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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 



๑.ความสำคัญของการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ ระบุไว้ว่ารัฐต้องจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
สร้างเสริมความรู้  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ  เร่งรัดพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่๒) พ. ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๗ ระบุว่า  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดล้อม  ความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จัก
พ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กำหนดหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การดำรงชี วิต  และ       การ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อกาศึกษาต่อ  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรในส่วน
ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรา ๓๙  ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ.๒๕๔๖ มาตรา๓๕ ระบุไว้ว่า 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๓๗ ให้มี
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่
ดังนี้ 
  (๑) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (๒) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษา 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ ระบุว่าให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” อยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑)วางแผนดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวการจัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมปัญญาของท้องถิ่น 
  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ. ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ. ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ. ศ.๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  
นอกจากต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรมแล้ว  ยังจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น  เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก ความผูกพัน และมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  
และการดำรงชีวิตในสังคม สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ 
รวมทั้ง จะต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน  สามารถนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
 
๒.นิยามและความหมาย 
   “ท้องถิ่น” หมายถึง บริเวณสถานที่รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม 
ที่ผู้เรียนส่วนมาก มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้อง คุ้นเคยมาตั้งแต่กำเนิด  มีขอบข่ายครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ตำบล 
อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาคของท้องถิ่นนั้นๆ 
  “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น” หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเนื้อหา  องค์
ความรู้ที่เก่ียวกับท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหา และสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนาในชุมชน
และสังคมนั้นๆที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพ่ือจะนำไปใช้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของ
ตนอง 
  “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต” หมายถึง ขอบข่ายของเนื้อหาการเรียนรู้
ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และกำหนดขึ้น 
เพ่ืออำนวยประโยชน์ให้สถานศึกษา นำไปจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ตามสภาพความพร้อม
และความต้องการของสถานศึกษา 
   “สถานศึกษา”  หมายถึง  หน่วยงานที่มีหน้าที่นำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง 
  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง  หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ซึ่งอาจจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  หรือกลุ่มสถานศึกษา 
ร่วมกันจัดทำ หรือสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกันจัดทำ 
  “ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น” หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่นซึ่ง
ครอบคลุมทั้งข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ 
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๓. แนวทางการดำเนินงานจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

  การกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  เพ่ือให้สถานศึกษานำไปใช้จัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ทั้งด้านความสำคัญ ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดำรงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจน
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน  มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตน  ยินดีที่จะร่วมสืบสานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของทองถิ่นนั้น  มีข้อเสนอแนะแนวทางการ
ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
 

  การดำเนินงานของส่วนกลาง 
 

  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานใน
ส่วนกลาง  มีภารกิจสำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและ
จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งกำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ. ศ.
๒๕๕๑ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นโดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ผู้ เรียนรัก
ประเทศชาติ  รักท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์  สร้างสิ่งดีงามให้สังคม  มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ภาษาไทย  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะต้องนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ. ศ.๒๕๕๑  ไปใช้
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ให้บรรลุตามจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
 

  การดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีหน้าทีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้ง  มีหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกับ
สถานศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จึงได้จัดทำ “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น”  ในระดับเขตพ้ืนที่  
เพ่ือให้สถานศึกษานำไปจัดทำรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้  ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติจริงโดยได้ดำเนินการดังนี้ 

๑. ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ครู บริหารการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ หลากหลายสาขา เช่น 
มีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์  กลุ่มจังหวัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิปัญญา ปัญหาชุมชน  มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล  มีความมุ่งมั่น  และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา  มีความรู้ ด้านจิตวิทยาและพัฒนาการ
เด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ และได้ร่วมกัน
กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสม ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน     การเรียนรู้การศึกษาข้ันพื้นฐานอยา่งแท้จริง 
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๒. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการจัดทำกรอบสาระการ 
เรียนรู้ท้องถิ่นได้ทำการศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ชั้นปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อจะได้ทราบถึงขอบข่ายของการกำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ๓. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น   ซึ่งคณะกรรมการได้ศึกษาวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น  ครอบคลุมทั้งวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด/จังหวัดความสำคัญ ประวัติ
ความเป็นมา สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดำรงชีวิต  ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาพปัญหา เหตุการณ์สำคัญในชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจุดเน้นหรือข้อมูลประเด็นที่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  ให้ความสำคัญ  แล้วนำข้อมูลที่ได้มา
ทั้งหมดใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ๔. กำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
ทราบถึงขอบข่ายของการกำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นและสถานศึกษาแล้ว  จึงร่วมกันกำหนดกรอบสาระการเรียนรู้ทองถิ่น  ซึ่ง
สถานศึกษานำไปกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้  เกี่ยวกับท้องถิ่นได้ง่ายและสอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถานศึกษา 
 
  ๕. สอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นเสร็จแล้ว  ไดน้ำไปรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น  เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้บริหาร
การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง นักเรียน  ผู้นำชุมชน  ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ  เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปปรับปรุงและให้สถานศึกษานำไปจัดทำ
รายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาต่อไป 
 
  ๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  หลังจากปรับปรุง 
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สมบูรณ์แล้ว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ได้ทราบและนำไปเป็นกรอบ
จัดทำรายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
 
  ๗. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  หลังจากสถานศึกษาได้นำกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปจัดทำรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนแล้ว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จะนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของสถานศึกษารวมทั้งติดตามประเมินผลคุณภาพของผู้เรียน
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่  และนำผลการประเมินมาใช้วางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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การดำเนินงานระดับสถานศึกษา  
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการทีจ่ะต้องนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

 ทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้จัดทำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม   เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนเอง   เกิดความรัก  ความผูกพัน   และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นสถานศึกษาจึงต้องนำ 
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  มาจัดทำ รายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับท้องถิ่น  ให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้นๆ 
 

 แนวทางการดำเนินงาน 
  ๑. ควรดำเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษา    ซ่ึงประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร  
ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณา
จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  และสภาพของชุมชน  ตามกรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดไว้ 
  ๒. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด  เพ่ือจะ
ได้ทราบถึงขอบข่ายในการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหา  องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
ของสถานศึกษาซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดไว้ 
  ๓. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดเน้น  หรือประเด็นที่สถานศึกษาให้
ความสำคัญ   และการจัดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ว่าควรอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด  ชั้นปีใด  เป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  หรือรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม  และควรจะมีเนื้อหามากน้อยอย่างไร  ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนดไว้ 
  ๔. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน   เพ่ือนำมาเป็นข้อมูล
จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น   
  ๕. จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา   เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์/
สังเคราะห์   กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ชุมชน  และวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษา  ทราบแล้วว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด  ชั้นปีใดบ้างที่จะต้อง  จัดทำสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น  และจะจัดทำเป็นรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม  จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณากำหนดเนื้อหา
องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม   ให้สอดคล้องกับบริบท  จุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพชุมชน   
ซึ่งอาจจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นช่วงชั้น   หรือเป็นชั้นปีก็ได้การนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนนั้น  สถานศึกษาหรือครูผู้สอนสามารถนำไปวางแผนจัดประสบการณ์  ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้  ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา  กำหนดโดยครูผู้สอนสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ  
เช่น 
  จัดทำรายวิชาเพิ่มเติม   ครูผู้สอนอาจจัดทำรายวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
หรือรายวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมของสถานศึกษานั้นๆ ก็ได้  ในการจัดทำครูผู้สอนอาจปรับปรุง
พัฒนารายวิชาที่มีอยู่เดิม  หรือจัดเป็นรายวิชาใหม่   เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และระดับชั้นนั้นๆ 
  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการ  ในรายวิชา 
ต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และระดับชั้นนั้นๆ  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผู้สอน 
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อาจเชิญวิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือนำนักเรียนออกไปเรียนรู้สภาพจริงในท้องถิ่น   ก็จะทำให้การ
เรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนี้    ครผูู้สอนอาจพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้อื่นๆ   ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  หรือเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้  เมื่อดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว  ครูผู้สอนควรประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และประเมิน
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา  รวมทั้งควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

 ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) 
 

หน่วยการเรยีนรู้ที่  ๑   ท้องถิ่นของเรา 
หน่วยการเรยีนรู้ที่  ๒   บุคคลสำคญัในท้องถิ่น 
หน่วยการเรยีนรู้ที่  ๓   ทรัพยากรในท้องถิ่น 
หน่วยการเรยีนรู้ที่  ๔   อาชีพในท้องถิ่น 
หน่วยการเรยีนรู้ที่  ๕   สถานทีส่ำคญัในท้องถิน่ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
ท้องถิ่นของเรา 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ตำนานชุมชนบ้านบ่อแร่ 
-ตำนานศึกถลาง 
-ตำนานเมืองภูเก็ต ประวัติของสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 
-บันทึกประวัติบุคคลสำคัญของเมืองภูเก็ต 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรง 
รักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ประเพณีท้องถิ่น 
-งานเทศกาลท้องถิ่น 
 
สุขศึกษา พลศีกษา 
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-การละเล่นในท้องถิ่นภูเก็ต 
-กีฬาพ้ืนบ้าน 
 
ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-การแสดงเพ่ือถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมภูเก็ต 
-การวาดลวดลายบนผ้าบาติก 
 
การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และ 
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ลักษณะนิสัยการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิต และ
ครอบครัว 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-งานบ้านในท้องถิ่น  
-งานเกษตรในท้องถิ่น 
-งานช่างในท้องถิ่น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
บุคคลสำคัญในท้องถิ่น 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต 
-เจ้าเมืองถลาง 
-ย่าจันย่ามุก 
-หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส  ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความ
เป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต 
-บุคคลสำคัญทางศาสนา  
-บุคคลสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมไทย 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

 

คณิตศาสตร ์
มาตรฐาน  ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
มาตรฐาน  ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในท้องถิ่น 
-การจำแนกประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในท้องถิ่น 
-การนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน  ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ
ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ใน
การดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต  
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
พืช สัตว์ ในท้องถิ่น 
-สัตว์ประจำท้องถิ่น 
-ต้นไม้ประจำท้องถิ่น 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ทะเลอันดามัน 
-ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
-ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าพ้ืนเมือง  
-ทรัพยากรท้องถิ่นด้านการเกษตร ศิลปกรรม และหัตถกรรมในท้องถิ่น 
-ชมรมบ้านบ่อแร ่เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
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การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ  การจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะ  การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    
และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิต
และครอบครัว 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-งานบ้านในท้องถิ่น 
-งานเกษตรในท้องถิ่น 
-งานประดิษฐ์ในท้องถิ่น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
      อาชีพในท้องถิ่น 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ และความ
จำเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
อาชีพในชุมชน อาชีพในท้องถิ่น สหกรณ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 
ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
คำศัพท์ที่เกีย่วกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
คณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ค. ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การสำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 
สถานที่สำคัญในท้องถิ่น 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สถานที่สำคัญในท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และ
ธำรงความเป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
โบราณสถานในท้องถิ่น โบราณวัตถุในท้องถิ่น 
ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สถานที่สำคัญในท้องถิ่น 
วาดภาพระบายสีสถานที่สำคัญในท้องถิ่น 
ต่อภาพจิกซอร์สถานที่สำคัญในท้องถิ่น 
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กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รักษ์แผ่นดินถิ่นกำเนิด 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เชิดชูวิถีไทยธำรง 
หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๓      ดำรงวัฒนธรรมบ้านเรา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ร่มเงาถิ่นเมืองทอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕      กึกก้องคนดีศรีภูเก็ต 
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หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๑ 
รักษ์แผ่นดินถิ่นกำเนิด 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
อ่านตำนานพ้ืนบ้าน,นิทานพ้ืนบ้าน 
เล่าตำนาน นิทานพื้นบ้าน 
เขียนนิทาน ตำนานพ้ืนบ้าน เรื่องสั้น 
ฟังนิทาน ตำนานพ้ืนบ้าน คำขวัญประจำท้องถิ่น 
คณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ท ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื่อสารการสื่อความหมาย 
ทาง    คณิตศาสตร์และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ เชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลสภาพปัญหาของท้องถิ่น 
การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาอ่ืนๆ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ธรรมชาติชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ดิน หิน แร่ แม่น้ำ ลำคลอง ป่าไม้ ภูเขา) 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
 สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
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การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น 
ที่ตั้ง อาณาเขต ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร 
ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เพลงพื้นบ้าน(รองแง็ง) 
การแต่งกาย 
ศิลปะชิโนโปรตุกีส 
ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
เชิดชูวิถีไทยดำรง 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การศึกษาเพลงพื้นบ้าน 
การอ่านนิทานพ้ืนบ้าน 
การเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส.๓.๑   เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส ๕.๒ มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม 
สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล 
การลงทุน สหกรณ ์กองทุนหมู่บ้าน ระบบสินเชื่อ การกู้ยืม เศรษฐกิจพอเพียง 
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ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ทีเ่ป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ความเป็นมา 
-ลักษณะและรูปแบบของศิลปะท้องถิ่น 
-คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 
-การสืบทอดงานศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น 
-วิวัฒนาการและความเป็นมาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
-ดนตรีพื้นบ้าน 
-ดนตรีไทย 
-ดนตรีสากล 
-การสืบทอดระหว่างดนตรีกับวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฎศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ละครพื้นบ้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
การสืบทอดนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นก ีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มี
วินัยเคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
กีฬาพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 
การละเล่นพื้นบ้าน 
การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะ การจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ  การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    
และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก   ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ดำรงชีวิตและครอบครัว 
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สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-อาหารในท้องถิ่น 
-ขนมไทยพ้ืนบ้าน 
-งานเกษตร 
-งานอาชีพท้องถิ่น 
-ผลติภัณฑ์ท้องถิ่น 
-นวดแผนไทย 
ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
-ภาษาต่างประเทศกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาชีพ ภูมิทัศน์ 
-ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
      ดำรงวัฒนธรรมบ้านเรา 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
นิทานพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้าน 
เรื่องสั้น สารคดีพ้ืนบ้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ระบบนิเวศป่าชายเลน 
-ระบบนิเวศในแหล่งน้ำทะเล 
-ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ประวัติความเป็นมาของจังหวัด 
- แหล่งข้อมูลประวัติท้องถิ่น  ชาติพันธุ์ภูเก็ต 
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีพ้ืนบ้าน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลสำคัญ บุคคลดีเด่น 
ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ 
-ความเป็นมา 
-ลักษณะและรูปแบบของศิลปะท้องถิ่น 
-คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 
-การสืบทอดงานศิลปะ 
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มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น 
-วิวัฒนาการและความเป็นมาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
-ดนตรีพื้นบ้าน 
-ดนตรีไทย 
-ดนตรีสากล 
-การสืบทอดระหว่างดนตรีกับวัฒนธรรม 
 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฎศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ศิลปวัฒนธรรรมท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์ 
-นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
-ละครพื้นบ้าน 
-ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การสืบทอดนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 
การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๑.๑   เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนทำงาน ทักษะการัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม 
 และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก  ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 
ดำรงชีวิตและครอบครัว 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-อาหารในท้องถิ่น 
-ขนมไทยพ้ืนบ้าน 
-งานเกษตร การปลูกพืชท้องถิ่น 
-งานอาชีพท้องถิ่นสาขาต่างๆ 
-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
-เสื้อผ้าการแต่งกาย 
-การนวดแผนไทย 
 

ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
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-สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
-ภาษาต่างประเทศกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา อาชีพ ภูมิทัศน์ 
-ภาษาตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ เพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
ร่มเงาถิ่นเมืองทอง 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-นิทานพื้นบ้าน ตำนานพ้ืนบ้าน 
-เรื่องสั้น สารคดีพ้ืนบ้าน 
-บทความเก่ียวกับท้องถิ่น สถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต 
-บทร้องเพลงรองแง็ง  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ระบบนิเวศ 
-อาหารพ้ืนเมือง 
-ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีพ้ืนบ้าน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลสำคัญ บุคคลดีเด่น 
 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
-แม่น้ำ ตลาดน้ำ ชมรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ 
-ความเป็นมา 
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-ลักษณะและรูปแบบของศิลปะท้องถิ่น 
-คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และการสืบทอดงานศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ศิลปวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น 
-วิวัฒนาการและความเป็นมาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
-ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
-การสืบทอดระหว่างดนตรีกับวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรรมท้องถิ่น ด้านนาฏศิลป์ 
-นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
-ละครพื้นบ้าน 
-ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การสืบทอดนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 
การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัวที่เก่ียวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง 
งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-อาหารในท้องถิ่น 
-ขนมไทยพ้ืนบ้าน 
-งานเกษตร การปลูกพืชท้องถิ่น 
-งานอาชีพท้องถิ่นสาขาต่างๆ 
-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
-เสื้อผ้าการแต่งกาย 
มาตรฐาน ส ๒.๑ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ประเพณีท้องถิ่น 
-งานบวงสรวงท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๕ 
กึกก้องคนดีศรีภูเกต็ 

ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-บุคคลดีเด่น บุคคลสำคัญ 
-ปราชญ์ชาวบ้าน 
-ศิลปินจังหวัด 
-เรื่องสั้น สารคด ีบทความ บทร้อยกรองพ้ืนบ้าน 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ประเพณีท้องถิ่น 
-งานบวงสรวงท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร 
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีพ้ืนบ้าน 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลสำคัญ บุคคลดีเด่นปราชญ์ชาวบ้าน 
มาตรฐาน ส ๕.๒   เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-พัฒนาการของมนุษยชาติในท้องถิน่ 
-ทะเล ป่าชายเลน ชมรม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม   
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กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

 

 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานต่างประเทศ 
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ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-เพลงพื้นบ้าน (รองแง็ง) 
-เพลงร้องเล่นของเด็ก เพลงกล่อมลูก ฝึกเขียนคำขวัญประจำท้องถิ่น 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-กวีนิพนธ์ วรรณกรรม เพลงพ้ืนบ้านในท้องถิ่น 
-การวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น 
-การนำคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
คณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ท ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การสื่อสาร  การสื่อความหมาย 
ทาง คณิตศาสตร์และการนำเสนอ    การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-กระบวนการคิด แสดงเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นเชิงคณิตศาสตร์ 
-โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น 
 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ระบบนิเวศในท้องถิ่น   การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
-ระบบชีววิถีในท้องถิ่น 
มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ปัญหาดิน น้ำ อากาศ เสียง) 
-การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑    รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ศาสนาในท้องถิ่น 
-พิธีกรรมทางศาสนาในท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส  ๑.๒ เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-กรณีตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลในท้องถิ่น 
-บุคคลดีเด่นที่เป็นแบบอย่าง 
-การปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในชุมชน และท้องถิ่น 
-การปฏิบัติตนตามประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาของ
ท้องถิ่น 

 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-คุณลักษณะของพลเมืองดีในท้องถิ่น เช่น ความสามัคคี ความเสียสละ จิตสำนึกสาธารณะ 
-ลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น การร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติตนตามประเพณี
ท้องถิ่น การรักษาสิทธิมนุษยชนเพ่ือการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างสันติสุข การรักษาสิทธิของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำผ้าบาติก การแปรรูปอาหาร 
-วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย ภาษาถ่ิน การเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ความรู้เรื่องระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง    
-การปฏิบัติของบุคคลในท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
-ผลทีไ่ด้รับจาการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของประชาชน 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีดลุยภาพ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น 
-กิจกรรมการนำทรัพยากรทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าและบริการ 
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มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ  
   ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ประวัติความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตประวัติท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 
-อารยธรรมที่มีผลต่อท้องถิ่นทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ และธำรงความ
เป็นไทย 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ปัจจัยและผลกระทบต่อภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
มาตรฐาน ส ๕.๑    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
 สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น 
-การดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
สุขศึกษา พลศกึษา 
มาตรฐาน พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
มาตรฐาน พ ๓.๒  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นก ีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มี
วินัยเคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
-กีฬาไทย (มวยไทย กระบี่กระบอง วิ่งเปี้ยว ตะกร้อ) 
-การละเล่นพื้นเมือง  
-เกมและกีฬาตามความนิยมของท้องถิ่น  
-กิจกรรมนันทนาการ 
มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในท้องถิ่น 
-อาหารสมุนไพร 
-ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ 
-การบริหารสุขภาพ 
-อาหารและโภชนาการท้องถิ่นที่มีผลต่อสุขภาพ 
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ศิลปะ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ศิลปะสาขาต่างๆในท้องถิ่น เช่น ฯลฯ 
-ศิลปะโบราณสถาน 
-ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น 
-ประติมากรรม 
-สถาปัตยกรรม 
-จิตรกรรม 
-ศิลปะผืนผ้า(บาติก) 
-ศิลปะประยุกต์ 
-ศิลปะประดิษฐ์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปะท้องถิ่นสาขาต่างๆ 
-ความเป็นมาของศิลปะท้องถิ่น 
-ลักษณะและรูปแบบของศิลปะท้องถิ่น 
-คุณค่าของศิลปะท้องถิ่น 
-การสืบทอดอนุรักษ์งานศิลปะท้องถิ่น 
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่าทาง
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ดนตรีไทย เช่น อังกะลุง ปีพาทย์ ระนาด ฆ้องวง เครื่องสาย  
-ดนตรีสากล เช่น วงโยธวาทิต ดุริยางค์ 
-ดนตรีพื้นเมือง เช่น วงรองแง็ง 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-ประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีในท้องถิ่น 
-การแสดงดนตรีไทย 
-การแสดงดนตรีสากล 
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 
-ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
-การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย 
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-เทคนิคการแสดง การเขียนบท การสร้างโครงเรื่อง 
-การศึกษา วิเคราะห์บทละคร 
-องคป์ระกอบของนาฏศิลป์ (ปรับเปลี่ยนการเรียงลำดับ) 
-นาฏศิลป์พื้นเมือง 
-หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๓.๒   เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฎศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรรมท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์ 
-นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
-ละครพื้นบ้าน 
-คุณค่าของนาฏศิลป์ท้องถิ่นและละครพ้ืนบ้านไทย 
-ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ 
-การสืบทอดนาฏศิลป์ ละครพ้ืนบ้านกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสากล 
การงานอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๓.๑    เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้    การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และมี
คุณธรรม 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดภูเก็ต 
-งานบ้าน เช่น การถนอมอาหาร การทำอาหาร 
-งานเกษตร เช่นปลูกพืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิตปุ๋ย ฯลฯ 
-งานประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์ของใช้ ของชำร่วย ของเล่นสำหรับเด็ก  
-งานธุรกิจ เช่น ผ้าบาติก มุก  
มาตรฐาน ง ๔.๑   เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น    มีประสบการณ์     เห็นแนวทางในงานอาชีพ   
ใช้เทคโนโลยี   เพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
-โครงงานอาชีพท้องถิ่นตามความสนใจ 
ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
-การใช้ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวกับอาชีพในท้องถิ่น 
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-การใช้ภาษาต่างประเทศในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 
-ถ้อยคำสำนวนง่ายๆที่เก่ียวกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
-ข้อมูลง่ายๆที่เก่ียวกับท้องถิ่น 
-ถ้อยคำ สำนวน ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญ เทศกาล งานฉลองในท้องถิ่น 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 
๑.  นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
๒. นางสาวปาริชาติ  วสิุทธิชาติ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 
คณะทำงาน 
  1.  นางหฤทัย  นวลศร ี   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  2.  นางสาวณัฐสรลิชา เพ็ชรจำเนียร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3.  นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  4.  นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  นายปรชัญา   บุตรครุธ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    
  6.  นางสาวอรุณี   อิสระโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
  7.  นายกิตต ิ ชินณฤวงษ์สกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
  8.  นายชัยยุทธ    ฟักมงคล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   
  9.  นางสาวเจษฎารัตน ์ สังข์ศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  10.  คณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 
คณะผู้เชี่ยวชาญ 
 

ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

หลักสูตรท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



เอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
การจัดกิจกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  เป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ. ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
การดำรงชีวิต  และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ               

ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน 
และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ   โรงเรียนจำเป็นต้องบริหารการใช้หลักสูตรโดยให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตระหนักในความสำคัญของการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น  จึงได้มอบหมายให้คณะครูดำเนินการสำรวจความต้องการของท้องถิ่นในเรื่องเรียนรู้
ที่สำคัญโดยจัดทำหลักสูตรของท้องถิ่นใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยนำพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จึง
ได้จัดทำ “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น”  ในระดับเขตพ้ืนที่  เพ่ือให้สถานศึกษานำไปจัดทำรายละเอียดของ
เนื้อหาองค์ความรู้  ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติจริง 

การพัฒนาหลักสูตรของท้องถิ่นครั้งนี้  ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  ได้รับความร่วมมือจาก 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูผู้สอนในทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 
 
                                                                       (นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์) 
                                                                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
ความสำคัญของการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๑ 
นิยามและความหมาย ๓ 
แนวทางการดำเนินงานจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๓ 
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) 

๘ 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ช่วงชั้นที่ 2 (ป.๔-๖) 

๑๖ 

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ช่วงชั้นที่ 3 (ม.๑-๓) 

๒๙ 

เอกสารประกอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเกต็ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓๗ 

คำสั่งโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ   
 
 


