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คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ระบุให
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพื่อความเปนไทย  
ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวติและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเกีย่วกบัทองถ่ิน  โดยทําหนาทีเ่ปนศูนยประสานงานเครือขายขอมูล
สารสนเทศ  สนับสนุนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรยีนการสอน      รวมทั้งจัดทําเอกสาร 
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางจัดทํา
สาระการเรียนรูทองถ่ินอยางเหมาะสม      และนําไปใชจดัประสบการณการเรียนรูใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการเรียนรู ความตองการของผูเรียน และชุมชน  อันจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวเกีย่วกับ
ทองถ่ิน  มีความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมใิจในทองถ่ินของตนเอง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขอขอบคุณคณะผูจัดทําเอกสาร ซ่ึง
ประกอบดวยคณะศึกษานิเทศกงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และบคุลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลทองถ่ิน   
ซ่ึงหวังวาจะเปนแนวทางใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนในการจัดทําสาระ
การเรียนรูทองถิ่นตอไป 
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กรอบสาระการเรยีนรูทองถิ่น 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 1 

 
1. ความสําคัญของการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540       มาตรา 81    ระบุไววา รัฐตองจัดการ 
ศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542    มาตรา 7    ระบุวา ในกระบวนการเรียนรูตองมุง 
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข   รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย……..มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย    รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ    รวมทั้งสงเสริมศาสนา      ศิลปะ   
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา   ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนรัุกษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง        มีความริเร่ิม
สรางสรรค  ใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 มาตรา 27  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาตอ 
 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กําหนดให  “…….ใหสถานศึกษาจัดทําสาระใน
รายละเอียด เปนรายป หรือรายภาค ใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
คุณสมบัติอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  รวมถึงจัดให
สอดคลองกับความถนัด  ความสามารถและความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมาย…………….” 
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                     จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังกลาว  หนวยงานที่ 
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา  นอกจากจะตองจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรมแลว  ยังจะตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน   เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองในทองถ่ิน  เรียนรู
สภาพภูมิศาสตร  ประวัติความเปนมา  สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต ภูมิปญญา  ศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดจนมีความรักความผูกพัน  และมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  รวมทั้งสามารถนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม   สถานศึกษาหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของจึงตองตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวนี้   รวมทั้งจะตัองดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน
สามารถนําสาระการเรียนรูทองถ่ินไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดสัมฤทธ์ิผล บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรูไดอยางแทจริง 
2.  ความหมาย และบริบทของสาระการเรียนรูทองถิ่น 

“ทองถิ่น”      หมายถึงสภาพแวดลอมและสังคมวัฒนธรรมที่ผูเรียนมีวถีิชีวิตเกีย่วของ  
 คุนเคยมาตั้งแตกําเนิด   มีขอบขายครอบคลุมตั้งแต  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวดั  กลุมจังหวดั และ
ภูมิภาคของทองถ่ินนั้นๆ 

“สาระการเรียนรูทองถิ่น”   หมายถึงรายละเอียดของเนื้อหา  องคความรูที่เกี่ยวกับทองถ่ิน 
ในดานตางๆ  เชนสภาพภูมปิระเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร  ส่ิงแวดลอม  ประวัติความเปนมา  สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  การดํารงชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณ ีภูมิปญญา  อาชีพ ฯลฯ  ตลอดจนสภาพ
ปญหาและสิ่งที่ควรไดรับการถายทอดพัฒนาในชุมชน และสังคมนั้นๆ  ซ่ึงสถานศึกษาควรไดกาํหนด
ขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู 

“กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น”    หมายถงึขอบขายเนื้อหาของสาระการเรียนรูทองถ่ินที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะหและกําหนดขึ้นเพื่ออํานวยประโยชน
ใหสถานศึกษานําไปจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินตามสภาพความพรอม และความตองการ
ของสถานศึกษา 
    “ขอมูลสารสนเทศของทองถิ่น”    หมายถึง รายละเอียดของขอมูลสารสนเทศในทองถ่ิน 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งขอมูลในดานสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร  ส่ิงแวดลอม  ประวัตคิวาม
เปนมา  สภาพเศรษฐกจิ สังคม  การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี  ภูมิ
ปญญา  ตลอดจนสภาพปญหาในชุมชนและสังคมนั้นๆ 
   “หนวยงานทีเ่ก่ียวของ”     หมายถึง  หนวยงานที่ทําหนาที่จัดทํากรอบสาระการเรียนรู 
ทองถ่ิน  ซ่ึงอาจเปนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือกลุมสถานศึกษารวมกันจัดทํา  หรือสถานศึกษา 



3 
และสํานักงานเขตพื้นที่รวมกันจัดทํา 
3. ขอบขายแนวคิด และแนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น 

      สถานศึกษา ควรศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  ตลอดจนกระบวนการจัดทําสาระ 
การเรียนรูทองถ่ิน ซ่ึงตองเริ่มจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมสาระ ศึกษาวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับทองถ่ินในระดับตางๆ และทําความเขาใจใหตรงกันในการกําหนดขอบขายของการจัดทําสาระ
การเรียนรูทองถ่ินในแตละรายวิชา  สําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําสาระของหลักสูตรใน
สวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน   สังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน  นําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยชุมชนมีสวนรวม        เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวสําคัญเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง  เกิดความรัก  ความผูกพัน     และมีความ 
ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน        

3.1 แนวทางการจัดทํา “สาระการเรียนรูทองถิ่น” 
ศึกษาวเิคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

หรือที่หนวยงานทางการศึกษาอื่นๆไดจดัทําขึ้น เพื่อจัดทํารายละเอียดของเนื้อหา   องคความรูที่เกี่ยวกับ
ทองถ่ินใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพของชุมชนนั้นๆ   โดยกําหนดแนวทางในการ
จัดทําไดหลากหลายแนวทาง   ดังนี ้

1) วิเคราะห สอดแทรกสาระทองถ่ินลงในหลกัสูตรสาระการเรียนรูพื้นฐาน ทั้ง 8 
กลุมสาระ  โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรู 

2) จัดทําเปนรายวิชาใหม ที่เรียกวา “สาระการเรียนรูเพิ่มเตมิ”    ซ่ึงควรเนนเรื่องที่
แสดงเอกลักษณ หรือมีความโดดเดนเฉพาะ  หรือเร่ืองของทองถ่ินที่อยูในความ
สนใจของผูเรียนโดยเฉพาะ    

3) จัดเปนกิจกรรมเสริมการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระ       เชนกิจกรรมชุมนมุที่สงเสริม
ความรัก ความภาคภูมใิจของทองถ่ิน /   กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเปนคน 
ทองถ่ิน     เชน ความสามารถในการใชภาษาถิ่น     การแสดงออกถึงความสามารถ 
ในงานศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณพีื้นบานในลักษณะตางๆ   การแตงกายที่แสดง
เอกลักษณของทองถ่ิน   ฯลฯ 

4) จัดสาระทองถ่ินแทรกลงในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    เชน   กิจกรรมสงเสริมความ 
       เปนประชาธิปไตย  ควรเนนใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจในสภาพการเมืองการ   
      ปกครองระดับทองถ่ิน /  กิจกรรมแนะแนวดานอาชพีควรเนนใหผูเรียนมีความรกั 
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       ความภาคภูมิใจในอาชีพทองถ่ิน   สามารถลงมือปฏิบัติได  ฯลฯ 
5) จัดในรูปแบบของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   ที่สงเสริมการเรียนรูในเรื่องของ 

ทองถ่ิน  หรือ การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
เชน ตัวอยางเนื้อหา   นิทานพื้นบาน  นิทานสอนใจ  หรือภาพประกอบสื่อตางๆ  
ควรเนนสื่อทีแ่สดงความเปนไทย หรือความเปนพื้นบาน มากกวาส่ือตางประเทศ 

3.2  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองของทองถิ่น            การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองของ
ทองถ่ิน ควรเนนใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจเรื่องของทองถ่ินทั้งอดีตและปจจุบนั รวมถึงแนวโนม
การพัฒนาในอนาคต  เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ   มีเจตคติทีด่ี    มีทักษะปฏิบัติในการสงเสริม 
อนุรักษทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยผานกจิกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ครอบคลุมการพัฒนา
ความรูความสามารถทุกดานของผูเรียน    ดังนี ้

1) มีความรูความเขาใจในประวตัิความเปนมา สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร   สังคม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี   ความคิด  ความเชื่อ  ตลอดจนสภาพการ
ดําเนินชวีิต  การประกอบอาชีพของประชากรสวนใหญในทองถ่ิน ทั้งอดีตและ
ปจจุบัน 

2) มีความภาคภูมใิจ  รักและผูกพันกับทองถ่ิน 
3) เขาใจสภาพปญหา เห็นแนวทางแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 
4) เสนอแนวทางแกปญหา และพัฒนาทองถ่ิน 
5) ปฏิบัติตามแนวทางแกปญหาที่เสนอได 
 

4. กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546            กําหนดให 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งมีหนาที่ในการพัฒนางาน
ดานวิชาการรวมกับสถานศึกษา               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1             จึงได
จัดทํา   “กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน” ในระดับเขตพื้นที่เพื่อใหสถานศึกษานําไปจัดทํารายละเอียด
ของเนื้อหาองคความรูที่เกี่ยวของกับทองถ่ินใหเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  และบริบทของ
ทองถ่ิน และนําไปสูการปฏิบัติจริง   ซ่ึงสถานศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
รายละเอียดของเนื้อหา  
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และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และทองถ่ินอันเปนที่ตั้ง
ของสถานศึกษา   ดังนี้ 

4.1  การกําหนดขอบขายเนื้อหา “สาระการเรียนรูทองถิ่น “ 

     หากพจิารณาขอบขายของคําวา   “ทองถ่ิน”  ตามความหมายที่ระบดุังที่ไดกลาวมา  
 ผูเรียนควรจะไดเรียนรูเร่ืองของทองถ่ิน ตั้งแตเร่ืองที่ใกลตัวที่สุด ไปจนถึงเรื่องไกลตัวที่สุด  ครอบคลุม
ตั้งแตหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวดั กลุมจังหวดั  ภูมภิาค    ซ่ึงอาจกําหนดใหเรียนตามความยากงาย
ของเนื้อหา  เปนลําดับชวงชั้น    เชน….ระดับชวงชั้นที่ 1-2  อาจตองเริ่มเรียนรูตั้งแตประวัติความเปนมา
ของครอบครัวของตนเอง เพือ่ใหเกดิความรักความผูกพนัในครอบครัว รวมถึง ความภาคภูมใิจใน 
บรรพบุรุษของตน(ในแงของประวัติศาสตรทองถ่ิน) หรือเรียนรูประวตัิความเปนมาของโรงเรียน ลําดับ
ไปจนถึงประวตัิหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จงัหวัด  สวนระดับชวงชั้นที่ 3-4  อาจเนนเรื่องของทองถ่ินที่มี
รายละเอียดมากขึ้น ตั้งแตระดับอําเภอ  จังหวัด กลุมจังหวัด  ภูมิภาค           ซ่ึงสามารถสอดแทรก หรือ 
บูรณาการเนื้อหา กิจกรรมไดในการจัดการเรียนรูทุกระดับชั้น โดยครูผูสอนพิจารณาเลือกรายละเอียด
เนื้อหาตามความเหมาะสมกบัวุฒิภาวะของผูเรียน   และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนด 

4.2 การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับทองถิ่น 
การศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน  สถานศึกษาควรวิเคราะห 

ใหครอบคลุมทั้งนโยบายของรัฐบาล  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด   วิสัยทัศนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
ขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาและชุมชน ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน   สภาพภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  
สภาพเศรษฐกจิ   สังคม   วิถีการดํารงชีวติ   ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิปญญาทองถ่ิน    สภาพ
ปญหา และเหตุการณสําคัญในชุมชนนัน้ๆ  รวมทั้งศึกษาวิเคราะห สังเคราะหขอมูล  จุดเนน   หรือ
ขอมูลประเด็นที่สถานศึกษาใหความสําคญั   รวมทั้งขอมูลแนวโนมการพัฒนาของทองถ่ิน           แลว
นําขอมูลที่ไดไปจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้นในแต
ละกลุมสาระ        โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับสภาพแวดลอม  บริบทของทองถ่ิน  รวมถึง
ความสอดคลองกับวิสัยทัศน  จุดเนนของสถานศึกษา     

กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน “จังหวัดนครราชสีมา”       ซ่ึงสถานศึกษาวิเคราะห 
สอดแทรกลงในสาระการเรียนรู แตละกลุมสาระ หรือรายวิชา   ควรใหความสําคญักับองคประกอบ
สําคัญที่ตองพิจารณา  ดังนี ้

1. ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนเรียนรูพื้นฐาน 
2. การบูรณาการใหเกดิองคความรู ที่ผสมผสานระหวางสาระการเรียนรูพื้นฐาน กับ 
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สาระการเรียนรูทองถ่ิน 

3. กําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูทองถ่ินในเรื่องที่ใกลตัวผูเรียนมากที่สุดตั้งแตระดับ
ครอบครัว ชุมชน  หรือหมูบาน   สอดคลอง  เหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

4. จัดลําดับเนื้อหา เปนขั้นตอน  ไมใหผูเรียน เรียนซํ้าซอนจนนาเบื่อหนาย ถึงแมวา
จะเรียนในเรื่องเดียวกันทุกระดับชั้น ก็สามารถจัดลําดับเนื้อหาใหเรียนในเรื่องที่มี
ความยาก - งาย ซับซอน ตางกันได   เชน  “เร่ืองประวัติทาวสุรนารี” นักเรียน
ในชวงชั้นท่ี1-2   อาจจะเรียนเรื่องของทาวสุรนารี ที่เนนเอกลักษณความกลาหาญ  
ประวัติความเปนมาโดยสังเขป  /  นักเรียนในชวงชั้นท่ี 3 อาจเรียนรูในฐานะเปน
สัญญลักษณของจังหวัดนครราชสีมา  สถานที่ทองเที่ยว    หรือเรียนรูเหตุการณ
สําคัญทางประวัติศาสตรในชวงที่เกิดวีรกรรมทาวสุรนารี   / นักเรียนในชวงชั้นท่ี 
4  อาจเรียนเรื่องของทาวสุรนารีในแงของการวิเคราะหเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตร  บทบาทของเมืองนครราชสีมาในฐานะเปนเมืองหนาดานสําคัญใน
สมัยสมัยตนรัตนโกสินทร  หรือศึกษาวิเคราะหความรูสึกของชาวโคราชที่มีตอ
ทาวสุรนารี (จากการสัมภาษณ พูดคุย)  เปนตน 

5. การเรียนรูเร่ืองของทองถ่ิน  ควรเนนใหผูเรียนไดศกึษาวเิคราะหจากแหลงเรียนรู 
สถานที่สําคัญ(ศึกษานอกสถานที่)  เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ  ไดสัมผัส
พูดคุยกับบุคคลในทองถ่ินนัน้ๆ  หรือไดลงมือปฏิบัติจนเกิดชิ้นงานจริงๆ    เชน
เร่ืองการทําอาหารทองถ่ิน  งานหัตถกรรม  งานฝมือ  หรือการละเลนพื้นบาน
ตางๆ  เปนตน 
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กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น  “จังหวดันครราชสีมา” 

 
 กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่กําหนดโดยเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1 ในที่นี้ เปน
การกําหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ทั้งในสวนที่ จําแนกตามเนื้อหาสาระ   และจําแนกตามกลุม
สาระการเรียนรู      ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษานําไปกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับ 
ทองถ่ินไดงาย   สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษา  และเหมาะสมกับผูเรียนในระดับชั้นตางๆ   ดังนี้ 
1. สาระการเรียนรูทองถิ่น จําแนกตามเนื้อหาสาระ / ขอมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

 1)  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 1.1  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด   (ชัยภูมิ / นครราชสีมา / บุรีรัมย /สุรินทร) 

                                     “ประตูอีสานสูสากล”  
 

• การพัฒนาเกษตรและแปรรูปสินคาการเกษตรสงออก 

• การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑผาไหม 

•  การพัฒนาการทองเที่ยว 
 

 
 
 
 
  

1.2  ยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา 
   “ประตูสูอีสาน  ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต  การแปรรปูสินคาเกษตรและการทองเที่ยว” 
 

• การพัฒนาการเกษตร และแปรรูปสินคาการเกษตรสงออก 

• การพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑไหมไทย 

• การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนต 

• การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

• การแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชากร 

• การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

• การแกปญหาเฉพาะพื้นที ่
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2)  วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมา 
“ในทศวรรษหนา  จังหวดันครราชสีมา เปนเมืองแหงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ที่นาอยูอยางยัง่ยืน   เปนศนูยกลางการเกษตร  อุตสาหกรรมและการพาณิชย       มกีาร 
ทองเที่ยวทีไ่ดมาตรฐาน  กาวไกลสูสากล  และนําสังคมสูความเขมแขง็ และมีดุลยภาพ  
เปนเมืองคนดี  คุณภาพชวีิตด ีและมีสุข” 
 
3)  ยุทธศาสตรการพัฒนา  (10  ดาน) 
1. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
2. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
3. การพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาดานการเกษตร 
5. การพัฒนาดานแรงงาน 
6. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
7. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8. การพัฒนาดานการทองเที่ยว 
9. การพัฒนาดานการพาณิชย 
10. การพัฒนาดานการคมนาคมและการขนสง 
 

4)  ขอมูลสารสนเทศของจังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบดวยขอมูลสารสนเทศ  จุดเดน  ประเด็นสําคัญ ที่ควรนํามาจัดการเรียนรูในทองถ่ิน 

  ดังนี้ 
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สภาพภูมิศาสตรและมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดนครราชสีมา 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนที่ราบสูงโคราช  
ระหวางเสนรุงที่ 14-16 องศาเหนือ  และเสนแวงที่ 101-103  องศาตะวันออก  สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 150-300  เมตร  อยูหางจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต  255 กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟ  264  
กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964  ตารางกิโลเมตร  หรือเทากับ 12,808,728  ไร  เทากับรอยละ 12 
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคนี้     
 ที่ตั้งของจังหวดั เปนประตูของภาคอีสาน  เชื่อมติดตอระหวางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ กับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก  และอยูหางจากชายแดนเขมรไมมากนกั  เหมาะที่จะเปนแหลงลงทุนทํา
การคากับทางกลุมประเทศอนิโดจีนและผลิตสินคาสงออกทางดานฝงทะเลตะวันออก ความหลากหลาย
ของทรัพยากรทางธรรมชาติ   ผลผลิตทางการเกษตร    และประชากรซึ่งมีจํานวนมาก ทําใหจังหวดัม ี
ศักยภาพในการลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง 
 
 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ราบสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 150-300 เมตร 
มีเทือกเขาใหญและเทือกเขาพนมดงรักเปนแนวยาวทางดานทิศใต และทิศตะวันตก  สวนบริเวณทาง
ตะวันออกเปนที่ราบลุม  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งป สูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน   
และต่ําสุด  13 องศาเซลเซียส ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม         ฤดูฝนเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม  เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงเปนลมรอนที่พัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดีย  มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป ประมาณ1,300 มม.    ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 
ถึงเดือนกุมภาพันธ   ระยะนี้ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนลมหนาวที่พัดมาจาก
บริเวณตอนเหนือของประเทศจีน  ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํา 

 แรธาตุ    จังหวัดนครราชสีมามีแรธาตุสําคัญหลายชนิด  ที่มีการสํารวจพบ และเปนแหลงแร
สําคัญเชิงพานิช  ไดแก เกลือหิน ซ่ึงพบในบริเวณกวางขวางมาก กินเนื้อที่กวา 1 ใน 3 ของจังหวัด  
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แหลงเกลือหินสําคัญ คือแหลงตลาดแค ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่กวา 1,000 ตารางกิโลเมตร ในอําเภอโนนสูง  
คง  ประทาย  พิมาย และชุมพวง  นอกจากนี้ยังพบแหลงแรโปแตส  ทองแดง  ยิบซัม  ลิกไนท  หินออน   
หินกาบ  แรเหล็ก  และดินเหนียวแดงซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับทําเครื่องปนดินเผา  ที่มีช่ือเสียงคือดิน
เหนียวแดงบานดานเกวียน 
 ปาไม    ไมที่มีคาสวนใหญเปนไมเบญจพรรณ  เชนไมประดู  ไมเต็ง  ไมรัง  ไมตะเคียน  ไมยาง  
และไมพวง เปนตน         ปจจุบัน พบวาจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปาไมที่อยูในสภาพที่สมบูรณเพียง   
1,300,000  ไร  คิดเปนรอยละ 10 ของพื้นที่จังหวัด  จึงไดมีการจัดพื้นที่ปาตามมติคณะรัฐมนตรี  โดย 
แบงพื้นที่ปาประเภทตางๆ  ไดแก   ประเภทปาไมถาวร จํานวน 3 ปา / ประเภทปาสงวนแหงชาติ 
จํานวน 29 ปา / ประเภทปาอนุรักษตามมติ คณะรัฐมนตรี  จํานวน 13 ปา / ประเภทปาอนุรักษตาม
กฎหมาย  จํานวน 2 ปา  และประเภทปาพื้นที่สงวนของรัฐ  จํานวน 25 ปา 
 ภูเขาท่ีสําคัญ ไดแกเขาเขียว  เขากบินทร  เขาบรรทัด   เขาสันกําแพง  เขาดงพญาเย็น  เขาดง
พญาไฟ  และเขาใหญ 
 แหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ 9  ลุมน้ํา   ไดแก ลุมน้ํามูล  ลุมน้ําลํามาศตอนปลาย  ลุมน้ําลํามาศ
ตอนตน  ลุมน้ําจักราช  ลุมน้ําลํามูลบน  ลําพระเพลิง  ลุมน้ําลําตะคอง  ลุมน้ําลําเชียงไกร  ลุมน้ําสะแทด 
และลุมน้ําชี 
 โครงการชลประทานขนาดใหญ     มี 5 โครงการ     ไดแก  
  1) อางเก็บน้ําลําตะคอง     ที่ตั้ง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว ความจุ 323.95 ลานลบม. 
พื้นที่ชลประทาน  127,540 ไร 
  2) อางเก็บน้ําลําพระเพลิง  ที่ตั้ง ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย  ความจุ 149.80 ลานลบม. 
พื้นที่ชลประทาน 84,960 ไร 
  3) อางเก็บน้ําลํามูลบน-ลําแชะ  ที่ตั้ง  ตําบลจรเขหิน และตําบลโคกกระชาย   อําเภอ 
ครบุรี   ความจุ 416 ลานลบม. 
  4) อางเก็บน้ําลําปลายมาศ-หวยเตย ที่ตั้ง ตําบลโนนสมบูรณ และสระตะเคียน อําเภอ
เสิงสาง   ความจุ  102.10  ลานลบม.   พื้นที่ชลประทาน  60,800 ไร 

5) เขื่อนทดและระบายน้ําทุงสัมฤทธิ์    ที่ตั้ง  ตําบลในเมือง   อําเภอพิมาย    พื้นที่ 
ชลประทาน 561,731 ไร 
  โครงการชลประทานขนาดกลาง  มีอางเก็บน้ํา จํานวน 36 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่  
23 ตําบล  19 อําเภอ  พื้นที่ชลประทาน  96,120 ไร  
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  โครงการชลประทานขนาดเล็ก   มีจํานวน 720 โครงการ  ครอบคลุมพื้นที่ 27 อําเภอ  
พื้นที่ชลประทาน 315,009 ไร 

 
 
 

การปกครอง และประชากร 

จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตการปกครองเปน 26 อําเภอ     6 กิ่งอําเภอ     287  ตําบล  และ 
3,478  หมูบาน   ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา / แกงสนามนาง / ขามทะเลสอ / ขามสะแกแสง /  คง / 
ครบุรี / จักราช / โชคชัย / ชุมพวง /ดานขุนทด / โนนแดง / โนนไทย / โนนสูง / หนองบุญมาก(บุนนาก) 
/ บานเหลื่อม / บัวใหญ / ปากชอง /ปกธงชัย / ประทาย / พิมาย /สีคิ้ว /สูงเนิน / เสิงสาง / หวยแถลง /  
วังน้ําเขียว / เฉลิมพระเกียติ / กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย / กิ่งอําเภอเมืองยาง / กิ่งอําเภอเทพารักษ / กิ่งอําเภอ
พระทองคํา /กิ่งอําเภอบัวลาย / และกิ่งอําเภอสีดา 
 หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดมีทั้งส้ิน 194 หนวยงาน   หนวยราชการบริหาร
สวนภูมิภาค มีทั้งสิ้น  42  หนวยงาน  หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  334  หนวยงาน 
ไดแก 
 1) องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง 
 2) เทศบาลนคร   1 แหง 
 3) เทศบาลตําบล   45 แหง 
 4) องคการบริหารสวนตําบล  287 แหง 
 ประชากรของจังหวัดนครราชสีมา  มีประชากรจํานวน 2,580,000 คน มากเปนอันดบัสอง
ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ   และเปนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อําเภอที่มีประชากร
มากที่สุด ไดแกอําเภอเมืองนครราชสีมา  รองลงมาคืออําเภอปากชอง         อําเภอที่มีประชากรนอยทีสุ่ด  
ไดแกอําเภอบานเหลื่อม 
 จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่กวางขวาง  มีลักษณะภูมิประเทศหลายรูปแบบ  ประกอบกับมี
การอพยพของประชากรจังหวัดอ่ืนเขามาตั้ง ถ่ินฐานอยูมาก   จึงทําใหประชาชนมีภาษา  และ
ขนบประเพณีที่แตกตางกัน  โดยจําแนกลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไดเปน 3 กลุมใหญ  ไดแก 
 1)     กลุมสังคมไทยโคราช      มีจํานวนมากที่สุด    เปนกลุมคนที่พูดสําเนียงภาษาทองถ่ิน 

2) กลุมสังคมใหม  เปนกลุมคนที่เขามาอยูใหม ในพื้นที่บางสวนของอําเภอทางตอนใต 
และตะวันตกของจังหวัด  สวนมากมาบุกเบิกพื้นที่ปา ปลูกพืชไรเพื่อการคา  กลุมนี้มี 
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3) ความหลากหลายในการใชภาษาพูดตามทองถ่ินเดิม  มักจะอยูรวมกันเปนกลุมเครือ

ญาติและกลุมอาชีพ ผสมผสานชีวิตความเปนอยูรวมกับคนในทองถ่ินไดเร็ว 
4) กลุมสังคมไทยอีสาน  มีลักษณะสังคมกึ่งไทยทองถ่ินกึ่งลาว  อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอ 

 ทางทิศเหนือและดานตะวันออกของจังหวัด  มีภาษาพูดของตนเอง 
 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปล่ียนแปลงไปตามการประกอบอาชีพและการ
ตั้งถ่ินฐานของประชากร มีสภาพการณที่ปรากฏใหเห็นอยูอยางตอเนื่องในปจจุบัน  ประกอบกับเปน
จังหวัดที่มีการยายถ่ินของประชากรสูงมาก  ปจจัยเหลานี้ สงผลกระทบโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลง
ประชากรในหลายๆดาน ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ อาชีพ  และการศึกษา 
 
 

 
ทรัพยากรการทองเที่ยว 

 ทรัพยากรกรทองเที่ยว หมายถึงสิ่งดึงดูดใจที่จะกอใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว  สามารถ
แบงยอยเปนประเภทตางๆไดหลายรูปแบบ   ไดแก    ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ  
ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนา   และทรัพยากร
การทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 
 จังหวัดนครราชสีมา มีสถานที่ทองเที่ยว หรือทรัพยากรการทองเที่ยวทั้ง 3 ประเภทดังกลาว
จํานวนมาก กวา 60 แหง  ซ่ึงมีขอมูลสําคัญ โดยสังเขป  ดังนี้ 

 

แหลงทองเที่ยว ขอมูลโดยสงัเขป 
1. อนุสาวรียทาวสุรนารี และ
ซุมประตูชุมพล 

- ตั้งอยูที่อําเภอเมือง  เปนสัญญลักษณของจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงเปนที่
เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกลเคียง  ทาง
ราชการไดจัดใหมีงานฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารีเปนประจําทุกป ใน
เดือนมีนาคม ซ่ึงถือเปนงานประจําปที่สําคัญของจังหวัด 

2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สมเด็จมหาวีรวงศ 

- ตั้งอยูในบริเวณวัดสุทธจินดา อําเภอเมือง เปนสถานที่แสดงศิลปวัตถุ
โบราณตางๆ ที่สมเด็จมหาวีรวงศไดริเริ่มรวบรวมโบราณวัตถุจํานวน
มาก เปนพิพิธภัณฑที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมศิลปากร  
สรางเมื่อป พ.ศ. 2497 
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3. วัดศาลาลอย - ตั้งอยูในตวัเมอืง บริเวณทางแยกทางหลวงสายนครราชสีมา-โชคชัย
อําเภอเมือง  ลักษณะเดน คือมีพระอุโบสถทรงสําเภาโตคล่ืน  ประดับ
ดวยวัสดุดนิเผาจากดานเกวียน  เดิมเปนวัดที่ทาวสุรนารีกบัทานปลัด
สามี สรางไวเมื่อป พ.ศ. 2370มีเจดียบรรจอัุฐิของทาวสุรนารีอยูที่วดันี ้

4. วัดปาสาละวัน - อยูในตัวเมือง  ใกลกับสถานีรถไฟนครราชสีมา  มีบุษบกตั้งผอบซึ่ง 
     บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และอัฐิพระอาจารยเสาร  พระอาจารยมั่น 
     และพระอาจารยสิงห   และเจดียที่ออกแบบอยางงดงามบรรจุอัฐิ 
     พระราชสังวรญาณ (หลวงพอพุธ ฐานิโย) 

5. วัดศาลาทอง - อยูบริเวณบานหัวทะเล อําเภอเมือง  มีพระเจดียซ่ึงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ พระประทานในโบสถเปนพระพุทธรูปนั่งองคใหญ 
ปางปาเลไลยก  ทําจากหิน สันนิษฐานวาสรางในสมัยขอม 

6. วัดพระนารายณมหาราช - ตั้งอยูในตัวเมืองบริเวณหลักเมือง  ภายในบริเวณวัด มีศาลพระ
นารายณมหาราช  เปนที่ตั้งเทวรูปพระนารายณส่ีกร สรางดวยหิน
ทราย ฝมือขอม  เปนเทวรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดนครราชสีมา 

7. ศาลหลักเมือง - อยูในตัวเมือง ใกลกับวัดพระนารายณมหาราช    เปนศาลที่มีเสา 
       หลักเมืองนครราชสีมา เปนที่เคารพสักการะของชาวเมือง สรางในป 
       พ.ศ. 2231   สมัยพระนารายณมหาราช 

8. ปราสาทหินพิมาย -     ตั้งอยูที่อําเภอพิมาย     เปนพุทธสถานในลัทธิมหายาน สรางขึ้นราว 
    พุทธ ศตวรรษที่ 16 โดยพระเจาสุริยวรมันที่ 1    และตอเติมในสมัย 
     พระเจาชัยวรมันที่ 7  ราวตนพุทธศตวรรษที่ 18 เร่ิมสรางกอนปราสาท 
     นครวัดในประเทศกัมพูชา  เปนศาสนสถานที่งดงามทั้งสถาปตยกรรม 
     และประติมากรรม    และเปนสถานที่ทองเที่ยสําคัญของจังหวัด 

9. ไทรงามและเขื่อนพิมาย - ตั้งอยูที่อําเภอพิมาย เปนแหลงทองเที่ยวประเภทที่มีความงดงามตาม 
ธรรมชาติอันเกิดจากตนไทรใหญริมแมน้ํามูล อยูในความดูแลของ
กรมชลประทาน 

10. ปราสาทหินพนมวัน -  ตั้งอยูที่ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง   เปนโบราณสถานปราสาทหินทราย 
    มีองคปราสาทอยูตรงกลาง สันนิษฐานวาสรางประมาณ ป พ.ศ. 1625 
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11. เมืองเสมา -   ตําบลเสมา  อําเภอสูงเนิน  เปนเมืองโบราณ มีศิลปะสมัยทวาราวดี และ
มีส่ิงที่นาสนใจ ไดแก  พระพุทธไสยาสน เปนพระพุทธรูปองคใหญ ความ
ยาว 11.70 เมตร  ธรรมจักรศิลา เสนผาศูนยกลาง 1.45 เมตร ตัวเมืองเสมา
เปนเมืองโบราณรูปไข มีคูเมืองลอมรอบ 

12.วนอุทยานน้ําตกวะภูแกว - บานวะภูแกว ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน  เปนสถานที่พักผอน 
       ตามธรรมชาติ  มีน้ําตกในฤดูฝน 

13. ดานเกวียน - ตําบลดานเกวียน  อําเภอโชคชัย   เปนแหลงงานหัตถกรรมประเภท
เครื่องปนดินเผา  ลักษณะเครื่องปนดินเผาจะเปนสีดําเพราะมีแรเหล็ก
ผสมอยูดวย ทําใหเกิดสีสันสวยงาม      ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
ดานเกวียนมีช่ือเสียงทั้งใน และตางประเทศ 

14. ถํ้าวัวแดง - ตําบลเฉลียง อําเภอครบุรี  เปนพุทธสถาน ที่พักผอน และเปนที่ตั้ง
ของสํานักสงฆถํ้าวัวแดง ภายในผนังถํ้ามีภาพแกะสลักรูปพระศิวะ
ประทับอยูบนหลังโคอุศุภราช  สันนิษฐานวาคงเกิดขึ้นสมัยขอม  
บริเวณถํ้าวัวแดงเปนปาดงดิบ มีตนไมขึ้นหนาแนนและเขียวชะอุม
ตลอดป 

15. เขื่อนลําพระเพลิง -      ตําบลตะขบ อําเภอปกธงชัย   เปนเขื่อนเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตร   
       มีทิวทัศนสวยงาม รมร่ืน เหมาะแกการพักผอน เร่ิมกอสรางตั้งแต  
       ป  พ.ศ. 2506-2513 

16.ผาไหมปกธงชัย - ตําบลเมืองปก  อําเภอปกธงชัย  เปนศูนยรวมการผลิตและจําหนาย 
       ผาไหมคุณภาพดี  ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวในการเดินชม 
       แหลงผลิต และเลือกซื้อสินคาผาไหม ซ่ึงมีตั้งแตการผลิตในระดับ 
        ครัวเรือน จนถึงโรงงานขนาดใหญ 

17.พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น
แหงชาติพิมาย 

- อําเภอพิมาย  เปนพิพิธภัณฑสถานกลางแจง และอาคารพิพิธภัณฑ มี
วัตถุโบราณศิลปะสมัยขอม จัดแสดงไวจํานวนมาก 

18. แหลงโบราณคดี 
บานปราสาท 

- ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง  เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขุดคนหลุมฝงศพ 3 หลุม ความลึก
ประมาณ 5 เมตร  ไดพบโครงกระดูกของมนุษยกอนประวัติศาสตร 
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 - จํานวน 60 โครง  และโบราณวัตถุอีกจํานวนมาก  มีอายุประมาณ 
3000 ป 

19. วัดเทพพิทักษปุณณาราม -   ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง   เปนวัดอยูบริเวณเชิงภูเขาสีเสียดอา  มี 
     พระพุทธรูปองคใหญสีขาวประดิษฐานอยูบนภูเขา มองเห็นไดใน 
      ระยะไกล  ภูมิประเทศบริเวณวัดสวยงามและเปนธรรมชาติ  เปน 
      สถานที่ประกอบศาสนกิจดานวิปสสนา  และเปนที่สักการะของ 
      ประชาชน 

20. เขื่อนลําตะคอง - ตําบลลาดบัวขาว  อําเภอสีคิ้ว  เปนอางเก็บน้ําที่อยูใกลทางหลวง
หมายเลข 2  ผูผานไปมาสามารถมองเห็นทิวทัศนอันสวยงามของอาง
เก็บน้ําได ลอมรอบดวยภูเขา  เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ  มี
บริเวณพักผอน และจุดชมวิวเปนสัดสวน 

21. อุทยานแหงชาติเขาใหญ - อําเภอปากชอง   เปนสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ มีภูมิประเทศ
สวยงาม มีสถานที่ทองเที่ยวภายในอุทยานหลายแหง     เชนน้ําตก 
เหวสุวัต  น้ําตกกรองแกว  น้ําตกผากลวยไม สภาพปาไมสมบูรณ มี
สัตวปาหลากหลายชนิด รวมถึงสัตวปาหายาก 

22. ตลาดผลไมกลางดง - ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง  เปนตลาดขายผลไมขนาดใหญ โดย
เปนผลไมทุกชนิดจากไร ในอําเภอปากชอง  ผลไมที่มีช่ือมากที่สุด 
คือนอยหนา 

23. สวนสัตวนครราชสีมา - กม.ที่ 13  ถนนนครราชสีมา – โชคชัย   เปนสวนสัตวแหงที่ 5 ของ
ประเทศ ลักษณะเปนแบบกึ่งเปด และกึ่งปด มีพื้นที่กวาง กวา 500 ไร 
มีสัตวปาที่นาสนใจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะสัตวปาซาฟารี 

24. พิพิธภัณฑไมกลายเปน
หิน 

- บานโกรกเดือนหา  ต.สุรนารี เปนแหลงทีขุ่ดพบไมกลายเปนหินที่มี
อายุมากกวา60 ลานป จํานวนมาก  เปนพพิิธภัณฑไมกลายเปนหิน
แหงแรกในทวีปเอเชีย   ในการดูแลของกรมทรัพยากรธรณี 

25. งานเทศกาลและประเพณี
ที่สําคัญ 

- งานประเพณีสําคัญ ที่จัดเปนงานประจําปของจังหวัด     ไดแก  
งานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี  ในเดือนมีนาคม / งานประเพณี
แขงเรือพิมาย ในชวงใกลเทศกาลออกพรรษา  เดือนพฤศจิกายน  
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แหลงโบราณคดี 

แหลงโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา     เปนบริเวณถ่ินที่ปรากฏโบราณวัตถุและ 
โบราณสถาน รวมไปถึงหลักฐานและรองรอยตางๆที่แสดงใหทราบวามีการตั้งถ่ินฐานการอยูอาศัย การ
ทํากิจกรรมตางๆของมนุษยที่มีอายุเกากวา 1000 ปขึ้นไป      ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ได 
ปรากฎแหลงโบราณคดีจํานวนมาก ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ
สูง อันเปนปจจัยสําคัญในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย   แหลงโบราณคดีสวนใหญที่พบในจังหวัด
นครราชสีมา  จะมีลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณหลายยุคหลายสมัยสืบเนื่องติดตอกันมา  
บางแหงอาจมีรองรอยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สืบตอมาเปนสายอารยธรรมทวาราวดี และสาย
อารยธรรมเขมร ตามลําดับ  แตบางแหลงอาจปรากฎเพียงยุคสมัยเดียว ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่วามีความ
เหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานหรือไม รวมทั้งอาจมีปจจัยอ่ืนๆเปนตัวกําหนด 
 การคนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฎในจังหวัดนครราชสีมา  สามารถจัดแบงตาม
ลักษณะของโบราณวัตถุ และโบราณสถานออกเปนกลุมใหญ ดังนี้ 

1. แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร 
1) มีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใชสมัยหินเกาที่ทําดวยไมกลายเปนหินที่อําเภอสูงเนิน และ 
      พบกลุมหินตั้งเปนวงกลม ที่เรียกวา “วัฒนธรรมหินใหญ” (Magalithic Culture) อยูที่  
     บานหินตั้ง ตําบลโคราช  อําเภอสูงเนิน  ซ่ึงมีอายุประมาณ 3500-4500 ป  ลักษณะของ 
     วัฒนธรรมหินตั้งเปนวงกลม คือการนําเอาหินขนาดใหญมาปกฝงลงในพื้นดินโดยวาง 
      ตําแหนงใหจัดเรียงเปนวงกลม สันนิษฐานวาใชเปนที่ชุมนุมหรือที่ฟอนรํา 
2) ภาพเขียนสีที่เขาจันทรงาม  ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว  มีภาพที่แสดงถึงการประกอบ

พิธีกรรมรวมกัน การดํารงชีพทั่วไป  แสดงใหเห็นถึงการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณ 
3) แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรบานปราสาท   มีอายุกวา 3000 ป  ปจจุบันได

จัดทําเปนพิพิธภัณฑกลางแจง  โดยคงสภาพหลุมขุดคนและหลักฐานที่ขุดพบไวใน
สภาพที่เปนจริงตามที่ขุดพบครั้งแรก  เปนสถานที่ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูทางดาน
โบราณคดีที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา 

4) ชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร  ลักษณะเปนเนินดินรูปรางรี และกลม หลักฐาน
สวนใหญที่พบคลายคลึงกันคือ เศษภาชนะดินเผา เครื่องประดับหิน โครงกระดูกมนุษย  

      บริเวณที่พบ  ไดแก  บานสลักได บานพุทรา ตําบลรังกาใหญ อําเภอพิมาย /  
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บานหนองบัวตะเกียด ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด / โนนบานกริน ตําบล 
โนนสูง  อําเภอโนนสูง / บานคอหงส อําเภอโนนสูง / บานไร  ตําบลโนนทองหลาง  อําเภอ
บัวใหญ / บานดงพลวง ตําบลหลุมขาว  อําเภอโนนสูง / บานหลุมขาว ตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง และบานสุกร ตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง 
5) ชุมชนโบราณสมัยสมัยประวัติศาสตรตอนตน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 พบ 
รองรอยการตั้งถ่ินฐานหลายแหง  เชน บานโนนอุดม ตําบลโนนอุดม อําเภอชุมพวง / บาน
เสมาใหญ ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ / บานดอนหัน ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ เปน
ตน 
2. แหลงโบราณคดีท่ีเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา     

1) อุทยานประวัติศาสตรพิมาย  อําเภอพิมาย 
2) ปราสาทหินพนมวัน วัดพนมวัน  ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง 
3) โบราณสถานกลุมอําเภอสูงเนิน  ไดแก วัดธรรมจักรเสมาราม  ปราสาทหิน 

เมืองแขก  ปราสาทโนนกู  ปราสาทหินเมืองเกา  เมืองเสมา  เปนตน 
4) แหลงหินตัดสี้คิ้ว  อําเภอสีคิ้ว 
5) ปรางคบานพะโค  ตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย 
6) ปรางคครบุรี  อําเภอครบุรี 
7) ถํ้าวัวแดง บานเฉลียงโคก  ตําบลเฉลียง  อําเภอครบุรี 
8) วัดปรางค บานพุดซา  ตําบลพุดซา  อําเภอเมือง 
9) ปราสาทนางรํา บานนางรํา ตําบลนางรํา  อําเภอประทาย 

 
 
 

ประวัติศาสตร  

จังหวัดนครราชสีมามีประวัติความเปนมาอันยาวนาน ปรากฏหลักฐานรองรอยแสดงวามี 
พัฒนาการของชุมชนโบราณมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  มีพัฒนาการมาจนถึงสมัยอาณาจักรขอม
แหงกัมพูชา  จนรวมกับอาณาจักรอยุธยา  และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในสมัยสมเด็จพระนารายณ
โดยโปรดใหยายเมืองนครราชสีมาจากทองที่อําเภอสูงเนินมาตั้งอยูในที่ตั้งปจจุบัน  โดยสรางเมือง
นครราชสีมาเปนปอมปราการในฐานะเมืองสําคัญชายพระราชอาณาเขต           ในสมัยรัชกาลที่ 3    เกิด 
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร คือการตอตานกบฏเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทน  จนเกิดวีรกรรม 
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ทาวสุรนารี    / ในสมัยรัชกาลที่ 5โปรดเกลาใหจัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิบาล       และยกฐานะเปนจงัหวดั 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ในสมัยรัชกาลที่ 6   แบงเขตการ
ปกครองออกเปนจังหวัด และอําเภอ มาจนปจจุบัน   
กลุมชาติพันธุในนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยประชากรหลายกลุมชาติพันธุ  บางกลุมก็เปนเจาของถิ่น
เดิม เชน กลุมชาวบน  กลุมไทยโคราช  บางกลุมก็อพยพโยกยายเขามาภายหลัง ดวยสาเหตุทั้งทางดาน
การเมือง  การสงคราม  และอพยพมาเพื่อหาแหลงที่ทํากินใหม     เชนกลุมไทย   ลาว  เ ขมร   มอญ   
กวย(สวย)  จีน  แขก  เปนตน  ซ่ึงลวนมีลักษณะวัฒนธรรม เชนภาษา  ประเพณี  ความเชื่อ ฯลฯ เปนของ
ตนเอง 
 
 
ประเพณีและความเชื่อของชาวโคราช 

 ประเพณีและความเชื่อของชาวโคราช มีพื้นฐานมาจากสภาพการดํารงชีวิต และวิถีการ 
ดํารงชีวิตที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติและองคประกอบแวดลอมอ่ืนๆ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ
ชาวโคราช ซ่ึงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาชานาน  ดังนี้ 
คําขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมา 
 คําขวัญประจําจังหวัดแตดั้งเดิมของจังหวัดนครราชสีมา       คือ      
  “นกเขาคารม  ออยคันรม  สมขี้มา  ผาหางกระรอก”   ของทั้ง 4  ส่ิงนี้  เปนสิ่งที่แสดงเอกลักษณความ
เปนทองถ่ินแตโบราณของชาวจังหวัดนครราชสีมา 
 “นกเขาคารม” หมายถึงนกเขาที่มีเสียงไพเราะ จนเปนที่กลาวขานของชาวเมืองแต
ดั้งเดิม  เนื่องจากภูมิประเทศจังหวัดนครราชสีมาเต็มไปดวยปาไมเบญจพรรณ ไปจนถึงปาดงดิบ
หนาแนน มีสัตวปาจํานวนมาก  มีนักตอนกนิยมจับนกเขาในปามาเลี้ยงเพื่อสรางความเพลิดเพลินใน
การฟงเสียงขันอันไพเราะ 
 “ออยคันรม”      เปนออยพื้นเมืองโคราชที่ชาวบานนิยมกินกันมาก    เพราะเนื้อละเอียด   
ชานนิ่ม  ขอเรียบ  เนื้อตรงขอออน  ออยชนิดนี้มีลักษณะเดนคือ นอกจากรสหวานแลว ออยยังมีกล่ิน
หอมออนๆ   มีสีมวงจางหรือสีแดงคล้ํา หรือแดงปนน้ําตาล   ลําขนาดกลางถึงขนาดใหญ จะมี
เสนผาศูนยกลาง หนึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่ง  ลําตนสูงตั้งแต 1-2 เมตร ออยแกและตัดไดเมื่ออายุครบ 1 ป   
 
 



19 
 “สมขี้มา”   เปนผลไมพื้นเมืองที่นิยมกินกันทั่วไป  ลักษณะลูกกลมแปน  สมดิบเปลือกเปน
สีเขียวแก(สีเขียวขี้มา)  ผิวเปนมัน  มีรสเปรี้ยวมากกวาหวาน เนื้อสีสมออนเกาะกันแนน  ไมนิยมปลูก
เพื่อการคา  แตนิยมปลูกไวรับประทานเองตามบานมากกวา 
 “ผาไหมหางกระรอก”    เปนเอกลักษณเดนสําคัญของเมืองโคราช  เปนตนตํารับไหมโคราช 
สันนิษฐานวาการทอผาไหมหางกระรอกนาจะไดคติมาจากลาวเวียงจันทน  ที่ถูกกวาดตอนมาในสมัย 
รัชกาลที่ 3  พวกนี้ใชผาหางกระรอกและมีฝมือในการทอ   คนกลุมนี้ตั้งรกรากที่อําเภอปกธงชัย  และ 
สืบทอดวัฒนธรรมการทอผาไหม ที่มีช่ือเสียงในปจจุบัน 
 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  ไดมีการ
กําหนดคําขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมาที่ยังคงเอกลักษณทองถ่ินแตดั้งเดิม    คือ 
                   “เมืองหญิงกลา  ผาไหมดี  หมี่โคราช  ปราสาทหิน  ดินดานเกวียน” 
ประเพณีท่ีเก่ียวของกับชีวิตชาวโคราช 
 บรรพบุรุษของชาวโคราช ไดสรางแบบแผนเกี่ยวกับชีวิต อันเปนประเพณีที่สืบทอดตอกัน
มาจนเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะถิ่น  จนกระทั่งยึดถือเปนประเพณีของชาวโคราช
ในที่สุด   ประเพณีที่เกี่ยวของกับชีวิตชาวโคราช  คือประเพณีการเกิด  ประเพณีการบวช  ประเพณีการ
แตงงาน  และประเพณีการทําศพ  ซ่ึงแบบแผนการปฏิบัติและความเชื่อบางอยางยังคงอยูในความเชื่อ
ของชาวโคราชมาจนปจจุบัน 
ประเพณีพื้นบานของโคราช 
 ประเพณีพื้นบานของชาวโคราช มีทั้งสวนที่เปนของชาวโคราชแทๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต
บรรพบุรุษ  และสวนที่เปนความเชื่อ การปฏิบัติในวิถีชีวิตที่เกิดจากการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
อีสานในสวนอื่นๆ  ที่สําคัญ  เชน   
 ประเพณีการทํานาวาน หรือการขอแรงเพื่อนฝูง ญาติมิตรไปชวยทํานา เปนประเพณีที่แสดง
ถึงความสามัคคีและยังไดรับความสนุกสนาน   ปจจุบันในชนบทยังมีประเพณีนี้อยูบาง   
  ประเพณีเล้ียงศาลตาปู  ตาปูจะเปนที่เคารพของบานนั้นๆ  ถาชาวบานจะเดินทางออกจาก
หมูบานก็ตองมาขอความคุมครอง และใหตาปูอวยชัยใหพร      ปจจุบันยังคงสามารถพบเห็นศาลตาปู 
อยูบาง  บริเวณหมูบานชนบทหลายแหง 
 ประเพณีแหนางแมว  /ประเพณีทําบุญกลางบาน /ประเพณีค้ําโพธิ์ ค้ําไทร และตอสะพาน /
ประเพณีสงกรานต / ประเพณีทําบุญวันสารท / ประเพณีแหเทียนพรรษา / ประเพณีแขงเรือพิมาย  
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นามสกุลของคนโคราช 
 ชาวโคราช มีนามสกุลที่เปนเอกลักษณโดดเดนตางจากที่อ่ืน    โดยนิยมตั้งนามสกุลตาม 
ภูมิลําเนาที่เกิด หรือที่อยูอาศัย  ใชช่ือ ตําบล  อําเภอ หรือหมูบาน เปนสวนทายของนามสกุล  ซ่ึงบอกให
รูวาคนที่มีนามสกุลเชนนี้  คือคนที่มีภูมิลําเนาอยูที่ใด   เชน คนที่มีนามสกุลลงทายดวย คําวา “กระโทก”  
คือคนที่มีภูมิลําเนาอยูที่อําเภอโชคชัย  ที่เดิมเรียกวากระโทก 
 นามสกุลของคนโคราชที่แสดงเอกลักษณโดดเดนวาเปนคนมีภูมิลําเนาในทองที่อําเภอใด ที่
ปรากฏใหเห็นจํานวนมาก  ประมาณ 10 อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง / อําเภอปกธงชัย / อําเภอโนนไทย / 
อําเภอสูงเนิน / อําเภอสีคิ้ว / อําเภอโชคชัย / อําเภอจักราช / อําเภอพิมาย / อําเภอดานขุนทด / อําเภอ
โนนสูง / อําเภอบัวใหญ  และอําเภอครบุรี 

 

บุคคลท่ีควรรูจัก และภูมิปญญาทองถิ่น  
 

นอกเหนือจากทาวสุรนารีผูมีวีรกรรมอันกลาหาญชวยกอบกูบานเมืองใหพนจากกองทัพ 
เจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทนในพ.ศ. 2369 แลว นครราชสีมายังมีบุคคลที่ควรรูจักทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ที่ไดทําประโยชนใหแกบานเกิดเมืองนอนอีกจํานวนมาก  แมวาหลายทานจะหาชีวิตไมแลว แต
ผลงานของทานก็ยังคงเปนแบบอยางที่สมควรจดจําและรําลึกถึง  ผลงานอันเปนมรดกสืบทอดของ
บุคคลเหลานี้ เปนภูมิปญญาไทยที่สามารถจัดเปนหมวดหมู ตามเกณฑของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได 9 ประเภท   ไดแก ดานเกษตรกรรม / ดานการแพทยแผนไทย / ดานอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม / ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม / ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน / ดาน
ศิลปกรรม / ดานภาษาและวรรณกรรม / ดานปรัชญา ศาสนาและประเพณี  และดานโภชนาการ 
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เกษตรกรรม  ประชาชนรอยละ 75  มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก  

สภาพทางเศรษฐกิจ 

ขาวนาป  มีพื้นที่ปลูกขาวประมาณ  4 ลานไร  พืชไรที่สําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง  ขาวโพด และออย 
 ปศุสัตว    จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่เล้ียงสัตวมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สัตวที่เล้ียงมาก ไดแก โค  กระบือ   สุกร  และสัตวปก  
 ประมง   มีผูประกอบการเลี้ยงสัตวน้ํากวา 4,000 ราย  ปริมาณสัตวน้ําที่จับได เฉล่ีย 2,700 
เฉล่ีย 2,700 ตัน / ป   
 อุตสาหกรรม     อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดยังคงเปนอุตสาหกรรมการเกษตร  ที่สําคัญ 
ไดแก โรงสีขาว  โรงงานแปงมัน  โรงงานน้ําตาล   อุตสาหกรรมที่กําลังไดรับการสงเสริมตามนโยบาย
รัฐบาล และมีแนวโนมดี  ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  และอิเล็กทรอนิกส  สงขายตางประเทศ  
สวนอุตสาหกรรมขนาดยอมที่ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาล  เชนอุตสาหกรรมการผลิต 
น้ําแข็งและน้ําแข็งหลอด  ผลิตเสนหมี่และผลิตน้ําดื่ม เครื่องนุงหม  รองเทา  พลาสติก  อาหาร เปนตน 
สวนอุตสาหกรรมเหมืองแรสัมปทานที่เปดทําการประมาณ 40 แหง  ชนิดของแรที่ผลิตไดมากที่สุด คือ
หินปูน (หินอุตสาหกรรมกอสราง)  รองลงมาคือ เกลือหิน  ผลิตไดมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ 
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2.  การวิเคราะหสาระการเรียนรูทองถิ่นจากมาตรฐานการเรียนรู 
 การวิเคราะหสาระการเรียนรูทองถ่ิน      ควรเริ่มตนจากการศึกษาขอมูลสารสนเทศทองถ่ิน
ตั้งแตระดับภูมิภาค กลุมจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน บูรณาการกับการวิเคราะหวิสัยทัศนสถานศึกษา
และมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  / มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  และสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  เพือ่จะได
ทราบถึงขอบขายของการกําหนดกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินที่บูรณาการสัมพันธกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสภาพทองถ่ิน 
 จากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระฯ ใน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีมาตรฐานการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูทองถ่ิน   ดังนี้ 
    
 
                         ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 

มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 
สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ภาษาไทย  
สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา 
มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย    การ 
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
มาตรฐาน ท 4.2 :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ  และความสัมพนัธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สงัคม 
และชีวิตประจาํวัน 
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และ
วรรณกรรมไทยอยางเหน็คณุคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 
 
-  ภาษาพื้นบาน   “ภาษาโคราช” /       
“นามสกุลของคนโคราช” 
- เอกลักษณของภาษาโคราช 
- ภาษาโคราช กบัศิลปวัฒนธรรม 
    และวิถีชีวิตชาวโคราช 
     “เพลงโคราช” 
 
-    นิทานพืน้บาน / วรรณกรรม 
  พื้นบานอีสาน /ภาษาสํานวน
โคราช / นิทานคํากลอน 
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มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 

คณิตศาสตร 
สาระที่ 1 :  จํานวนและการดาํเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 :  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน  และ 
การใชจํานวนในชีวิตจรงิ 
 
 
 
 
สาระที่ 2 : การวัด 
มาตรฐาน ค 2.2 : วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได 
 
 
สาระที่ 4 : พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.2 : ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรอ่ืนๆแทนสถานการณตางๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
นําไปใชแกปญหาได 
สาระที่ 5 : การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
มาตรฐาน ค 5.1  :  เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลได 
 

 
 
- ขอมูลจํานวนประชากร /ขอมูล 
แหลงทรัพยากร / ขอมูลการ 
ประกอบอาชพี ฯลฯ ของหมูบาน
ตําบล อําเภอ จังหวดันครราชสีมา / 
ขอมูลจํานวนนักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน ฯลฯ 
 
-   การเรียนรูโดยใชส่ือที่มีอยูใน 
ทองถ่ิน    เชน อาคารเรียน บาน วัด  
วัสดุส่ิงของจากแหลงเรยีนรูใน 
ทองถ่ิน 
- ขอมูล สถิติสําคัญตางๆ ของเมือง
โคราช / แผนผังที่ตั้งชุมชน /  
 หมูบาน / อําเภอ / จังหวดั 
- สถิติ ขอมูลสําคัญในดานตางๆของ
โคราช  เชน จํานวนประชากร  การ
ประกอบอาชพี การคา อุตสาหกรรม 
การศึกษา  รายไดประชากร  ฯลฯ 

วิทยาศาสตร 
สาระที่ 2 : ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 : เขาใจสิง่แวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง 
สิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวติ  ความสัมพันธระหวางสิ่งมชีีวติตางๆในระบบ
นิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่ 

 
 
- ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ / 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
- ระบบนิเวศในชุมชน หมูบาน 
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มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
 
มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาติ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก  นําความรูไปใชใน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 
สาระที่ 5 : พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใช 
พลังงานตอชีวติและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
 
สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 : เขาใจกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายใน
โลก   ความสัมพันธของกระบวนการตางๆที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน 

- ความสัมพันธระหวาง 
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและการ
ดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
-    ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 
-    การใชทรัพยากรธรรมชาติ 
-    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในชุมชน หมูบาน 
 
- พลังงานและการใชพลังงานใน 
รูปแบบตางๆ ในชุมชน 
- ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
- ภาวะปจจุบนัของการใช 
พลังงานในระดับจังหวัด 
 
- สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ของจังหวดันครราชสีมา 
- ความสัมพันธระหวาง 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของ 
ทองถ่ิน 
- สภาพการเปลีย่นแปลงของ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศในจังหวดั
นครราชสีมา   และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมท่ีดงีาม และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อ
การอยูรวมกันไดอยางสันติสขุ 
สาระที่ 2 : หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติในสงัคม 
มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย 
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสงัคม
โลกอยางสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น 
ศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 
 
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส 3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลติ 
และการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอเพียง เพื่อการดํารงชวีิตอยางมดีุลยภาพ 
 
 
 
  

 
 
- มีจิตสํานึกและคานิยมทีด่ีงาม 
เพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปน
เอกลักษณของจังหวดันครราชสีมา 
-  นําหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
ไปประยกุตใชเพื่อการพัฒนา และ
การอยูรวมกันอยางสันติสุขใน 
ชุมชนทองถ่ิน 
-  การเปนพลเมืองดีของครอบครัว
สถานศึกษา  และสังคมชุมชน 
ทองถ่ิน 
-      ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- ระบบการเมืองการปกครองใน 
ระดับทองถ่ิน 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อ 
การผลิต การบริโภค และการใช 
ทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัดใน 
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- การใชชีวิตครอบครัวภายใต 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
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มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพฒันาการของมนษุยชาติจากอดตีจนถึงปจจุบัน  
ในแงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง 
ตระหนกัถึงความสําคัญ และสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทย มีความภมูิใจและธํารงความเปนไทย 
 
 
 
สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส 5.2 : เขาใจปฏิสมัพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ท่ีกอใหเกิดการสรางสรรคทางวฒันธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
- แหลงโบราณคดีของเมืองโคราช 
-  พัฒนาการของกลุมชนดั้งเดิมที่ 
อาศัยอยูในโคราช 
- เหตุการณสําคัญที่สงผลกระทบ 
ตอการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน 
-  ประวัติศาสตรเมืองโคราช 
- ความเชื่อและประเพณพีื้นบาน 
โคราช 
- ภูมิปญญาพื้นบานโคราช 
-    สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ที่สงผลตอวัฒนธรรม การดํารงชีวิต
ในทองถ่ิน 
- จิตสํานึกและการแสดงออกซึ่งการ
อนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ิน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที่ 2 : ชีวติและครอบครวั 
มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเห็นคุณคาของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา และมี
ทักษะในการดําเนินชีวติ 
 
 
 
มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติ
เปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนกักฬีา มี 
จิตวิญญาณ ในการแขงขัน และชืน่ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

 
 
- มีความรักและภาคภูมใิจใน 
สภาพการดํารงชีวิตของครอบครัว 
- มีทักษะในการดําเนินชวีิตทีม่ี 
คุณภาพ สอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในสังคมทองถ่ิน 
- กีฬา และการละเลนทองถ่ิน 
- การละเลนของเด็กในหมูบาน / 
ชุมชน/การละเลนพื้นบาน 
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มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ศิลปะ 
สาระที่ 1 :ทัศนศิลป 

มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เหน็คุณคางานทศันศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
สาระที่ 2 : ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร  
และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีท่ีเปนมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปญญา
ไทย และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
สาระที่ 3 : นาฏศิลป 
มาตรฐาน ศ 3.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร  
และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม   
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
- ภูมิปญญาทองถ่ินในดานงาน      
ทัศนศิลป 
- งานทัศนศิลปที่เปนมรดก 
พื้นบาน 
-   ภูมิปญญาทองถ่ินในดาน 
ดนตรี พื้นบาน / เครื่องดนตรี 
พื้นบาน 
- เพลงโคราช 
 
- เพลงโคราช และการแสดง 
พื้นบานของโคราช 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระที่ 1 : การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 : เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มคีุณธรรม  
มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางานเพื่อการ
ดํารงชีวิตและครอบครัวท่ีเก่ียวของกับงานบาน  งานเกษตร   งานชาง  
งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

 
- อาชีพของครอบครัว 
- อาชีพหลักของหมูบาน 
- การผลิตเครื่องใชภายใน

บานอยางงาย 
- แนวพระราชดาํริเร่ือง  

เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระที่ 3 : การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 3.1 : เขาใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี   ใชความรู 
ภูมิปญญา จินตนาการและความคิดอยางมรีะบบในการออกแบบ สรางสิ่งของ
เคร่ืองใช วิธีการเชิงกลยุทธตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเลือก 

 
-  ภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ออกแบบสรางสิ่งของเครื่องใช
ในชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานการเรียนรู 8 กลุมสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ใชเทคโนโลยใีนทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม  
ส่ิงแวดลอม โลกของงานและอาชีพ 
ภาษาตางประเทศ 
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 : เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ 
วัฒนธรรมเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 

 
 
 
- การศึกษาขอมูลทองถ่ินโดยใช
ภาษาตางประเทศ 
- ภาษาตางประเทศเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวในทองถ่ิน 
- ภาษาตางประเทศกับการ 
เผยแพรวัฒนธรรมพื้นบาน 

 
การดําเนินงานระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่จะตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินไปสูการ
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง  เกิดความรัก  ความผูกพัน 
และมีความภูมิใจในทองถ่ิน  โดยนํา “กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน” มาจัดทํารายละเอียดของเนื้อหา
องคความรูที่เกี่ยวกับทองถ่ิน ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้นๆ 
 แนวทางการดําเนินงาน 

1) ควรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกันพิจารณาจัดทําสาระการเรียนรู 
ทองถ่ิน ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว 
 2) วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน  เพื่อจะไดทราบถึงขอบขายในการกําหนด
รายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ินของสถานศึกษาซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
กําหนดไว 
 3)  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อจะไดทราบถึงจุดเนน หรือประเด็นที่สถานศึกษาให
ความสําคัญ และกําหนดแนวทางการจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน วาควรจะอยูในกลุมสาระการเรียนรู 
ใดบาง  ช้ันปใด  จะพิจารณาสอดแทรกลงในสาระการเรียนรูพื้นฐานหรือรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม 
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และควรจะมีเนื้อหามากนอยอยางไร ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

5) ศึกษา / วิเคราะห ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน  เพื่อนํามาเปนขอมูลใน 
การจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

6) จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา  เมื่อไดวิเคราะหขอมูล และรวมกัน 
พิจารณากําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถ่ินใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชน ซ่ึงอาจจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา จําแนกตามกลุม
สาระการเรียนรู และจัดทําเปนชวงชั้น หรือช้ันปก็ได 
   7) การนําสาระการเรียนรูทองถ่ินไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้น ครูผูสอน
สามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถ่ินไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ทองถ่ินของตนเองในกลุมสาระการเรียนรูตางๆใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  
ตามโครงสรางหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด     เชน  จัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม /  ปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมบูรณาการในรายวิชาตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรู
เกี่ยวกับทองถ่ินของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอน
อาจเชิญวิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือนํานักเรียนออกไปเรียนรูสภาพจริงในทองถ่ิน ก็จะทําใหการ
เรียนรูมีความหมายตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 อนึ่ง การจัดประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินนี้ ครูผูสอนอาจจะพัฒนาสื่อประกอบการ
เรียนรูอ่ืนๆ  เชนจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติม  หรือส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหการเรียนรูมีความ
นาสนใจมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ินของเขตพื้นที่และจุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษาและชุมชน ซ่ึงครูผูสอน
สามารถนําไปวางแผนจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนได 
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แผนภูมิแนวทางการดําเนินงานระดับสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

 

             ศึกษา / วิเคราะห 
  กรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
 

              ศึกษา / วิเคราะห 
หลักสูตรและจุดเนนของสถานศึกษา 
 

     คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศึกษา / วิเคราะห 
ขอมูลสารสนเทศของชุมชน / ปญหา และ 

ส่ิงที่ควรพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทํารายละเอยีด 
สาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา 

 

ครู ผูสอน 
นําไปจัดทําคําอธิบายรายวิชา / หนวยการเรียนรู / แผนการจัดการเรียนรู 

เพื่อจัดกจิกรรมการเรียนการสอน / ประเมนิผล / ปรับปรุง 
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