรงเรียน 
    - กตัญญูกตเวที และเคารพ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพอแม  ญาติ
ผูใหญ  คร ู และผูมีพระคุณ 
๒. รูจักกลาวค าขอบคุณ  ขอโทษ  
การไหวผูใหญ 
 



๑๘ 
สาระที่  ๔ ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส  ๔.๓  เขาใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ 
                        และธ ารงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๓. ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจ
ในทองถิ่น 

 ตัวอยางสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่น  เชน  สิ่งของ  สถานที่  ภาษาถ่ิน 
วัฒนธรรมประเพณี  ที่เป็นสิ่งที่ใกลตัว
นักเรียน  และเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  คุณคาและประโยชน์ของสิ่งตางๆ 
เหลานั้น 

๑. ตัวอยางสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่น เชน   
    - สิ่งของ  ไดแก  ของ  ไซ  เขิง  
ลอบ  ฝาเผียก  ตง  จั่น  หลี่         
    - สถานที่  ไดแก  ค าชะโนด  
พิพิธภัณฑ์สถานแหงชาติบานเชียง   
    - ภาษาถ่ิน  ไดแก  ภาษาลาว
อีสาน   
    - วัฒนธรรม  ประเพณี  ไดแก  
ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่   

 
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. เคลื่อนไหวรางกายขณะอยูกับ
ที่  เคลื่อนที่ และใชอุปกรณ์
ประกอบ 
 

 ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวรางกายใน
ชีวิตประจ าวัน 
  - แบบอยูกับท่ี เชน นั่ง ยืน กมเงย เอียง 
ซาย-ขวา เคลื่อนไหวขอมือ  ขอเทา  แขน  
ขา 
  - แบบเคลื่อนที่  เชน  เดิน วิ่ง  กระโดด 
กลิ้งตัว 
  - แบบใชอุปกรณ์ประกอบ เชน จับ โยน 
เตะ เคาะ 

๑. ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว
รางกายในชีวิตประจ าวัน 
  - แบบอยูกับท่ี เชน นั่ง ยืน กมเงย 
เอียง ซาย-ขวา เคลื่อนไหวขอมือ  
ขอเทา  แขน  ขา 
  - แบบเคลื่อนที่  เชน  เดิน วิ่ง  
กระโดด กลิ้งตัว 
  - แบบใชอุปกรณ์ประกอบ เชน จับ 
โยน เตะ เคาะ                                                                                                                                             

๒. เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวม
กิจกรรมทางกายที่ใชการ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 
 
 

 กิจกรรมทางกายท่ีใชในการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ 
  -  การเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

๑. กิจกรรมทางกายเกี่ยวกับ
การละเลนพื้นบานในทองถิ่นของตน
ที่ใชในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ 
  -  การเลนเกมพ้ืนบาน  เชน  ขี่มา
หลังโปก  วิ่งเปี้ยว  อ่ืนๆ 



๑๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สรางสรรค์งานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ ์ 
                      วิจารณ์คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  
                      ชื่นชม และประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปราง
ลักษณะ และขนาดของสิ่งตางๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สรางข้ึน 

 รูปราง ลักษณะ และขนาดของ
สิ่งตางๆ รอบตัวในธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษยส์รางขึ้น 

๑. รูปรางลักษณะ และขนาดของสิ่งตางๆ 
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สราง
ขึ้นในทองถิ่น 

๒. บอกความรูสึกที่มีตอ ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมรอบตัว 

 ความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว เชน รูสึก
ประทับใจกับความงาม ของ
บริเวณรอบอาคารเรียน หรือรูสึก
ถึงความไมเป็นระเบียบของสภาพ
ภายในหองเรียน 
 

๑. การแสดงความรูสึกตอภาพธรรมชาติที่
ประทับใจในโรงเรียนและทองถิ่น 

 
มาตรฐาน ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางาน 
                      ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และสากล 

 
ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุงานทัศนศิลปใน
ชีวิตประจ าวัน 

 งานทัศนศิลปในชีวิตประจ าวัน ๑. งานทัศนศิลปในทองถิ่น เชน ลาย
กระติบขาว  ลายผาหมี่ขิด 
ลายเสื่อกก  ลายผาขาวมา ฯลฯ 
 

 
 
 
 



๒๐ 
 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณคาดนตรี  
                      ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใชใน 
                      ชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. เรียนรูสิ่งตางๆ สามารถ
กอก าเนิดเสียงที่แตกตางกัน 

 การก าเนิดของเสียง 
    - เสียงธรรมชาติ 
    - แหลงก าเนิดเสียง 
    - สีสันของเสียง 

๑. การก าเนิดของเสียงในทองถิ่น 
     - เสียงจากธรรมชาติ 
     - แหลงก าเนิดของเสียง 
     - สีสันของเสียง 

๒. ทองบทกลอน รองเพลงงายๆ  การอานบทรอยกรองประกอบ
จังหวะ 
 การรองเพลงประกอบจังหวะ 

๑. การเคาะจังหวะประกอบค าคลองจอง 
เชน เพลงกลอมลูก 
๒. การเคาะจังหวะประกอบเพลงพ้ืนบาน 

๓. มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี
อยางสนุกสนาน 

 กิจกรรมดนตรี 
    - การรองเพลง 
    - การเคาะจังหวะ 
    - การเคลื่อนไหวประกอบบท
เพลง 
       : ตามความดัง-เบาบทเพลง 
       : ตามความชา-เร็วของ
จังหวะ 

๑. กิจกรรมดนตรีพ้ืนบาน  
     - การรองเพลง 
     - การเคาะจังหวะ 
     - การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง 
       : ตามความดัง – เบาบทเพลง 
       : ตามความชาเร็วของจังหวะ 

๔. บอกความเกี่ยวของของเพลงที่
ใชในชีวิตประจ าวัน 

 เพลงที่ใชในชีวิตประจ าวัน 
    - เพลงกลอมเด็ก 
    - บทเพลงการละเลน 
    - เพลงส าคัญ (เพลงชาติไทย 
เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 

๑. เพลงที่ใชในชีวิตประจ าวัน 
     - เพลงกลอมเด็ก 
     - บทเพลงประกอบการละเลนใน
ทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

มาตรฐาน ศ. ๒.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคา ของ 
                       ดนตรีที่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. เลาถึงเพลงในทองถิ่น  ที่มาของบทเพลงในทองถิ่น ๑. ทีม่าของเพลงในทองถิ่น เชน เพลง

หนองหานถิ่นงาม เพลงอุดรธานี เพลง
หมอล า บทสูตรขวัญ 

๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรี
ทองถิ่น 

 ความนาสนใจของบทเพลงใน
ทองถิ่น 

๒. การขับรองเพลงในทองถิ่น เชนเพลง
หนองหานถิ่นงาม เพลงอุดรธานี เพลง
หมอล า บทสูตรขวัญ 
 

 
 
สาระที่ ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ. ๓.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของ 
                       นาฏศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. ระบุ และเลนการละเลนของ
เด็กไทย 

 การละเลนของเด็กไทย  
     - วิธีการเลน  
     - กติกา 

๑. การละเลนในทองถิ่น เชน 
     - หมากเก็บ 
     - มากานกลวย 
     - มอญซอนผา 
     - รีรีขาวสาร 
     - งูกินหาง 
 

 
 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 
 
 
 
 

 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

สาระที่ ๑  การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน าไปใชตัดสินใจ  แกปัญหาในการ   
                      ด ารงชวีิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๕. แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อาน 

 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ 
เชน 
     - นิทาน 
     - เรื่องเลาสั้นๆ 
     - บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ 
     - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยและกลุมการสาระ
การเรียนรูอ่ืน 
     - ขาวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
 

 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน 
    - ขาวและเหตุการณ์ประจ าวัน(โดย
ครูเขียนขาวชุมชนดวยภาษาที่เหมาะสม
กับระดับชั้น) 

 
 
 
 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 



๒๓ 
 
สาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 
                      และน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๒. รองบทรองเลนส าหรับเด็กใน
ทองถิ่น 

 บทรองเลนที่มีคุณคา 
   -  บทรองเลนในทองถิ่น 
   -  บทรองเลนในการละเลน
ของเด็กไทย 

๑. บทรองเลนที่มีคุณคา 
    -  บทรองเลนในทองถิ่น 
    -  บทรองเลนในการละเลนในทองถิ่น 
เชน “ กับแกตาโล โตนกกโพธิ์  เจาหัวไล
ฆา  โตนกกหวา” 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
สาระที่ ๑  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๒  เขาใจกระบวนการและความส าคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม          
                      วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี 
                      ผลกระทบตอมนุษย์และสิ่งแวดลอม   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ 
                      จิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และน าความรูไปใชประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑. อธิบายประโยชน์ของพืชและ
สัตว์ในทองถิ่น 

 พืชและสัตว์ที่มีประโยชน์ตอ
มนุษย์ในแงของปัจจัยสี่  คือ เป็น
อาหาร  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม
และยารักษาโรค 
 

๑. ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในทองถิ่น  
ในแงของปัจจัยสี่ คือ เป็น  อาหาร ที่อยู
อาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค  เชน  
กก ใชทอเสื่อ  ปลา ใชท าปลารา 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
สาระที่  ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๓  เขาใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ 
                      และธ ารงความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุบุคคลที่ท าประโยชน์ตอ
ทองถิ่นหรือประเทศชาติ 

 บุคคลในทองถิ่นที่ท า
คุณประโยชน์ตอการสรางสรรค์
วัฒนธรรม  และความมั่นคงของ
ทองถิ่น  และประเทศชาติ  ใน
อดีตที่ควรน าเป็นแบบอยาง 
 ผลงานของบุคคลในทองถิ่นที่
นาภาคภูมิใจ 

 ๑. บุคคลในหมูบานที่ท าคุณประโยชน์ตอ
การสรางสรรค์วัฒนธรรมและความมั่นคง
ของหมูบานที่ควรเป็นแบบอยาง 
๒. ผลงานของบุคคลในหมูบานที่นา
ภาคภูมิใจ  

๒. ยกตัวอยางวัฒนธรรมประเพณี  
และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและ
ควรอนุรักษ์ไว 

 ตัวอยางของวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  เชน  การท าความ
เคารพ  อาหารไทย  ภาษาไทย  
ประเพณีสงกรานต์  อ่ืนๆ 
 คุณคาของวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย ที่มีตอสังคมไทย 
 ภูมิปัญญาของคนไทยในทองถิ่น
ของนักเรียน 

๑. ประเพณีในทองถิ่น เชน บุญบั้งไฟ  
บุญเดือนสี่  และการรดน้ าด าหัวขอพรจาก
ผูสูงอายุในวันสงกรานต์  วันปีใหม 
๒. อาหารประจ าทองถิ่น  เชน  สมต า  
ปลายาง  ออมหอย 
๓. ภาษาอีสานในทองถิ่นเกี่ยวกับรางกาย  
เชน   
    รางกาย : สายบือ  แขว  ดัง       
    อาหาร: ปลาแดก  สมปลาจอม 
๔. บทสรภัญญะ 
 

 
 

 

 

 

 



๒๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑  เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  
ขณะอยูกับที่  เคลื่อนที ่ และใช
อุปกรณ์ประกอบ 

 ลักษณะและวิธีการของการ
เคลื่อนไหวรางกายแบบอยูกับที่  
เชน  กระโดด  บิดตัว  ดึง  ผลัก  
แบบเคลื่อนที่  เชน กระโดดเขยง  
กาวชิดกาว  วิ่งตามทิศทางท่ี
ก าหนด  และแบบใชอุปกรณ์
ประกอบ  เชน  คีบ ขวาง  ตี 

๑. ลักษณะและวิธีการของการเคลื่อนไหว
รางกายในกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
   - แบบอยูกับที ่ เชน  กระโดดเชือกขา
เดียว  สองขา  อ่ืนๆ 
   - แบบเคลื่อนที่  เชน ลิงชิงหลัก อ่ืนๆ 
   - แบบใชอุปกรณ์ประกอบ  เชน ลิงชิง
บอล  อ่ืนๆ   

๒. เลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวม
กิจกรรมทางกายภาพที่วิธีเลน
อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตนทั้ง
แบบอยูกับที ่ เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณ์ประกอบ 

 การเลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขา
รวมกิจกรรมทางกายภาพที่วิธีเลน
อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน ทั้ง
แบบอยูกับที ่ เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณ์ประกอบ 

๑. การเลนเกม  การละเลนพ้ืนบานใน
ทองถิ่นของตนเองและเขารวมกิจกรรม
ทางกายที่อาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตน 
ทั้งแบบอยูกับที ่  เคลื่อนที่  และใช
อุปกรณ์ในทองถิ่นประกอบ เชน  หนอน
ขาเดียว  เสือขามหวย  อ่ืน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน  ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางาน 
                       ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. บอกความส าคัญของงาน
ทัศนศิลปที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ความส าคัญของงานทัศนศิลป
ในชีวิตประจ าวัน 

๑. ความส าคัญของงานทัศนศิลปในชุมชน  
เชน  ลายเขียนสีในโบสถ์ประจ าหมูบาน  
ลายเขียนสีบานเชียง 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป
ประเภทตางๆ ในทองถิ่น  โดยเนน
ถึงวิธีการสรางงานและวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช 

 งานทัศนศิลปในทองถิ่น ๒. งานทัศนศิลปในชุมชน  เชน  ลาย
กระติบขาว  ลายหมี่ขิด  ลายเสื่อกก  ลาย
จักสาน 

 
สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางดนตรี  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของ   
                        ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงรอง  
เสียงเครื่องดนตรีในเพลงทองถิ่น  
โดยใชค างายๆ 

 บทเพลงในทองถิ่น 
    - ลักษณะของเสียงรองในบท
เพลง 
    - ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรี
ที่ใชในบทเพลง 

๑. บทเพลงในทองถิ่น 
      - หมอล าเพลิน 
      - หมอล ากลอน 
      - สรภัญญะ    
      - เซิ้งบั้งไฟ 

๒. แสดงและเขารวมกิจกรรมทาง
ดนตรีในทองถิ่น 

 กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ 
    - ดนตรีกับโอกาสส าคัญใน
โรงเรียน 
    - ดนตรีกับวันส าคัญของชาติ 

๑. กิจกรรมดนตรีในโอกาสพิเศษ  ของ
ชุมชน 

 



๒๗ 
 

สาระที่ ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน  ศ ๓.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางนาฏศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของ 
                       นาฏศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุและเลนการละเลนพ้ืนบาน  การละเลนพื้นบาน  
     - วิธีการเลน  
     -  กติกา 
 

๑. การละเลนพื้นบาน เชน 
      - มาหลังโปก 
      - บักอ่ี 
๒. วิธีการเลน  กติกา  อ่ืนๆ 

๒. เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นใน
การละเลนพื้นบานกับสิ่งที่พบเห็น
ในการด ารงชีวิตของคนไทย 

 ที่มาของการละเลนพื้นบาน ๑. ที่มาของการละเลนพ้ืนบาน  เชน 
      -  มาหลังโปก 
      -  บักอ่ี  อ่ืนๆ 

๓. ระบุสิ่งทีช่ื่นชอบและภาคภูมิใจ
ในการละเลนพ้ืนบาน 

 การละเลนพื้นบาน ๑. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเลนพื้นบาน  เชน 
      -  มาหลังโปก 
      -  บักอ่ี  อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๘ 
 

 
 
 

 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 

สาระที่  ๔  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 
                      ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๖. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถ่ินไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 

๑. ภาษาถ่ิน (หมวดสัตว์ในทองถิ่น  หมวด
เครื่องใช) 
     -  ภาษาอีสาน   
     -  ภาษาไทยพวน 
     -  ภาษาภูไท   
     -  ภาษาไทยโซ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 



๒๙ 
สาระที่  ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท  ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา   
                       และน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอาน
วรรณกรรมเพ่ือน าไปใชใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. รูจักเพลงพื้นบานและเพลง
กลอมเด็ก เพ่ือปลูกฝังความชื่นชม
วัฒนธรรมทองถิ่น 
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อาน 
๔. ทองบทอาขยานตามที่ก าหนด
และบทรอยกรองที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ 

 วรรณคดี  วรรณกรรม และ
เพลงพื้นบาน 
    - นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น 
    - เรื่องสั้นงายๆ ปริศนาค าทาย 
    - บทรอยกรอง 
    - เพลงพื้นบาน 
    - เพลงกลอมเด็ก 
    - วรรณกรรมและวรรณคดีใน
บทเรียนและตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่
มีคุณคา 
     - บทอาขยานที่ก าหนด   
     - บทรอยกรองตามความสนใจ 
 

๑. วรรณคดี วรรณกรรม  และเพลง
พ้ืนบาน 
    - นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น  
(ใหเลือกสอนเฉพาะในทองถิ่นของตนเอง)  
เชน   
    - ผาแดง  นางไอ  เชียงค า   
เชียงงาม  เชียงมัง  เชียงเมี่ยง  เจาปูุ
กระหมอมปอมหัว (อ.หนองหาน) 
    -  ต านานค าชะโนด  พระยาอือลือ  
เจาปูุศรีสุทโธ  (อ.บานดุง) 
    - อุษา-บารส (อ.บานผือ) 
    - นางเพ็ญ (อ.เพ็ญ) 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
สาระที่  ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน  ว ๒.๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต 
                       ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู           
                       และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ส ารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ของตนและอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 สิ่งแวดลอม หมายถึง  สิ่งที่อยู
รอบๆ ตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิต  สิ่งมีชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอมทั้งกับ
สิ่งมีชีวิตดวยกันและสิ่งไมมีชีวิต 

๑. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น  เชน 
     - วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นกับการ
ด ารงชีวิต 
     - สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
     - สิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
 



๓๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
สาระที่  ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส  ๒.๑  เขาใจและปฏิบัติตามหนาที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงาม  และธ ารงรักษา 
                        ประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยาง 
                        สันติสุข 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. สรุปประโยชน์และปฏิบัติ
ตนตามประเพณีและ

วัฒนธรรมในครอบครัวและ
ทองถิ่น 

 

ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว  เชน  
การแสดงความเคารพและการเชื่อฟังผูใหญ  
การกระท ากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 
 ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน การ
เขารวมประเพณีทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิต  ประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวแลว
ทองถิ่น 

๑. ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นประเพณีลอยกระทง/
ประเพณีเกี่ยวกับการท านา (ท าบุญ
คูณลาน) ประเพณีแหพระเบา (อ.
หนองหาน) 
หมายเหตุ   
- ครูผูสอนเลือกตามความเหมาะสม
และก าหนดใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา 
  - ประเพณีรดน้ าด าหัวผูสูงอายุใน
วันสงกรานต์  
  -  การท าบุญผะเหวด  บุญขาว
สาก 

๔. ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมี
ผลงานที่เป็นประโยชน์แก
ชุมชนและทองถิ่นของตน 
 
 
 
 
 

 บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แกชุมชนและ
ทองถิ่นของตน 
 ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์และทองถิ่น
ของตน 

๑. บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์
แกชุมชนและทองถิ่นระดับหมูบาน
ของตนเอง 
   -  ก านัน  ผูใหญบาน 
   -  สมาชิก  อบต. 
   -  ไวยาวัจกร 
   -  พระภิกษุ 
   -  คร ู
 

 
 



๓๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทยและกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกมและกีฬา 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เคลื่อนไหวรางกายที่ใชทักษะ
การเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง  
ในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

 กิจกรรมทางกายภาพที่ใช
ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับ
ทิศทางในการเลนเกมเบ็ดเตล็ด 

๑. กิจกรรมทางกายภาพที่ใชทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทางในการเลน
เกมการละเลนพ้ืนบานในทองถิ่น 
     -  บักอ่ี 
     -  ไมบักหิง  อ่ืน ๆ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน  ศ ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางาน 
                       ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. เลาถึงที่มาของงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่น 

 ที่มาของงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่น 

๑. ที่มาของงานทัศนศิลป หมอลายบาน
เชียง  ผาหมี่ขิด  ผายอมคราม  อื่น ๆ 

๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการสรางงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่น 

 วัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการ
สรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 ๑. วัสดุอุปกรณ์วิธีการสรางงานทัศนศิลป
ในทองถิ่น 
     -  สียอมผาจากพืชในทองถิ่น  เชน  
ตนคราม  แกนขนุน  ลูกตะโก  อ่ืน ๆ 
     -  ดินเหนียวที่ใชปั้นหมอ 
 

 



๓๒ 
 

 
 

 
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 
สาระที่ ๔  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงภาษา  และพลังของ 
                      ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๖. บอกความหมายของส านวน 
๗. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 

 ภาษาถ่ิน (หมวดเครือญาติ)  เชน 
     -  ภาษาอีสาน 
     -  ภาษาไทพวน 
     -  ภาษาภูไท 
 ส านวนสุภาษิตอีสาน 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ 



๓๓ 
 

สาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 
                      และน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุขอคิดจากนิทานพ้ืนบาน
หรือนิทานคติธรรม 
๒. อธิบายขอคิดจากการอานเพ่ือ
น าไปใชในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน 
      - นิทานพื้นบาน 
      - นิทานคติธรรม 
      - เพลงพื้นบาน 
      - วรรณคดีและวรรณกรรม 
ในบทเรียนและตามความสนใจ 
 

 วรรณคดีและวรรณกรรม 
     - นิทานพื้นบาน (ใหเลือกสอนเฉพาะ
ในทองถิ่นของตนเอง) เชน เชียงค า 
     - ผาแดง นางไอ  เชียงงาม  
เชียงมัง  เจาปูุกระหมอมปอมหัว  
(อ.หนองหาน) 
     - ต านานค าชะโนด  พระยาอือลือ  
เจาปูุศรีสุทโธ  ทาวสะลั่นกุน  
(อ.บานผือ) 
     - นางเพ็ญ (อ.เพ็ญ) 

๓. รองเพลงพื้นบาน  เพลงพื้นบาน  เพลงพื้นบาน  เชน 
     - กลอนเซิ้งบั้งไฟ  
     - หมอล า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 

สาระที่  ๖  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการตาง ๆ ที่มี              
                      ผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ 
                      เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูไปใชประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน  ดินเกิดจากหินที่ผุผังผสมกับ
ซากพืช ซากสัตว์ 

 ส ารวจและอธิบายลักษณะของดินใน
ทองถิ่น 

๒. ระบุชนิดและคุณสมบัติของดิน
ที่ใชปลูกพืชในทองถิ่น 

 ดินมีสวนประกอบของเศษหิน
อินทรีย์วัตถุ น้ า และอากาศ  ใน
สัดสวนที่แตกตางกันท าใหเกิดดิน
หลายชนิด พืชแตละชนิด
เจริญเติบโตไดดีในดินที่แตกตาง
กัน  ดังนั้น การปลูกพืชจึงควร
เลือกใชดินใหเหมาะสม 

 ระบุชนิดของดินที่เหมาะกับการปลูก
พืชในทองถิ่น 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 

สาระที่  ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส  ๒.๑   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงามและธ ารง 
                         รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
                         อยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. อธิบายความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของกลุมคนในทองถิ่น 

 วัฒนธรรมในภาคตางๆ ของ
ไทยที่แตกตางกัน เชน   การแตง
กาย  ภาษา  อาหาร 
 

 วัฒนธรรมระดับหมูบาน ต าบลของ
ตนเอง 



๓๕ 
 
สาระที่  ๔  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส  ๔.๑  เขาใจความหมาย  ความส าคัญของเวลา  และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช      
                        วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตางๆ อยางเป็นระบบ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช
ในการศึกษาความเป็นมาของ
ทองถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แบงเป็นหลักฐาน 
ขั้นตน  และหลักฐานชั้นรอง 
  ตัวอยางหลักฐานที่ใชใน
การศึกษาความเป็นมาของทองถิ่น
ตน 
 เกณฑ์การจ าแนกหลักฐานของ
ทองถิ่นเป็นหลักฐานชั้นตนและ
หลักฐานชั้นรอง 
 

 ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษา
ความเป็นมาของหมูบาน  ต าบล  
อ าเภอของตนเอง 
 เกณฑ์การจ าแนกหลักฐานของ
หมูบาน ต าบล อ าเภอ เป็นหลักฐาน
ชั้นตน และหลักฐานชั้นรอง 

 
 

มาตรฐาน  ส  ๔.๒  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในดานความสัมพันธ์และการ 
                        เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
                        วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ยกตัวอยางหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในทองถิ่นที่
แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
พบในทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการ
ของมนุษยชาติในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบใน
ทองถิ่นระดับหมูบาน  ต าบล  อ าเภอ  
ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกมและกีฬา 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ควบคุมตนเองเมื่อใชทักษะ  
การเคลื่อนไหวในลักษณะ
ผสมผสานไดท้ังแบบอยูกับที่ 
เคลื่อนที่และใชอุปกรณ์ประกอบ 
 
 

 การเคลื่อนไหวในรางกายแบบ
ผสมผสานไดท้ังแบบอยูกับที่ เชน  
กระโดดหมุนตัว กระโดด-เหยียด
ตัว  แบบเคลื่อนที่ เชน ซิกเซ็กวิ่ง
เปลี่ยนทิศทาง  ควบมา และใช
อุปกรณ์ประกอบ เชน บอล เชือก 

 การเคลื่อนไหวในรางกายโดยใช
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานแบบ
ผสมผสานทั้งแบบอยูกับท่ี เชน  
กระโดดหมุนตัว กระโดดเหยียดตัว  
แบบเคลื่อนที่ เชน ซิกเซ็กวิ่งเปลี่ยน
ทิศทาง  ควบมา และใชอุปกรณ์ใน
ทองถิ่นประกอบ เชน บอล เชือก หวง 

๒. ฝึกกายบริหารทามือเปลา
ประกอบจังหวะ 
 

 การบริหารทามือเปลา 
ประกอบจังหวะ 

 การบริหารทามือเปลา ประกอบ
จังหวะเพลงพ้ืนบาน 
   -  แมไมมวยไทย อ่ืน ๆ 

๓. เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด 
 

 เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรม
แบบผลัด 

 เลนเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบ
ผลัดของการละเลนในทองถิ่นของ
ตนเอง  เชน  โพงพาง  วิ่งเปี้ยว  อ่ืน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 
                        ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป  ในเหตุการณ์ และงาน
เฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น 

งานทัศนศิลปในวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีในทองถิ่น  เชน  ผาผะเหวด 

๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป
ที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ 
 
 

 งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรม
ตางๆ 

 งานทัศนศิลปในงานประเพณีของ
ทองถิ่น  เชน  
     - แทงหยวกกลวย 
     - แกะสลักเทียน 
     - ผาผะเหวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๘ 
 

สาระที่ ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน             
                        ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

  

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. บอกแหลงที่มาและ
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทย ที่
สะทอนในดนตรี  และเพลงทองถิ่น 
 

 ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับ
ผลงานดนตรี 
     - เนื้อหาเรื่องราวในบทเพลง
กับวิถีชีวิต 
       - โอกาสในการบรรเลงดนตรี 

 ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงาน
ดนตรี 
    - เพลงบายศรีสูขวัญ  หมอล าเพลง
กลอมเด็กพ้ืนบาน 

๒. ระบุความส าคัญในการอนุรักษ์
สงเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี 
 
 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมทาง
ดนตรี 
     -  ความส าคัญและความ
จ าเป็นในการอนุรักษ์ 
    - แนวทางในการอนุรักษ์ 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรี
พ้ืนเมือง 
       - ความส าคัญและความจ าเป็นใน
การอนุรักษ์ 
       - แนวทางในการอนุรักษ์ 
 

 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๓.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางนาฏศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของ  
                        นาฏศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. อภิปรายประวัติความเป็นมา
ของนาฏศิลป หรือชุดการแสดง
อยางงาย ๆ 

 ความเป็นมาของนาฏศิลป 
 ที่มาของชุดการแสดง 
 

 ความเป็นมาของร าประกอบเพลงใน
ทองถิ่น ร าเซิ้ง 
 ที่มาของชุดการแสดง  ประกอบเพลง
ในทองถิ่น 

๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา  และสืบ
ทอดการแสดงนาฏศิลป 
 

 ความเป็นมาของนาฏศิลป 
 คุณคา 

 คุณคาของนาฏศิลปพ้ืนบาน 
 

 
 



๓๙ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
สาระที่  ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง  ๑.๑  เขาใจการท างานมีความคิดสรางสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ      
                        ทักษะกระบวนการแกปัญหา  ทักษะการท างานรวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู    
                        มีคุณธรรมลักษณะวิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใชหลังงาน  ทรัพยากรและ  
                        สิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. อธิบายเหตุผลในการท างานให
บรรลุเปูาหมาย 

 การท างานใหบรรลุเปูาหมาย
เป็นการท างานตามล าดับอยางเป็น
ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  
เชน  
   -  การดูแลรักษาของใชสวนตัว 
   -  การจัดตูเสื้อผา  โต฿ะเขียน
หนังสือและกระเปานักเรียน 
   -  การปลูกไมดอกไมประดับ 
   -  การซอมแซมอุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช 
   -  การประดิษฐ์ของใช  ของ
ตกแตงจากใบตองและกระดาษ 
   - การจัดเก็บเอกสารสวนตัว 
 

 การท างานใหบรรลุเปูาหมายเป็นการ
ท างานตามล าดับอยางเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างาน เชน 
     - พานบายศรีสูขวัญ 
     -  ถาดรองผลไม 
     -  กระทงใบตอง 
     -  กรวยดอกไม 
     -  มาลัยดอกไมสด 
     -  หอเสี้ยนหมาก 
     -  หอขนมเทียน 
     -  หอทรงสูง-ทรงเตี้ย 
     -  หอขาวตมมัด 
     -  หอหมูยอ 
     -  หอสม (หมู,ปลา,เนื้อ) 
หมายเหตุ   ครูผูสอนเลือกตามความ
เหมาะสม และก าหนดใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา  
 

 
 

 
 



 
๔๐ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
 

สาระที่  ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต  ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                        และวัฒนธรรมไทย  และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. บอกความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางเทศกาลและงาน
ฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 

 ความเหมือน/ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย 

 เทศกาลและงานฉลอง เชน   
     -  ประเพณี  ๑๒ เดือน 
     -  สงกรานต์ 
     -  ปีใหม 
     -  ลอยกระทง 
หมายเหตุ   ครูผูสอนเลือกตามความ
เหมาะสม และก าหนดใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๑ 
 
 

 
 
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
 

สาระที่  ๔  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาไทยและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยและ 
                       พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 

 ภาษาถ่ิน (หมวดอาหาร  หมวด
เครื่องใชในการประกอบอาชีพ) เชน 
     -  ภาษาทองถิ่นอีสาน 
     -  ภาษาทองถิ่นไทพวน 
     -  ภาษาทองถิ่นภูไท 
 

 
 
 

 
 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 



๔๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
สาระที่  ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน  ส  ๒.๑  เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงาม  และธ ารง 
                        รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
                        อยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. มีสวนรวมในการอนุรักษ์และ
เผยแพรภูมิปัญญาทองถิ่นของ
ชุมชน 

ความส าคัญของภูมิปัญญาทองถิ่น 
 ตัวอยางภูมิปัญญาทองถิ่นใน
ชุมชนของตน 
 การอนุรักษ์และเผยแพร 
ภูมิปัญญาทองถิ่นชุมชน 

 ภูมิปัญญาชาวบานและเทคโนโลยี
ทองถิ่น 
 การท ามาหากิน 
 เครื่องมือและวิธีการจับสัตว์น้ า เชน 
ไซ  ของ  เขิง  ลอบ  ฝาเผียก  ตง  จั่น 
หลี่ กิบ 
 อาหารพื้นบาน เชน ออมปลา  
อุหนอไม  แจวบอง  ลาบ ซุปหมากหมี่ 
 ของใชเครื่องใช  เชน  กระติบขาว  
ทอเสื่อกก  ผายอมคราม ของเลน 
 สมุนไพร  ยารักษาโรค 

๓. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ไดรับจากองค์กรสวนทองถิ่น 

 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
บริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน 
 

 ประโยชน์ที่ตนเองหรือครอบครัวหรือ
ชุมชนไดรับบริการสาธารณประโยชน์
จาก  อบต.  หรือ  อบจ.  หรือ เทศบาล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
 

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. จัดรูปแบบการ
เคลื่อนไหวแบบ
ผสมผสาน และควบคุม
ตนเองเมื่อใชทักษะการ
เคลื่อนไหว  ตามแบบที่
ก าหนด 

 การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวรางกายแบบผสมผสาน 
และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูกับที่ 
เคลื่อนที่ และใชอุปกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด เชน
การฝึกกายบริหาร ยืดหยุนพ้ืนฐาน เป็นตน 

 การจัดรูปแบบการ
เคลื่อนไหวรางกายโดยน า
การละเลนพื้นบานในทองถิ่น
แบบผสมผสาน และการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้ง
แบบอยูกับที่ เคลื่อนที่ และใช
อุปกรณ์ในทองถิ่นประกอบ
ตามแบบท่ีก าหนด  เชน การ
ฝึกกายบริหาร ยืดหยุน ขั้น
พ้ืนฐาน เป็นตน 

๒. เลนเกมน าไปสูกีฬาที่
เลือก และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแบบผลัด 

 เกมน าไปสูกีฬาและกิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี  เขี่ย  
รับ- สงสิ่งของ  ขวาง  และวิ่ง 

 เกมการละเลนพ้ืนบาน
แบบผลัดที่มีการตี  เขี่ย  รับ- 
สงสิ่งของ  ขวาง  และวิ่ง เชน 
การปิดตาตีหมอ อื่นๆ 

๓. ควบคุมการ
เคลื่อนไหวในเรื่องการรับ
แรง การใชแรง และ
ความสมดุล 

 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใชแรง และ
ความสมดุล 

 การเคลื่อนไหวในเรื่องการ
รับแรง การใชแรง และความ
สมดุลในกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบานในทองถิ่นของตน 

๔. แสดงทักษะกลไกใน
การปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายและเลนกีฬา 

 ทักษะกลไกท่ีสงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย
และเลนกีฬา 

 ทักษะกลไกท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและ
เลนกีฬาพ้ืนบาน 

๕. เลนกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทบุคคลและ
ประเภททีมไดอยางละ ๑ 
ชนิด  

 การเลนกีฬาไทย เชนตะกรอวง  วิ่งชักธง และกีฬา
สากล กรีฑา ประภทลู แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล เท
เบิลเทนนิส วายน้ า 

 การเลนกีฬาพ้ืนบาน เชน 
    - ชิงธง 
    - วิ่งสามขา 
    - วิ่งกระสอบ  อ่ืนๆ 
 



๔๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
สาระที่ ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 
                        ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป
ที่สะทอนวัฒนธรรมละภูมิปัญญา
ในทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปที่สะทอน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในทองถิ่น เชน 
     - ผาหมี่ขิด 
     - ผายอมคราม 
     - ผาไหมนาขา 
     - ไหบางเชียง 
หรือประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
สาระที่  ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง  ๑.๑  เขาใจการท างานมีความคิดสรางสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ   
                        ทักษะกระบวนการแกปัญหา  ทักษะการท างานรวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู   
                        มีคุณธรรมลักษณะวิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและ 
                        สิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ใชทักษะการจัดการในการ
ท างานอยางเป็นระบบ ประณีต 
และมีความคิดสรางสรรค์ 

 ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคน  เพ่ือให
ท างานส าเร็จตามเปูาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน 
   - การจัดโต฿ะอาหาร  ตูเย็น และ
หองครัว 
   - การท าความสะอาดหองน้ า
หองสวม 
   - การซอมแซมอุปกรณ์และของ
ใชในบาน 
   - การประดิษฐ์ของใช  ของ
ตกแตงจากวัสดุเหลือที่มีอยูใน
ทองถิ่น 
   - การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
   - การดูแลรักษาและใชสมบัติ
สวนตัว 
 

 การประดิษฐ์ของใชของตกแตงจาก
วัสดุเหลือใชที่มีอยูในทองถิ่น 
     - การสานกระติบขาวจากเสนกก 
     - ผลิตภัณฑ์จากกก 
     - ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
     - การท าดอกไมจากใบขาวโพด 
     - การท าดอกไมจากจากฝักดักแด 
 การประดิษฐ์ของเลน 
     - ลูกขาง   
     - กุบกับ  อ่ืน ๆ  
 
หมายเหตุ  ครูผูสอนเลือกตามความ
เหมาะสม และก าหนดใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา 
 

 
 
 
 

 



๔๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
สาระที่  ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต  ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                        และวัฒนธรรมไทย  และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. บอกความเหมือน ความ
แตกตางระหวางเทศกาลและงาน
ฉลองตามวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย 

 ความเหมือน ความแตกตาง
ระหวางเทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับ
ของไทย 

 เทศกาลและงานฉลอง เชน   
   ประเพณี  ๑๒ เดือน  สงกรานต์ 
   ปีใหม  ลอยกระทง  บุญบั้งไฟ 
    - นิทานพื้นบานในทองถิ่น(ตนเอง)  
เชน  ผาแดงนางไอ  เจาปูุหอค า  เชียง
งาม  อุษาบารส  พระยาอือลือ  ต านาน
นางเพ็ญ 
    - อาหารพื้นบานและยารักษาโรคใน
ทองถิ่น 
    - ศาสนบุคคลในทองถิ่น 
หมายเหตุ   ครูผูสอนสามารถเลือก
การละเลนหรืออาหารที่ใชในงานฉลอง
มาใหนักเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมได 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 
 
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
สาระที่  ๑  การอาน 
มาตรฐาน  ท  ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน าไปใชตัดสินใจ  แกปัญหาในการ 
                        ด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. อานเรื่องสั้นๆ อยาง
หลากหลาย  โดยจับเวลาแลว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
๒. แยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน 
๓. อธิบายการน าความรูและ
ความคิด  จากเรื่องที่อานไป
ตัดสินใจแกปัญหา  ในการ
ด าเนินชีวิต 

 การอานจับใจความจากสื่อ 
ตางๆ เชน 
     -  เรื่องสั้นๆ 
     -  นิทานและเพลงพ้ืนบาน 
     -  บทความ 
     -  พระบรมราโชวาท 
     -  สารคด ี
     -  เรื่องสั้น 
     -งานเขียนประเภทโนมนาว 
     -  บทโฆษณา 
     -  ขาวและเหตุการณ์ส าคัญ 

 

 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ 
    -  นิทานและเพลงพ้ืนบาน(ใหเลือกในทองถิ่น
ของตนเองและอ าเภอใกลเคียง) 
    -  ผาแดง  นางไอ  เชียงค า  
เชียงงาม   เชียงมัง  เจาปูุกระหมอมปอมหัว 
 (อ.หนองหาน) 
    -  ต านานค าชะโนด  พระยาอือลือ   
เจาปูุศรีสุทโธ (อ.บานดุง) 
    -  ต านานหลวงพอทองค า (อ.ทุงฝน) 
    -  ประวัติศาสตร์หลวงปูุพิบูลย์ (อ.พิบูลย์รักษ์) 
    -  ประวัติความเป็นมาปรางค์กูแกว (อ.กูแกว) 
    -  อุษาบารส  ทาวสะลุนกุน  (อ.บานผือ) 
    -  นางเพ็ญ  (อ.เพ็ญ) 

 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 



๔๘ 
สาระที่  ๔  หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาไทยและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยและ 
                       พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเป็นสมบัติของชาติ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ใชค าไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล 

 ค าราชาศัพท์ 
 ระดับภาษา 
 ภาษาถ่ิน 
 

 ภาษาถ่ิน (หมวดการใชภาษาถ่ินที่
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล) 
     -  ภาษาพ้ืนบานอีสาน 
     -  ภาษาพ้ืนบานไทพวน 
     -  ภาษาพ้ืนบานภูไท 
     -  สุภาษิตภาษาอีสาน 
     -  ผญา 

 
สาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท  ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์คดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ 
                       น ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี 
หรือวรรณกรรมท่ีอาน 
๒. เลนนิทานพื้นบานทองถิ่น
ตนเอง  และนิทานพ้ืนบานของ
ทองถิ่นอ่ืน 
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีของ
วรรณกรรมที่อานและน าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตจริง 
๔. ทองจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเชน 
     -  นิทานพื้นบานทองถิ่น
ตนเองและทองถิ่นอ่ืน 
     -  นิทานคติธรรม 
     -  เพลงพื้นบาน 
     -  วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียนและตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่
มีคุณคา 
     - บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
     - บทรอยกรองตามความสนใจ 

 วรรณคดีและวรรณกรรม 
    - นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและ
ทองถิ่นอ่ืน (ใหเลือกในทองถิ่นของ
ตนเองและอ าเภออ่ืน) เชน 
    - ผาแดง นางไอ  เชียงค า   
เชียงงาม  เชียงมัง  เจาปูุกระหมอม
ปอมหัว (อ.หนองหาน) 
    -  ต านานค าชะโนด  พระยาอือลือ  
เจาปูุศรีสุทโธ (อ.บานดุง) 
    - อุษาบารส  ทาวสะลุนกุน  
(อ.บานผือ) 
    - นางเพ็ญ (อ.เพ็ญ) 
    - บทอาขยานท านองสรภัญญะ 

 



๔๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
สาระที่  ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน  ว  ๒.๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  
                        ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
                        และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน์ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. สืบคนขอมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวางการด ารงชีวิต
กับสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแตละ
แหลงที่อยู  จะมีโครงสรางที่
เหมาะสมตอการด ารงชีวิตในแหลง
ที่อยูนั้น และสามารถปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมเพ่ือหา
อาหารและมีชีวิตอยูรอด 
 

 สืบคนขอมูล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู
รวมกันในบริเวณแหลงที่อยูอาศัยใน
บริเวณโรงเรียน แหลงน้ า สวนปุาใน
ชุมชน  สวนหยอมในทองถิ่น 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
สาระที่  ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน  ส  ๒.๑  เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา   
                        ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจ าวันของ
ครอบครัวและชุมชน 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจ าวัน เชน  
    - กฎหมายจราจร 
    - กฎหมายทะเบียนราษฎร 
    - กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 
    - เทศบัญญัติ  ขอบัญญัติ  
อบต.  อบจ. 
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ตามกฎหมายดังกลาว 

 กฎหมายของหมูบานกฎระเบียบของ
ชุมชน  ขอคะล าของหมูบาน  ขอหาม  
เชน  ในวันพระชาวบาน บางหมูบานไม
มีการฆาสัตว์หรือไมออกท างานในทุงนา 



๕๐ 
 

สาระที่  ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด ารงชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส  ๒.๒  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธาและธ ารงรักษาไว 
                        ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่
สงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่น
และประเทศ 

 กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
ประชาธิปไตยในทองถิ่นและ
ประเทศ 

 กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
ประชาธิปไตยในหมูบาน  ชุมชน  ต าบล 
และ อ าเภอของตนเอง 

  
 

สาระที่  ๓  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน  ส  ๓.๒  เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ 
                        จ าเป็นของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ยกตัวอยางการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภายในทองถิ่น 

 การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพ่ือ
ประสานประโยชน์ในทองถิ่น เชน 
กลุมออมทรัพย์ กลุมแมบาน 
กองทุนหมูบาน 

 การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพ่ือ
ประสานประโยชน์ในทองถิ่น เชน กลุม
ออมทรัพย์ กลุมแมบาน กองทุนหมูบาน
ในระดับหมูบาน  ต าบล  อ าเภอ หรือ
จังหวัดของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกมและกีฬา 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เลนกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีมได
อยางละ ๑ ชนิด 

 การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล
ประเภทบุคคลและประเภททีม  
เชน  กรีฑา ประเภทลู และลาน  
เปตอง  วายน้ า  เทเบิลเทนนิส  
วอลเลย์บอล  ฟุตบอล  ตะกรอวง 
 

 การเลนกีฬาไทยในทองถิ่นประเภท
บุคคลและประเภททีม  เชน  วิ่งกะลา  
อ่ืน ๆ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

 
สาระที่  ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางาน 
                        ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาที่
มีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีตองาน
ทัศนศิลปในทองถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มีตองานทัศน์
ศิลปในทองถิ่น 
     - การวาดภาพบนผาแหงาน 
ผะเหวด งานบุญกฐิน 

๓. ระบุและบรรยายอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผลตอการ
สรางงานทัศนศิลปของบุคคล 

 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในทองถิ่น
ที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลป 

 อิทธิพลวัฒนธรรมในทองถิ่นที่มีผล
ตอการสรางงานทัศนศิลป เชน 
     - ประเพณีฮิตสิบสองคองสิบสี่ 
     - บุญบั้งไฟ 
     - บุญเดือนสี่ 



๕๒ 
มาตรฐาน  ศ ๓.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของ 
                       นาฏศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ระบุประโยชน์ที่ไดรับจากการ
แสดงนาฏศิลปและละคร 

 การแสดงนาฏศิลปและละครใน
วันส าคัญของโรงเรียน 
 

 การอนุรักษ์นาฏศิลปและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เชน 
     - ละครผาแดงนางไอ  และการ
แสดงนาฏศิลปอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน  การร า
บวงสรวงเจาปูุ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 
ตามความเชื่อ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

สาระที่  ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑   เขาใจการท างานมีความคิดสรางสรรค์ มีทักษะกระบวนการการท างาน ทักษะการ 
                       จัดการ ทักษะกระบวนการแกปัญหา ทักษะการทะงานรวมกัน และทักษะการแสวงหา 
                       ความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใชงานพลังงาน  
                       ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ใชทักษะการจัดการในการ
ท างานและมีทักษะในการรวมงาน 

 การจัดการในการท างานและ
ทักษะการท างานรวมกัน เชน 
     - การเตรียมประกอบจัด
อาหาร 
     - การติดตั้งประกอบของใชใน
บาน 
     - การประดิษฐ์ของใช ของ
ตกแตงใหสมาชิกในครอบครัวหรือ
เพ่ือนโอกาสตางๆ 
 

 การจัดการในการท างานและทักษะ
การท างานรวมกัน 
๑. อาหารพื้นบาน 
    - สมต า – ไกยาง 
    - ลาบกอย – ซุบหนอไม 
    - ปลายาง – ปลารา 

ฯลฯ 
๒. เครื่องใช-ของใช-ของเลน 
     - กระติบขาว – หวดนึ่งขาว 
     - กระดง – ของ 
     - กระบุง – ไซ 
     - รถลาก – หมากกิ่งลอ 
     - หมากปิ่น – หมากเก็บ 

ฯลฯ 



๕๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
สาระที่ ๑  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                       และวัฒนธรรมไทย  และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เปรียบเทียบความเหมือน/ความ
แตกตางระหวางเทศกาล งานฉลอง
และประเพณีของเจาของภาษากับ
ของไทย 

 การเปรียบเทียบความเหมือน/
ความแตกตางระหวางเทศกาลงาน
ฉลองและประเพณีของเจาของ
ภาษากับของไทย 
 

- เทศกาล ฉลอง เชน ประเพณี ๑๒
เดือน สงกรานต์ ปีใหม ลอยกระทง บุญ
บั้งไฟ  
- นิทานพื้นบานในทองถิ่น(ตนเอง) เชน 
ผาแดง-นางไอ  เจาปูุหอค า เจาชายเชียง
งาม  อุษาบารส  พระยาอือลือ  ต านาน
นางเพ็ญ  
- อาหารพื้นบานและยารักษาโรคใน
ทองถิ่น 
-ศาสนบุคคลในทองถิ่น 
หมายเหตุ  ครูผูสอนสามารถเลือก
การละเลนหรืออาหารที่ใชในการฉลอง
มาใหนักเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมความ
เหมาะสมได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๔ 
 
 

 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
สาระที่  ๑  การอาน 
มาตรฐาน  ท  ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน าไปใชตัดสินใจแกปัญหาในการ     
                        ด าเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่
อาน 

 การอานจับใจความส าคัญจาก
สื่อตางๆ เชน เรื่องเลาจาก
ประสบการณ์ 
 

 การอานจับใจความส าคัญจากสื่อท่ี
แนะน าสถานที่ส าคัญในชุมชนของตน 
     - บอเสวย    
     - บานเชียง 
     - ค าชะโนด   
     - ปรางค์กูแกว   อ่ืนๆ      

 
สาระที ่ ๒  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียงเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราวใน 
                        รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนหวาอยางมี 
                        ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เขียนสื่อโดยใชถอยค าถูกตอง  
ชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย 

 การเขียนสื่อสารแนะน าสถานที่
ส าคัญๆ 
 

 การอานจับใจความส าคัญจากสื่อท่ี
แนะน าสถานที่ส าคัญในชุมชนของตน 
     - บอเสวย    
     - บานเชียง 
     - ค าชะโนด   
     - เจดีย์หลวงปูุพรม/ปูุฝาง 
     - ปรางค์กูแกว  อ่ืนๆ   

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 



๕๕ 
 

สาระที่  ๓  การฟัง  การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท  ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยางมีวิจารณญาณ  และการพูดแสดงความรู ความคิดและ 
                        ความรูสกึในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาคนควาจากการฟัง  การดู  
และการสนทนา 

 การพูดรายงาน การศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ใน
ชุมชนและทองถิ่นของตน 
 

 การพูดรายงานการศึกษาคนควา
เกีย่วกับสถานที่ส าคัญในชุมชน และ
ทองถิ่นของตน 
     - บอเสวย    
     - บานเชียง 
     - ค าชะโนด   
     - เจดีย์หลวงปูุพรม/ปูุฝาง 
     - ปรางค์กูแกว   อ่ืนๆ 
 

 
สาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 
                        และน ามาประยุกต์ใชในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๕. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อาน 

 วรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับ   

- ศาสนา   
- ประเพณี   
- พิธีกรรม   
- วรรณกรรมทองถิ่น 
 

 สรุปวรรณกรรมแตละทองถิ่น
เกี่ยวกับ 
     - ศาสนา   
     - ประเพณี   
     - พิธีกรรม   

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. เพ่ิมพูนความสามรถของตนตาม
หลักการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะ
กลไกและทักษะพ้ืนฐานที่น าไปสู
การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา 
 

 หลักการเพ่ิมพูนความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไก
และทักษะพื้นฐานที่น าไปสูการ
พัฒนาทักษะการเลนกีฬา 
 

 หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวที่ใชทักษะกลไกและทักษะ
พ้ืนฐานที่น าไปสูการพัฒนาทักษะการ
เลนกีฬาพ้ืนบาน เชน เตนเชือก  
การละเลนตี่จับ  อ่ืนๆ 

๒. เลนกีฬาไทยและกีฬาสากล
ประเภทบุคคลและทีมโดยใชทักษะ
พ้ืนฐานตามชนิดกีฬา  อยางละ ๑ 
ชนิด 

 การเลนกีฬาไทย และกีฬาสากล
ที่เลือก เชน กรีฑาประเภทลูและ
ลาน  บาสเกตบอล  กระบี่  
เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  วายน้ า 

 การเลนกีฬาไทย ในทองถิ่น เชน  วิ่ง
กะลา 

๓. รวมกิจกรรมนันทนาการอยาง
นอย ๑ กิจกรรม และน าหลัก
ความรูที่ไดไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
วิชาอ่ืน 

 การน าความรูและหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการไปใชเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 

 การน าความรูและหลักการของ
กิจกรรมนันทนาการ  การละเลน
พ้ืนบานในทองถิ่นไปใชเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับวิชาอ่ืน เชน งูกินหาง อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

 
สาระที่  ๑  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๑.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคางาน 
                        ทัศนศิลปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ระบุและเปรียบเทียบงาน
ทัศนศิลปของภาคตางๆ ในประเทศ
ไทย 
 

 งานทัศนศิลปของภาคตางๆ ใน
ประเทศไทย 
 

 งานทัศนศิลปในทองถิ่น เชน ลาย
เขียนสีบานเชียง  ลายผาหมี่ขิด  ลายสื่อ
กก  ลานการท ามุกประดับ  อ่ืนๆ 

๓. เปรียบเทียบความแตกตางของ
จุดประสงค์ในการสรางสรรค์งาน
ทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

 ความแตกตางของงานทัศนศิลป
ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

 ความแตกตางของงานทัศนศิลปใน
วัฒนธรรมในทองถิ่น เชน  ลายเขียน
ผนังโบสถ์  ลายเขียนสีบานเชียง  ลาย
ผาหมี่ขิด  ลายสื่อกก  ลายกระติบขาว  
ลายสักบนตัวคน  อ่ืนๆ 
 

 
สาระที่  ๒  ดนตรี 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขาใจความสัมพันธ์ระหวางดนตรี  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของ 
                        ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ระบุความหลากหลายของ
องค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรม
ตางกัน 

 องค์ประกอบของดนตรีในแตละ
วัฒนธรรม 

 ดนตรีพื้นบานเมืองอีสาน 

 
 

 
 
 
 



๕๘ 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๓.๑  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  คุณคา 
                        นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. แสดงนาฏศิลปและละครใน
รูปแบบตางๆ 

 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป 
    - นาฏศิลป 
     - นาฏศิลปพื้นบาน 
     - นาฏศิลปนานาชาติ   

 นาฏศิลปพื้นบาน เชน 
     - เซิ้งบั้งไฟ , ร าเซิ้ง 
     - นาฏศิลปของทองถิ่นของเรา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
สาระที่ ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  ๑.๑  เขาใจการท างานมีความคิดสรางสรรค์  มีทักษะกระบวนการการท างาน  ทักษะการ 
                       จัดการ ทักษะกระบวนการแกปัญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหา 
                       ความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใชงานพลังงาน  
                       ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน
ตามกระบวนการท างาน 
๒. ใชกระบวนการกลุมในการ
ท างานดวยความเสียสละ 

 ขั้นตอนการท างาน เชน  
     - การใชอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการท างานบาน 
     - การจัดและตกแตงหอง 
     - การเลือกซื้อสินคาในรานคา
ปลีก คาสง รานสะดวกซ้ือและ
หางสรรพสินคา 
 การท างานโดยใชกระบวนการ
กลุม  เชน   
     - การเตรียมประกอบจัด
ตกแตงและบริการอาหาร 
     - การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
     - การประดิษฐ์ของใช  ของ
ตกแตง จากวัสดุในทองถิ่น 

 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๑. ผลิตภัณฑ์จากมะมวง  เชน  มะมวง
ดอง  มะมวงแชอิ่ม  อื่นๆ 
๒. ผลิตภัณฑ์จากมะยม  เชน  มะยม
เชื่อม  มะยมดอง  มะยมแชอิ่ม 
๓. ผลิตภัณฑ์จากกลวย  เชน  กลวย
ตาก  กลวยอบน้ าผึ้ง  กลวยกวน  กลวย
เชื่อม  กลวยฉาบ 
๔. ผลิตภัณฑ์จากปลา  เชน ปลารา  
ปลาจอม 
๕. ผลิตภัณฑ์จากมะขาม  เชน  มะขาม
ดอง  มะขามแชอิ่ม  มะขามกวน  
มะขามเปียก  มะขามแกว  
 ประดิษฐ์ของใช ของตกแตงจากวัสดุ
ในทองถิ่น  เชน พัดไมไผ  กระบวยจาก
กะลามะพราว  ไมกวาดทางมะพราว  
อ่ืนๆ 



๕๙ 
 

สาระที่  ๔  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  ๔.๑  เขาใจมีทักษะ มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในการท างานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
                        พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. เห็นความส าคัญของการสราง
อาชีพ 

 ความส าคัญของการสรางอาชีพ 
    - การมีรายไดจากอาชีพที่สราง
ขึ้น 

- การสรางรายไดจากการประกอบ
อาชีพสุจริต (รับจางซักรีดเสื้อผา) 
- อาชีพรับจาง 
- ชาวไร  ชาวนา 
- อาชีพบริการ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

สาระที่  ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                        และวัฒนธรรมไทย  และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางระหวางเทศกาล  
งานฉลอง วันส าคัญ และชีวิตความ
เป็นอยู  ของเจาของภาษาและของ
ไทย 

 การเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางระหวางเทศกาล  
งานฉลองวันส าคญัและชีวิตความ
เป็นอยู  ของเจาของภาษาและของ
ไทย 

- เทศกาลและงานฉลอง เชน  ประเพณี  
๑๒  เดือน  สงกรานต์  ปีใหม  ลอย
กระทง บุญบั้งไฟ 
- มารยาทในสถานการณ์ตาง ๆ 
- โบราณสถาน  โบราณวัตถุในทองถิ่น 
- วันส าคัญ  เชน  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันไหวครู วันเด็ก  
วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา 
- ชีวิตความเป็นอยูในทองถิ่น  เชน 
อาหาร  การแตงกาย  ส านวน  สุภาษิต  
ค าพังเพย  ภาษา  เศรษฐกิจพอเพียง   
หมายเหตุ   ครูผูสอนสามารถเลือก
การละเลน  หรืออาหารที่ใชในงานฉลอง
มาใหนักเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมได 
 

 



๖๐ 
 
 
 

 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ      

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
 

สาระที่  ๒  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน                   
                        รูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 
                        ประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. เขียนยอความ  การเขียนยอความจากสื่อตางๆ 
เชน นิทาน ค าสอน บันทึก 
เหตุการณ์ 

 เขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน 
นิทาน ค าสอน บันทึกเหตุการณ์ ที่
เกี่ยวกับทองถิ่นของตน เชน เชียงมัง  
หลวงปูุพิบูลย์  เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน  เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จังหวัดอุดรธานียุคตางๆ 
เชน กอนยุคประวัติศาสตร์ 
    - ยุคประวัติศาสตร์ 
    - ยุคกรุงศรีอยุธยา 
    - ยุครัตนโกสินทร์ 
    - ยุคสงครามเวียดนาม : คายราม
สูรย์ (คายพระยาสุนทรธรรมธาดา) 

ฯลฯ 
 

 
 
 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 



๖๑ 
 

สาระท่ี  ๓  การฟัง  การดูและการพูด 
มาตรฐาน  ท  ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  ความคิด และ 
                        ความรูสกึในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาคนควาจากการฟัง  การดู 
และการสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ ใน
ชุมชนและทองถิ่นของตน 

 การพูดรายงานการศึกษาคนควาจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น
ของตน เชน เชียงมัง  หลวงปูุพิบูลย์  
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน  
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จังหวัด
อุดรธานียุคตาง ๆ เชน 
     -  กอนยุคประวัติศาสตร์ 
     -  ยุคประวัติศาสตร์ 
     -  ยุคกรุงศรีอยุธยา 
     -  ยุครัตนโกสินทร์ 
     -  ยุคสงครามเวียดนาม : คายราม
สูรย์ (คายพระยาสุนทรธรรมธาดา) 
(๒๕๗๔ – ๒๕๑๘)  อ่ืนๆ 
   

 

สาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 
                        และน ามาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าจริง 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมทองถิ่นที่อาน  
พรอมยกเหตุผลประกอบ 

 การวิเคราะห์คุณคาและขอคิด
จากวรรณคดี  วรรณกรรม และ
วรรณกรรมทองถิ่น 

 การวิเคราะห์คุณคาและขอคิดจาก
วรรณกรรมทองถิ่นของตน  เชน   
     - อุษา-บารส  (อ าเภอบานผือ) 
     - ทาวสะลุนกุน  (อ าเภอบานผือ) 
     - นางเพ็ญ  (อ าเภอเพ็ญ) 
     - พระยาอือลือ  (อ าเภอบาดุง) 
     - เชียงค า  (อ าเภอหนองหาน) 
       อ่ืนๆ 
 

 



๖๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกมและกีฬา 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. น าผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเลนกีฬาจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง 

 การน าผลปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ทักษะกลไกและทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเลนกีฬาจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเองในการเลนกีฬา 

 การน าผลปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะ
กลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการ
เลนกีฬาพ้ืนบานที่หลากหลายมาสรุป
เป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเอง  
ในการสรางเสริมสุขภาพ  เชน กระโดด
เชือก  อื่นๆ 

๒. เลนกีฬาไทย และกีฬาสากลทั้ง
ประเภทบุคคลและทีมไดอยางละ  
๑  ชนิด 

 การเลนกีฬาไทย และกีฬาสากล
ตามชนิดกีฬาที่เลือก  เชน  กรีฑา
ประเภทลูและลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทนนิส  ตระกรอลอดบวง  
ฟุตซอล  วายน้ า  เทควันโด 

 การเลนกีฬาไทยในทองถิ่นของตน  
ตามชนิดกีฬาที่เลือกเลน เชน วิ่งสามขา 
อ่ืนๆ 

๓. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่สงผลตอ
การเลนกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬา
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เคลื่อนไหวที่สงผลตอการเลนกีฬา
พ้ืนบานและกิจกรรมในทองถิ่น  เชน  
วิ่งเปี้ยว  อ่ืนๆ 

๔. รวมกิจกรรมนันทนาการอยาง
นอย  ๑  กิจกรรม และน าความรู
และหลักการที่ไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจ าวันอยางเป็นระบบ 

 การน าประสบการณ์จากการ
รวมกิจกรรมนันทนาการไปปรับใช
ในชีวิตประจ าวัน 

 การน าประสบการณ์จากการรวม
กิจกรรมนันทนาการ  การละเลน
พ้ืนบานไปปรับใชในชีวิตประจ าวัน  เชน 
วิ่งขาโถกเถก  อ่ืนๆ 
 

 
 
 

 
 
 



๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๓.๑  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  คุณคา   
                        นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. สรางสรรค์การแสดงโดยใช
องค์ประกอบนาฏศิลปและการ
ละคร 

 หลักและวิธีการสรางสรรค์ การ
แสดงโดยใชองค์ประกอบนาฏศิลป
และการละคร 

- หมอล าเพลิน 
- หมอล าซิ่ง 
- ร าเซิ้ง 
- ละครพื้นเมือง  
- ละครพื้นบานทองถิ่นของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
สาระที่ ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  ๑.๑  เขาใจการท างานมีความคิดสรางสรรค์ มีทักษะกระบวนการการท างาน ทักษะการ 
                       จัดการ ทกัษะกระบวนการแกปัญหา ทักษะการท างานรวมกัน และทักษะการแสวงหา 
                       ความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใชพลังงาน  
                       ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. ใชทักษะกระบวนการแกปัญหา
ในการท างาน 

 การท างานโดยใชกระบวนการ
แกปัญหา  เชน 
     - การเตรียม  ประกอบ  จัด  
ตกแตง  และบริการเครื่องดื่ม 
     - การประดิษฐ์ของใช  ของ
ตกแตง  จากวัสดุในโรงเรียน  หรือ
ทองถิ่น 
     - การตดิตอสื่อสารและใช
บริการกับหนวยงานตาง ๆ 

- การจัดการผลผลิต เชน  การจ าหนาย 
- การเลี้ยงสัตว์  เชน  ปลา  ไก  นก  มด
แดง  ปู กบ  จิ้งหรีด 
- การประดิษฐ์ของใช  ของตกแตงจาก
วัสดุในโรงเรียนหรือในทองถิ่น เชน  
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  กก  ผาไหม 
- การท าน้ าพริกปลารา  ปลาสม 
หมายเหตุ   นักเรียนและครูรวมกัน
พิจารณาเลือกความเหมาะสมเวลา  
โอกาสและสภาพทองถิ่นที่เอ้ืออ านวย 

 
สาระที่  ๔  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  ๔.๑  เขาใจมีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
                        พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. เห็นความส าคัญของการสราง
อาชีพ 

 ความส าคัญของการสรางอาชีพ 
    - การมีรายไดจากอาชีพที่สราง
ขึ้น 
    - การเตรียมความพรอม 

- ทักษะการผลิต 
- ทักษะการจ าหนาย 
- ทักษะที่จ าเป็นตอการประกอบอาชีพ 
เชน  ประกอบอาหารเพ่ือจ าหนาย  
ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์เพ่ือจ าหนาย 
หมายเหตุ  นักเรียนและครูรวมกัน
พิจารณาเลือกความเหมาะสมเวลา  
โอกาสและสภาพทองถิ่นที่เอ้ืออ านวย 
 

 



๖๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
สาระที่  ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                        และวัฒนธรรมไทย  และน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเป็นอยู  และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับของไทย 

 การเปรียบเทียบและอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางชีวิตความเป็นอยู  และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทย 

- เทศกาลและงานฉลอง เชน  ประเพณี  
๑๒  เดอืน  สงกรานต์   
ปีใหม ลอยกระทง บุญบั้งไฟ 
- มารยาทในสถานการณ์ตาง ๆ 
- การแตงตัวตามกาลเทศตาง ๆ 
- โบราณสถาน  โบราณวัตถุในทองถิ่น 
- วันส าคัญ  เชน  วันแมแหงชาติ 
 วันวิสาขบูชา วันรัฐธรรมนูญ   
วันชาติ   
- ชีวิตความเป็นอยูในทองถิ่น  เชน 
อาหาร  ของคะล า 
- ดนตรีพื้นบาน  เชน แคน  โหวด  พิณ   
- นิทานพื้นบานในทองถิ่นตนเอง  เชน  
ผาแดงนางไอ  เจาปูุหอค า  เชียงงาม  
อุษาบารส  พระยาอือลือ  ต านานนาง
เพ็ญ  
- ส านวน  สภุาษิต  ค าพังเพย 
- การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 
 

 
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 

สาระที่  ๑  การอาน 
มาตรฐาน  ท  ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือน าไปใชตัดสินใจ  แกปัญหาในการ 
                        ด ารงชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบ
แนวคิด  ผังความคิด  บันทึกยอ
ความและรายงาน 

 การอานจับใจความจากสื่อ 
ตาง ๆ เชน ต านาน 

  การอานจับใจความต านาน  
(ทองถิ่น)  เชน  ผาแดง-นางไอ   
อุษา-บารส (อ าเภอบานผือ) 
ทาวสะลุนกุน  (อ าเภอบานผือ) 
นางเพ็ญ  (อ าเภอเพ็ญ) 
พระยาอือลือ  (อ าเภอบานดุง) 
เชียงค า  (อ าเภอหนองหาน) 
 การอานจับใจความเกี่ยวกับประวัติ
บุคคลส าคัญในทองถิ่น  เชน  หลวงปูุ
จันทร์  (อ าเภอไชยวาน) 
หลวงปูุพรม  (อ าเภอบานดุง) 
หลวงปูุฝาง  (อ าเภอบานดุง) 
พระภาวนาวิสุทธาจารย์ (อ าเภอบานดุง)  
พระครูกิตติอุดมญาณ (อ าเภอกูแกว)  
ฯลฯ 
 

 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 



๖๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 

สาระที่  ๒  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียนเรื่องราวใน 
                        รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี 
                        ประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. เขียนยอความ  การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ  การเขียนยอความต านาน (ทองถิ่น
ตน) เชน ผาแดง-นางไอ  (อ าเภอหนอง
หาน) 
- อุษา-บารส (อ าเภอบานผือ) 
- ทาวสะลุนกุน  (อ าเภอบานผือ) 
- นางเพ็ญ  (อ าเภอเพ็ญ) 
- พระยาอือลือ  (อ าเภอบานดุง) 
- เชียงค า  (อ าเภอหนองหาน) 

ฯลฯ 
 ประวัติบุคคลส าคัญในทองถิ่น  เชน  
หลวงปูุบุญจันทร์ 
หลวงปูุพรม  (อ าเภอบานดุง) 
หลวงปูุฝาง  (อ าเภอบานดุง) 
พระภาวนาวิสุทธาจารย์  (อ าเภอบาน
ดุง)  พระครูกิตติอุดมญาณ  (อ าเภอกู
แกว) 

ฯลฯ 
 

สาระที่  ๓  การฟังและการพูด 
มาตรฐาน  ท  ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  ความคิดและ 
                        ความรูสกึในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาคนควาจากการฟัง  การดู
และการสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษา
คนควาเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่น 

 การพูดรายงานการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่น  ปราชญ์
ชาวบาน 



๖๘ 
 

สาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท  ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ  
                        น ามาประยุกต์ใชในชีวิตประจ าจริง 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งขึ้น 

 สรุปเนื้อหาจากวรรณกรรม
ทองถิ่นเก่ียวกับ  ศาสนา  ประเพณี  
พิธีกรรม 

 สรุปเนื้อหาจากวรรณกรรมทองถิ่น
เกี่ยวกับ  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม
(ฮีต)  เชน  ผาแดง-นางไอ  (อ าเภอ
หนองหาน) 
-  อุษา-บารส (อ าเภอบานผือ) 

ฯลฯ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
สาระที่  ๑  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน  ว  ๑.๒  เขาใจกระบวนการและความส าคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
                        วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชวีภาพที่มี 
                        ผลตอมนุษย์และสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร์    
                        สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และน าความรูไปใชประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. ส ารวจและอธิบายความ
หลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นท่ี
ท าใหสิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูไดอยาง
สมดุล 

 ความหลากหลายทางชีวภาพที่
ท าใหสิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูไดอยาง
สมดุล  ขึ้นอยูกับความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ  ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิต  และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

 ความหลากหลายของระบบนิเวศใน
ทองถิน่  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
และความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
โรงเรียน  ชุมชน  หมูบาน  ต าบล  
อ าเภอ  จังหวัด 
 ความสัมพันธ์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต  ทีท่ าใหสิ่งมีชีวิตอยูอยางสมดุล 
 

 
 



๖๙ 
 

สาระที่  ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน  ว ๒.๑  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ 
                       ระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิต

วิทยาศาสตร์   
                       สื่อสารที่เรียนรูและน าความรูไปใชประโยชน ์
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ส ารวจระบบนิเวศตางๆ ใน
ทองถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบภายในระบบ
นิเวศ 

 ระบบนิเวศในแตละทองถิ่น
ประกอบดวยองค์ประกอบทาง
กายภาพและองค์ประกอบทาง
ชีวภาพเฉพาะถิ่น  ซึ่งมีความ
เกี่ยวของสัมพันธ์กัน 

 ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางกายภาพและ
องค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ในแหลงน้ า ปุาธรรมชาติ  ใกลโรงเรียน
หรือชุมชน 
 

 
สาระที่  ๒  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน  ว ๒.๒  เขาใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น  
                       ประเทศ  และโลก  น าความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 
                       ทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา
สิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่น  และเสนอแนวทางใน
การแกไขปัญหา 

 สภาพปัญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เกิด
จากการกระท าของธรรมชาติและ
มนุษย์ 
 ปัญหาสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ควร
มีแนวทางในการดูแลรักษาและ
ปูองกัน 

 การจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
 ปัญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แนวทางในการดูแลรักษาปูองกัน 
 
 

๖. อภิปรายและมีสวนรวมในการดู
และอนุรักษ์สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
อยางยุงยืน 

 การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นใหยั่งยืนควรไดความ
รวมมือจากทุกฝุายและตองเป็น
ความรับผิดชอบของทุกคน 
 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เชน แหลงน้ า ปุา 
 

 
 



๗๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  การเลนเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน  พ  ๓.๑  เขาใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลนเกม และกีฬา 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. เลนกีฬาไทยและกีฬาสากลได
อยางละ  ๑  ชนิด  โดยใชเทคนิคที่
เหมาะสมตนเองและทีม 

 เทคนิคและวิธีการเลน  กีฬา
ไทยและสากลที่เลือก  เชน  กรีฑา
ประเภทลู และลาน  วอลเลย์บอล  
บาสเกตบอล  ดาบสองมือ เทนนิส  
ตะกรอขามตาขาย  ฟุตบอล 

 เทคนิคและวิธีการเลนกีฬาไทยใน
ทองถิ่นที่เลือก  เชน  วิ่งกระสอบ  
วิ่งเปี้ยว  อ่ืนๆ 

๒. น าหลักการ  ความรูและทักษะ  
ในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย  
การเลนเกมและการเลนกีฬาไปใช
สรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
เป็นระบบ 

 การน าหลักการ  ความรู  ทักษะ
ในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทาง
กาย  การเลนเกม  การเลนกีฬา ไป
ใชสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
เป็นระบบ 

 การน าหลักการ  ความรู  ทักษะใน
การเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การ
เลนเกม  การเลนกีฬาพ้ืนบานในทองถิ่น
ของตนไปใชเป็นระบบสรางเสริมสุขภาพ
อยางตอเนื่อง เชน ตะกรอลอดหวงอ่ืนๆ 

๓. รวมกิจกรรมนันทนาการอยาง
นอย ๑  กิจกรรม  และน าหลัก
ความรูวิธีการไปขยายผลการเรียนรู
ใหกับผูอื่น 

 การจัดกิจกรรมนันทนาการแก
ผูอื่น 

 การจัดกจิกรรมนันทนาการ
การละเลนพื้นบานในทองถิ่นของตนแก
ผูอื่นและชุมชน  เชน ตะกรอขามตาขาย  
อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 
สาระที่  ๓  นาฏศิลป 
มาตรฐาน  ศ  ๓.๑  เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  คุณคา                       
                        นาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. มีทักษะในการแปลความและ
การสื่อสารผานการแสดง 

 การประดิษฐ์ทาร าและทาทาง
ประกอบการแสดง 
     - ความหมาย 
     - ความเป็นมา 
     - ทาทางที่ใชในการประดิษฐ์ 
ทาร า 

 การประดิษฐ์ทาร าและทาทาง
ประกอบการแสดง 
     - ความหมาย 
     - ความเป็นมา 
     - ทาทางที่ใชในการประดิษฐ์ 
ทาร าของชุดร า  “เอ้ินขวัญ”  
(ร าบายศรี)  ร าเซิ้ง 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

สาระที่ ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เขาใจการท างาน  มีความคิดสรางสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการ 
                      จัดการ  ทักษะกระบวนการแกปัญหา  ทักษะการท างานรวมกัน  และทักษะการแสวงหา    
                      ความรู  มคีุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใชงานพลังงาน  
                      ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. ใชทักษะในการท างานรวมกัน
อยางมีคุณธรรม 

 การท างานรวมกัน  เชน 
    - การเตรียมประกอบอาหาร  
ประเภทส ารับ 
    - การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาต ิ

 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ  เชน  ชลอมจากไมไผ 
ใบตอง 
     - เครื่องมือจับปลา  เชน  ลอบ ไซ 
ตุม  สุม  สะดุง (ยอ)  ฝาเผียก  ตง 
จั่น  หลี่  อ่ืนๆ 
     - ภาชนะส าหรับใสสัตว์หรือสิ่งของ  
เชน  ตะกรา  กระบุง  ของ  กรงนก 
 



๗๒ 
สาระที่  ๔  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  ๔.๑  เขาใจมีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ                          
                        พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๑. อภิปรายหางานดวยวิธีที่
หลากหลาย 
๒. วิเคราะห์แนวทางเขาสูอาชีพ 

 การหางานหรือต าแหนงที่วาง 
    - สื่อ  สิ่งพิมพ์ 
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 แนวทางเขาสูอาชีพ 
    - คุณสมบัติที่จ าเป็น 
    - ความมั่นคง 
    - การประเมินทางเลือก 

 การหางานหรือต าแหนงที่วางเชน  
จากพอแม  ญาติพ่ีนอง  เพ่ือนบาน  ครู  
บริษัทจัดหางาน  ชุมชน  เจาหนาที่
หองสมุดของหมูบานรานคาสหกรณ์
ชุมชน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

สาระที่  ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ศ  ๒.๒  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
                        และวัฒนธรรมไทยและน ามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดที่ สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๒. เปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนและความแตกตางระหวาง
ชีวิตความเป็นอยู และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษากับของไทย และ
น าไปใชอยางเหมาะสม 

 การเปรียบเทียบและการอธิบาย
ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางชีวิตความเป็นอยู และ  
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ
ไทย  การน าวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาไปใช 

 วัฒนธรรมทางภาษาในทองถิ่น  ผญา  
ค าเซิ้งบั้งไฟ  ค ากลอนสอนใจ (คติธรรม)  
ประเพณี  ๑๒ เดือนโบราณสถาน  
โบราณวัตถุในทองถิ่น ชีวิตความเป็นอยู
ในทองถิน่  เชน วิถีชีวิตในชุมชน  
มารยาทในสถานการณ์ตางๆ  วันส าคัญ
ตางๆ  วันแรงงาน  วันสถาปนาลูกเสือ   
วันสตรีสากล  วันเขาพรรษา   
วันวิสาขบูชา   
 ดนตรีพื้นบาน  เชน  แคน  โหวด  
พิณ  นิทานพ้ืนบานในทองถิ่น(ตนเอง)  
เชน  ผาแดงนางไอ  เจาปูุหอค า  เชียง
งาม  อุษาบารส  พระยาอือลือ  ต านาน
นางเพ็ญ  ส านวน  สุภาษิต  ค าพังเพย  
หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



๗๓ 

 
กรอบเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น 

  ๑. ประวัติจังหวัดอุดรธานี 
- กอนยุคประวัติศาสตร์ 
- ยุคประวัติศาสตร์ 
- ยุคกรุงศรีอยุธยา 
- ยุครัตนโกสินทร์ 
- ยุคสงครามเวียดนาม : คายรามสูรย์  (คายพระยาสุนทรธรรมธาดา)  (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๘) 
- ประวัติศาสตร์หมูบาน  ต าบล  อ าเภอ 

๒. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุดรธานี 
- สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
- วิสัยทัศน์ 
- สภาพภูมิประเทศ  ที่ตั้ง 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
- ทรัพยากร 
- ประชากร 
- การปกครอง 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม วัฒนธรรม 

๓. แหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์จังหวัดอุดรธานี 
- แหลงอารยธรรมโบราณบานเชียง 
- วัฒนธรรมบานเชียง  สมัยกอนประวัติศาสตร์ 
- หมอลายเขียนสีบานเชียง 
- อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (อ าเภอบานผือ) 

๔. ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
- ประเพณีสิบสองเดือน (ฮีตสิบสองคองสิบสี่) 
- งานเทศกาลประจ าปี (งานทุงศรีเมือง) 
- งานบุญบั้งไฟลาน (อ าเภอเพ็ญ) 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีงานมรดกโลกบานเชียง 
- ประเพณีแหพระเบา (อ าเภอหนองหาน) 
- ประเพณีปลอยโคมลม  (อ าเภอพิบูลย์รักษ์) 
- ประเพณีเกี่ยวกับการท านา  (ท าบุญคูนลาน) 
- ประเพณีบายศรีสูขวัญ 

๕. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
- อนุสาวรีย์พระเจาบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม (อ าเภอเมือง) 
- สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม (อ าเภอเมือง) 
- พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี (อ าเภอเมือง) 
- ศาลเจาปูุ-ยา (อ าเภอเมือง) 



๗๔ 
- ทาวเวสสุวัณ (อ าเภอเมือง) 
- สวนกลวยไมหอมอุดรซันไฌน์ (อ าเภอเมือง) 
- อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (อ าเภอผือ) 
- อุทยานแหงชาตินายูง-น้ าโสม (อ าเภอน้ าโสม) 
- ค าชะโนด (อ าเภอบานดุง) 
- พิพิธภัณฑ์สถานแหงชาติบานเชียง (อ าเภอหนองหาน) 
- บึงหนองหาน (อ าเภอกุมภวาปี) 
- วนอุทยานน้ าตกธารงาม (อ าเภอหนองแสง) 
- ภูฝอยลม (อ าเภอหนองแสง) 
- วังสามหมอ (อ าเภอวังสามหมอ) 
- อางเก็บน้ าหวยหลวง (อ าเภอหนองวัวซอ) 
- หนองแลง (อ าเภอทุงฝน) 
- ตลาดผาพ้ืนเมืองนาขา (อ าเภอเมือง) 
- ปรางค์กูแกว (อ าเภอกูแกว) 
- ศาลหลักเมืองเจาปูุศรีสุทโธ (อ าเภอบานดุง) 
- พระมหาธาตุเจดีย์ บานดอนแกว (อ าเภอกุมภวาปี) 

๖. โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
- พระพุทธบาทบัวบก (อ าเภอบานผือ) 
- พระธาตุดอนแกว (พระมหาธาตุเจดีย์  :  อ าเภอกุมภวาปี) 
- วัดปุาแมว (วัดศรีธาตุประมัญชา  : อ าเภอศรีธาตุ) 
- วัดมัชฌิมาวาส (อ าเภอเมือง) 
- วัดโพธิสมภรณ์ (อ าเภอเมือง) 
- วัดปุาบานคอ (อ าเภอบานผือ) 
- วัดปุาบานตาด (อ าเภอเมือง) 
- วัดทิพยรัฐนิมิต (อ าเภอเมือง) 
- วัดกูแกววราราม (บานเพียปูุ  :  อ าเภอไชยวาน) 
- วัดปุาสันติกาวาส (อ าเภอไชยวาน) 
- วัดปุาภูกอน (อ าเภอนายูง) 
- วัดมัชฌิมบุรีศิริมหาพุทธานิวาส (อ าเภอหนองหาน) 
- วัดกูแกวรัตนาราม (อ าเภอกูแกว) 
- วัดปุาอนาลโย (อ าเภอวังสามหมอ) 
- วัดประสิทธิธรรม (อ าเภอบานดุง) 
- วัดโพธิ์ศรีทุง (หลวงพอทองค า : อ าเภอทุงฝน) 
- วัดสันตินาราม (บานเชียง  :  บานดงไร  :  อ าเภอหนองหาน) 
- วัดอภิญญาเทสิตธรรม (อ าเภอบานผือ) 
- วัดปุาภูวังงาม (อ าเภอไชยวาน) 

๗. ศาสนบุคคล 
- พระเทพวิสุทธาจารย์  วัดมัชฌิมาวาส (อ าเภอเมือง) 
- พระธรรมเจดีย์  วัดโพธิสมภรณ์ (อ าเภอเมือง) 
- พระธรรมบัณทิต  วัดโพธิสมภรณ์ (อ าเภอเมือง) 



๗๕ 
- พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว)  วัดปุาบานตาด (อ าเภอเมือง) 
- หลวงปูุพิบูลย์  วัดพระแทน (อ าเภอพิบูลย์รักษ์) 
- พระธรรมปริยัติโมลี  วัดมัชฌิมาวาส (อ าเภอเมือง) 
- หลวงปูุเครื่อง  วัดเทพสิงหาร (อ าเภอนายูง) 
- พระอาจารย์ศรีทัตถ์  สุวรรณ  วัดพระบาทบัวบก (อ าเภอบานผือ) 
- หลวงปูุออน  ญาณศิริ  วัดปุาโครธาราม (อ าเภอหนองวัวซอ) 
- หลวงปูุบุญจันทร์  กมโล  วดัปุาสันติกาวาส (อ าเภอไชยวาน) 
- หลวงปูุพรหม  จิรปุญโญ  วดัประสิทธิธรรม (อ าเภอบานดุง) 
- หลวงปูุผาง  ปริปุณโณ  วัดประสิทธิธรรม (อ าเภอบานดุง) 
- พระภาวนาวิสุทธาจารย์  (หลวงปูุทองใบ) วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) (อ าเภอบานผือ) 
- พระครูกิตติอุดมญาณ  (วัดปุาหนองชางคาว) (อ าเภอกูแกว) 

๘. บุคคลส าคัญ 
- พระเจาบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
- มหาอ ามาตย์ตรีพระยาอดุลยเดช  สยามเมศวรภัก  พริยพาหะ (อุย  นาครทรรพ) 
- ขุนประสมคุรุการ 
- บุคคลส าคัญในทองถิ่น (หมูบาน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด) 

๙. สภาพแวดล้อม 
- ปัญหาสภาพแวดลอม  และการแกปัญหา 
- ทรัพยากรปุาไม 
- ทรัพยากรน้ า 
- ทรัพยากรดิน 
- แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

๑๐. วรรณกรรม/ต านานพื้นบ้าน 
- อุษา-บารส (อ าเภอบานผือ) 
- ทาวสะลุนกุน (อ าเภอบานผือ) 
- นางเพ็ญ (อ าเภอเพ็ญ) 
- พระยาอือลือ (อ าเภอบานดุง) 
- เชียงค า (อ าเภอหนองหาน) 
- ผาแดง-นางไอ (อ าเภอกุมภวาปี) 
- เชียงงาม (อ าเภอหนองหาน) 
- เชียงมัง (อ าเภอหนองหาน) 
- เจาปูุกระหมอมปอมหัว (อ าเภอหนองหาน) 
- เจาปูุศรีสุทโธ (อ าเภอบานดุง) 

๑๑. การละเล่นพื้นบ้าน  นาฏศิลป์  และดนตรี 
- การละเล่นเด็ก 

- หมากเก็บ - เตนเชือก 
- ขี้มาหลังโปก - โคงตีนเกวียน 
- โปูงแปฺะ - ยิงปืนกานกลวย 
- หัวสิบา - ดีดเม็ดบักขามลงหลุม  
- บักอ่ี  - ขาโถกเถก 



๗๖ 
- วิ่งเปี้ยว - ดึงหนัง 
- ตอไก  - งัวตึงตัง 
- บารุน  - ตากิโหลก 
- เดินกะลา 

- นาฏศิลป์ และดนตรี 
- หมอล ากลอน - หมอล าเรื่อง 
- หมอล าเพลิน - หมอล าซิ่ง   
- ร าเซิ้งบั้งไฟ - ล ากลอนประยุกต์ 

๑๒. ศิลปะทางภาษา 
- ปริศนาค าทาย 
- ผญา 
- เพลงกลอมเด็ก 
- สรภัญญะ 
- นิทานกอม 
- สอย 
- สุภาษิต  ค าพังเพย 

๑๓. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
- หัตถกรรมทางช่างฝีมือ 

- การทอดผาหมี่ขิด  ผาไหม/ฝูาย 
- การปั้นหมอดินเผา  เขียนสีลายบานเชียง 
- ทอเสื่อกก 
- จักสาน 
- ผายอมคราม 
- การท ามุกประดับ 
- หัตถกรรมไมไผ 

๑๔. ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น 
- การท ามาหากิน 
- เครื่องมือและวิธีจับสัตว์น้ า เชน  ของ  ไซ  เขิง  ลอบ  ฝาเฝียก  ตง  จั่น  หลี่  กิบ 
- อาหารพื้นบาน 
- ของใช/เครื่องใช 
- ยารักษาโรค 
- เครื่องมือและวิธีจับสัตว์บก  เชน  หนวง (ดักแย)  กับ (ดักหนู)  บวง (ดักนก) 

๑๕. การท ามาหากิน 
การท ามาหากินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-โครงการในพระราชด าริในทองถิ่น 
- โครงการในพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียน    
    บานดงดารา (อ าเภอบานดุง)  โรงเรียนเลิงถอนโนนสมบูรณ์ (อ าเภอกุมภวาปี)  และ      
    โรงเรียนบานสงเปลือยดงสามสิบ (อ าเภอกุมภวาปี) 
- หลักเศรษฐกิจพอเพียงพระเจาหลานเธอพระองค์เจาพัชรกิติยาภา (บานก าแมด วังทอง      
   อ าเภอบานดุง) 



๗๗ 
 
- การสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  การท าเกษตรอินทรีย์  สวนอะนัตตา  (ต าบล 
  สรอยพราว  อ าเภอหนองหาน) 

อาชีพในชุมชน 
- การท านา 
- การท าไร (ออย/มันส าปะหลัง/ยางพารา/ปอ/ยูคาลิปตัส) 
- การทอผา 
- การท านาเกลือ 
- การทอเสื่อกก 
- การเลี้ยงสัตว์ 
- การปลูกผัก 

๑๖. ปัญหาในชุมชน 
ปัญหาสังคม 

- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาการพนัน 
- ปัญหาการหยาราง (ทิ้งลูกไปท างานตางถิ่น) 
- ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร 

ปัญหาสุขภาพ 
-โรคไขเลือดออก 
-โรคพยาธิใบไมตับ 
-โรคเบาหวาน 
- โรคความดันโลหิต 
- โรคหัวใจ 
- โรคเอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 

 

๑. แนวทางการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ๒๕๔๙ ปีแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน  :  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.  อยู่ กิน เที่ยวเมืองอุดร  :  องค์การบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี  
๔.  กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
๕.  กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 
๖.  http://๒๐๒.๑๔๙.๙๗.๒๗/uoc 
๗.  http://www.udonthani.go.th 
๘.  http://www.wikipedia.org/wiki/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://๒๐๒.๑๔๙.๙๗.๒๗/uoc
http://www.udonthani.go.th/
http://www.wikipedia.org/wiki/


คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 
๑. นายประกอบ  จันทรทิพย์    ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
๒. นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์    รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

          ๓. นายสุริย์  จารมีชยั        รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  
          ๔. นายรอง  ปัญสังกา        รองผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

 
จัดท าต้นฉบับ 

๑. นายสมหมาย  อุดชาชน       ผูอ านวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๒. นายเวียงชัย  แสนสกุล    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๓. นายไชยสิทธิ์  บุตรี          ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๔. นายไมยมิตร  ปูองวิชัย     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๕. นายปริญญา  ไมยะปัน  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๖. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๗. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

          ๘. นายบรรพต  พระยาลอ     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๙. นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๑๐. นางรัดดา  วิทยากร         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๑๑. นางสาวศศิธร  นาคดิลก       ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒          

๑๒. นางสาววริศรา  เชิญชม    ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
๑๓. นางสาววิมล  เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 ๑๔. นายสมยศ  ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ๑๕. นางสุนีย์  อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

๑๖. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 

เรียบเรียง/พิมพ์/ตรวจทาน 
 ๑. นายศิริพงษ์  ปุณประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
          ๒. นางสาวศศิธร  นาคดิลก         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒          

๓. นางนงนุช  จันทะรี  เจาหนาที่ธุรการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  
 

ออกแบบปก 
นายสมใจ  ปัญญาตระกูล  ครู โรงเรียนบานนาแบก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  


