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หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สานักงาน
ศึ กษาธิ การจั งหวั ดเชี ยงราย ได้ จั ดท าขึ้ น มี ความประสงค์ ให้ ผู้ เรี ยน หรื อเยาวชนในจั งหวั ด
เชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาว
เชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวั ดเชี ยงรายเกิ ดความรัก ความสามั คคี และหวงแหนถิ่นก าเนิ ด
ของตนเอง เกิ ดการรวมพลังอันจะนาไปสู่การพัฒนา การธารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานชาวเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เชี ย งราย ได้ ระดมความรู้ ความมุ่ งมั่ น เพื่ อ ที่ จ ะให้
การด าเนิ นการในครั้ งนี้ ประสบความส าเร็ จ และให้ เอกสารชุ ดนี้ มี ความสมบู รณ์ น่ าสนใจ
น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดประวัติศาสตร์ของจังหวัด
เชี ยงราย จากตาราและเอกสารที่ สามารถอ้ างอิ ง เชื่ อถื อได้ และน ามาเรี ยบเรี ยงเป็ นกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” และได้จัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอน จานวน
7 เล่ ม /เรื่ อง ที่ มี ภาพประกอบเรื่ องราวในเอกสารแต่ ละเล่ ม ที่ สอดคล้ องและสามารถ
สื่อความหมาย ความสาคัญกับเรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายได้ ซึ่งนอกจาก
ผู้ศึกษาเอกสารชุดนี้จะได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวที่ เกี่ยวกับจังหวัดเชี ยงราย
แล้ว ยังได้ฝึกทักษะทางด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้
รักและหวงแหนมรดกที่บรรพบุรุษของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ช

สารบัญ
เนื้อหา
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 แนวทำงบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงรำย”
ส่วนที่ 3 สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น “เมืองเชียงรำย”
ส่วนที่ 4 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
ส่วนที่ 5 กำรนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ในสถำนศึกษำ
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
- ประกำศส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด เชี ย งรำย เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น
- คณะผู้จัดทำ

หน้า
ก
ข
1
10
14
20
24
26
27

~1~

ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 มาตราที่ 57 ระบุไ ว้ว่า รั ฐต้อ ง
อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้พื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วย
พระราชบัญ ญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้มีการพั ฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ปรากฏ
ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไว้
ได้ แ ก่ มาตรา 7 ระบุ ว่า กระบวนการเรีย นรู้ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ องเกี่ ย วกั บ การเมื อ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้รักษาสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ
การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญ าไทย และความรู้ อั น เป็ น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มาตรา 27 ระบุ ไ ว้ ต อนหนึ่ ง ว่ า
ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในชุมชน และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
จังหวัด เชี ยงรายได้ น ากรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และได้
กาหนดยุท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาด้านการศึกษาไว้ 3 ยุ ทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 การจั ด
การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะอาชี พ ที่ ส นองต่ อ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ การท่ อ งเที่ ย วและชายแดน โดย
สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน และได้กาหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ 1 ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้พัฒนาหลักสูตรในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียน
หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่ าง ๆ ของจัง หวัดเชียงราย และได้นาองค์
ความรู้ที่ได้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต การหาเลี้ยงชีพในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของตนเองในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญของประวัติศาสตร์ “เมืองเชียงราย”
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพันและภาคภูมิใจในท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย
วิสัยทัศน์
“เชี ย งรายเมื อ งแห่ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นาสู่ ส ากล บนพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมล้ า นนา
มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดพันธกิจเพื่อพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเชียงรายไว้ ดังนี้
1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา
2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา
4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยั่งยืน
8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด
งานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์
เป้ำประสงค์หลัก
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพ
ของบุคคล
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของ
บุคคล
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. ผู้เรียนนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดารงชีวิตในสังคม
9. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนาผลงานวิจัยไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
จุดเน้น
สานั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด เชี ย งราย ได้ ก าหนดจุ ด เน้ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
“เมืองเชียงราย” เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงรายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และพร้อม
ที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้ก้าวหน้าต่อไป มีดังนี้
1. รู้เรื่องราวสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย
2. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองเชียงราย
3. เกิดความรักและผูกพันกับชุมชนและท้องถิ่น
4. ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
5. พัฒนาอาชีพครอบครัว และสังคมของตนเอง
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) ของ
จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย
น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพที่สนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ท่องเที่ยวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายที่
แตกต่างกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียมโดย
สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
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ขั้นตอนกำรพัฒนำกำรจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ศึกษา/วิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษา/วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ข้อมูลสารสนเทศ
ของท้องถิ่น/ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา/จุดเน้นของท้องถิ่น

กาหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สอบถาม/รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง/ปรับปรุง

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

การนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
นิเทศ/กากับ/ติดตาม/ประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ทบทวนปรับปรุง

แผนภำพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
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แผนพั ฒนาการศึ กษาจั งหวั ดเชี ยงราย (พ.ศ.2563-2565) ได้ ระบุ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
ด้ านการศึ กษาไว้ 3 ยุ ทธศาสตร์ ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 : การจั ดการศึ กษาเพื่ อให้ เชี ยงรายเป็ นเมื อง
แห่ งความสุ ข สะอาด ปลอดภั ย น่ ายล โดยสอดคล้ องกั บศั กยภาพ อั ตลั กษณ์ และภู มิ สั งคมของ
จังหวัดเชี ยงรายที่ แตกต่ างกั น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 : การจั ดการศึ กษาเพื่ อให้ มี ทั กษะอาชี พที่ สนองต่ อเขต
เศรษฐกิ จพิ เศษ การท่ องเที่ ยวและชายแดน โดยสอดคล้ องกั บศั กยภาพ อั ตลั กษณ์ และภู มิ ทางสั งคม
ของจั งหวัดเชี ยงรายที่ แตกต่ างกั น และยุ ทธศาสตร์ที่ 3 : การบริ หารจั ดการศึ กษาเพื่ อโอกาสและความ
เสมอภาคที่เท่าเทียมโดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 ซึ่งได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนตามแผนภาพข้างต้น ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่ น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ มีความรู้
เกี่ ยวกั บเมื องเชี ยงราย ศึ กษาธิ การจั งหวัดเชี ยงราย รองศึ กษาธิ การจั งหวัดเชี ยงราย คณะศึ กษานิ เทศก์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้นาชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ศึ กษา/วิ เคราะห์ หลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน คณะกรรมการจั ดท ากรอบสาระการเรียนรู้
ท้ องถิ่ นได้ ท าการศึ กษา/วิ เคราะห์ หลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ซึ่ งครอบคลุ มทั้ งมาตรฐานการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ชั้นปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้ทราบถึงขอบข่ายของการกาหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
3. ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา
จุดเน้นของท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น ครอบคลุม
ทั้งวิสั ยทั ศน์กลุ่มจังหวัด ความส าคัญ ประวั ติความเป็ นมา สภาพภู มิศาสตร์ ภูมิ อากาศ สภาพเศรษฐกิ จ
สังคม วิถีการดารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนถึงสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคมของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์จุดเน้น หรือ
ข้อมูลประเด็นที่สถานศึ กษาในพื้ นที่ จังหวัดเชี ยงรายให้ ความสาคัญ แล้ วนาข้อมู ลที่ ได้มาทั้ งหมดใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการจัดทากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
4. กาหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทราบถึง
ขอบข่ายของการก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้ องถิ่น จากหลั กสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน รวมทั้ งข้อมู ล
สารสนเทศของท้องถิ่นและสถานศึกษาแล้ว จึงร่วมกันกาหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งมี
ความยืดหยุ่น สถานศึกษาสามารถนาไปกาหนดรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นได้ง่าย
และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา
5. สอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อกาหนดร่างกรอบสาระ
การเรี ยนรู้ท้ องถิ่ น “เมื องเชี ยงราย” แล้ ว ได้ น ากรอบหลั กสู ตรท้ องถิ่ นน าเสนอเพื่ อรับฟั งความคิ ดเห็ น
จากบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องในท้ องถิ่ น เช่ น ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ บริ หารเขตพื้ นที่ การศึ กษา ผู้ บริ หารหน่ วยงาน
ทางการศึ กษาต่ าง ๆ ของจั งหวั ดเชี ยงราย เพื่ อตรวจสอบความสมบู รณ์ ก่ อนที่ จะน าไปปรั บปรุ งและ
ให้สถานศึกษานาไปจัดทารายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาต่อไป
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6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หลังจากได้ปรับปรุงกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ให้สมบูรณ์ แล้ว สานั กงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้ดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ให้สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย
ได้ รั บทราบ และสถานศึ กษาและหน่ วยงานทางการศึ กษาที่ มี ความประสงค์ จะน าหลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย” ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน นาไปเป็นกรอบจัดทารายละเอียดของเนื้อหา
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป
7. การนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
ความสนใจที่จะนาหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
สามารถนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” นาไปจัดกิจกรรมได้หลายแนวทาง เช่น การนาหลักสูตร
ท้ องถิ่ น “เมื องเชี ยงราย” ไปจั ดแทรกไว้ กั บกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่ มี มาตรฐานและตั วชี้ วั ด ที่ เป็ นสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ที่สถานศึกษาก าหนด หรือจะน าไปจัด เป็ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือแนวทางอื่ น ๆ ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของสถานศึกษา
8. การนิ เทศ ก ากั บ ติ ดตาม ประเมิ นผลการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทบทวนปรั บปรุ งหลั กสู ตร
เมื่ อสถานศึ กษาน าหลั กสู ตรท้ องถิ่ น “เมื องเชี ยงราย” ไปใช้ ในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ แก่
ผู้เรียนแล้ว ทางสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้จัดบุคลากรที่ทาหน้าที่ติดตามการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” เพื่อนามาวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลในลาดับต่อไป
แนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย” ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดต่อ หรือแจ้งมายังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ไปจัดทาหน่วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยอาจดาเนินการดังนี้
1. สถานศึ กษาควรด าเนิ นงานในรูป คณะกรรมการระดับ สถานศึ กษา ซึ่ งประกอบด้ว ย
ผู้บริหาร ผู้นาทางศาสนา ผู้นาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย เพื่อจะ
ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพของ
ชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้กาหนดไว้
2. วิ เคราะห์ ก รอบสาระการเรีย นรู้ท้ อ งถิ่ น ที่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เชี ย งรายได้
กาหนดไว้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงขอบข่ายในการกาหนดรายละเอียดของเนื้อหา องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของสถานศึกษาซึ่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้กาหนดไว้
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อนึ่ง คณะกรรมการดาเนินงานของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะสถานศึกษา
ที่นาหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็ควรตระหนักถึง
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และนาไปร่วมพิจารณาในการจัดทารายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา/ชุมชน รวมทั้งต้องสอดรับ
ต่อกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นดังกล่าวด้วย
3. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงจุดเน้นหรือประเด็น ที่สถานศึกษาให้
ความสาคัญ และแนวทางการจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้ว่า ควรจะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ชั้นปี ใด เป็น รายวิช าพื้น ฐาน หรือรายวิช าที่ต้ องการเรียนเพิ่ มเติ ม และควรจะมี เนื้ อหามากน้ อ ย
อย่างไร ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาได้กาหนดไว้
4. ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนามาเป็นข้อมูลจัดทา
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. จั ด ท าสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น “เมื อ งเชี ย งราย” ที่ เป็ น ของสถานศึ ก ษา เมื่ อ
คณะกรรมการได้วิเคราะห์/สังเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่ น “เมืองเชียงราย” ที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดไว้/ ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชนและวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษา และพอทราบแล้วว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ชั้นปีใดบ้างที่จะต้องจัดทาสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น และจะจัดทาเป็นรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณา
กาหนดเนื้ อ หาองค์ค วามรู้ เกี่ย วกับ ท้ องถิ่ นอย่างเหมาะสมให้ สอดคล้ องกั บ บริบ ทและจุด เน้ น ของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชน ซึ่งอาจจัดทารายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดทาเป็นช่วงชั้น หรือชั้นปีก็ได้
6. จัดทา หรือกาหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้นาหลักสูตร
ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ลงสู่การปฏิบัติการสอน
7. จัดทาหน่วยการเรียนรู้ของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ “เมืองเชียงราย” และจัดทาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
8. ครูนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับ “เมืองเชียงราย” ปฏิบัติการสอนให้กับผู้เรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 หรือในชั้นอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
9. จัดทาเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ที่ได้ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย”
ทั้ งนี้ สถานศึ กษาใดที่ ข าดความพร้อ ม และยั ง ไม่ ไ ด้จั ด ท ารายละเอี ยดสาระการเรียนรู้
ท้ อ งถิ่ น อาจพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ต ามกรอบสาระการเรีย นรู้ ท้ อ งถิ่ น
ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวมไว้ หรือพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันจัดการเรียนการสอนก่อนก็ได้ โดยสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายได้จัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” และเอกสารประกอบการเรียน
การสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้ องถิ่น “เมืองเชียงราย” ซึ่งมีทั้ งหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงรายทั้งหมด ได้แก่
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เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่

1
2
3
4
5
6
7

ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย
การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
อาชีพสาคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย

แนวทางการดาเนินงานระดับสถานศึกษา สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้
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แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ศึกษา/วิเคราะห์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร
และจุดเน้นของสถานศึกษา

ศึกษา/วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศของชุมชน/
ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา

จัดทารายละเอียดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษา

ครู/ผู้สอน
นาไปจัดทาคาอธิบายรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผล/ปรับปรุง

แผนภำพที่ 2 แนวทางการดาเนินงานระดับสถานศึกษา
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ส่วนที่ 2
แนวทางบูรณาการหน่วยการเรียนรูห้ ลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
หน่วยการเรียนรู้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น “เมื อ งเชี ย งราย” ซึ่ ง สถานศึ ก ษาสามารถน าไปจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสถานศึกษาใดที่มีความประสงค์
จะนาไปจัดการสอนเพิ่ มเติมให้กับผู้เรียนในระดับชั้น อื่น ก็ไ ด้ ทั้งนี้สถานศึกษาควรพิจารณาความ
เหมาะสม ในเรื่องของเนื้อหา และระดับชั้นของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา
ทั้งนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมือง
เชียงราย” และเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
มีทั้งหมด ๗ เล่ม/เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงรายทั้งหมด ซึ่งได้กาหนดเวลาเรียนไว้ทั้งหมด
จานวน 20 ชั่วโมง และจานวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1. สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติเมืองเชียงราย จานวน 2 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย จานวน 2 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย จานวน 2 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย จานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
จานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย จานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อาชีพสาคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย จานวน 3 ชั่วโมง
(ทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง)
2. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” มีดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ าใจและปฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ของการเป็ น พลเมื อ งดี มี
ค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒ นธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น
ศรัทธาและธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3 .2 เข้ า ใจระบบและสถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญ ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไ ทย วัฒนธรรม ภูมิปัญ ญา
ไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธารงความเป็นไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อตั้งให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เวลาเรียน
หลั กสู ตรระดั บท้ อ งถิ่น “เมื องเชีย งราย” นี้ ใช้เวลาในการจั ดกิ จกรรมการเรีย น
การสอนรวมจานวน 20 ชั่วโมง
ตารางวิเคราะห์โครงสร้างกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
กับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการ
สาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
เรียนรู้ที่
4
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย
- วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงราย
(3 ชั่วโมง) - เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
เชียงราย
- ศิลปะ ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
ของจังหวัดเชียงราย
- ชาวเชียงรายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

มาตรฐานการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
มฐ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย ด ารงชี วิ ต อยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
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หน่วยการ
สาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
เรียนรู้ที่
3
การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย
- สัญลักษณ์ประจาจังหวัดเชียงราย
(2 ชั่วโมง) - หน่วยการปกครองของจังหวัดเชียงราย

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม
มฐ ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7
อาชีพสาคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
- การเกษตรกรรม
มฐ ส 3.2 เข้ า ใจระบบและสถาบั น ทาง
(3 ชั่วโมง) - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เศรษฐกิ จต่าง ๆ ความสัมพั นธ์ท างเศรษฐกิ จ
- การเลี้ยงสัตว์
และความจ าเป็ น ของการร่ ว มมื อ กั น ทาง
- การค้าชายแดน
เศรษฐกิจในสังคมโลก
- การท่องเที่ยว
- การอุตสาหกรรมและการลงทุน
- สินค้า OTOP
1
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
- ประวัติพญามังราย
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ าใจความหมาย ความส าคั ญ
(2 ชั่วโมง) - ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
ของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
- ประวัติเมืองสาคัญของเชียงราย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6
บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
- พญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงราย
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติ
(3 ชั่วโมง) - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ไทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
- ถวัลย์ ดัชนี
ความภูมิใจ และธารงความเป็นไทย
- เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
- พ่ออินทร์ สุใจ
- ฉลอง พินิจสุวรรณ
- คาจันทร์ ยาโน
- แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์
- พ่อแปลก เดชะบุญ
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หน่วยการ
สาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
เรียนรู้ที่
2
ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย
- สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย
(2 ชั่วโมง) - ทรัพยากรธรรมชาติ
- การคมนาคมของจังหวัดเชียงราย
- จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงราย

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง มี
ผลต่ อ กั น และกั น ในระบบของธรรมชาติ ใช้
แผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการ
ค้ น หา วิ เ คราะห์ สรุ ป และใช้ ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5
สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เชียงราย
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ าใจปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่า ง
(3 ชั่วโมง) - สถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอ มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อตั้ง
ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย
ให้ เกิ ด การสร้า งสรรค์ วัฒ นธรรม มี จิ ต ส านึ ก
และมีส่ วนร่วมในการอนุ รัก ษ์ ทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ส่วนที่ 3
สาระการเรียนรูท้ ้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” แบ่ง สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเมือง
เชียงรายออกเป็น 7 เล่ม/เรื่อง และมีสาระย่อย ดังนี้
เล่ม/เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย ได้แก่
1. ประวัติพญามังราย
2. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
- สมัยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์
- สมัยสร้างบ้านแปงเมืองของราชวงศ์มังราย
- สมัยเป็นเมืองบริวารต้นกรุงรัตนโกสินทร์
3. ประวัติเมืองสาคัญของเชียงราย
- ตานานเมืองสุวัณณโคมคา
- ประวัติเมืองเชียงแสน
- ประวัติเมืองพะเยา
- ดินแดน 5 เชียง
เล่ม/เรื่องที่ 2 ภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย ได้แก่
1. ที่ตั้งจังหวัดเชียงราย
2. อาณาเขต
3. ขนาดของพื้นที่
4. ลักษณะภูมิประเทศ
5. ภูเขา
6. แม่น้า
7. สภาพภูมิอากาศ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
- ดิน
- แร่ธาตุ
- แหล่งน้า
- ป่าไม้
9. การคมนาคมของจังหวัดเชียงราย
10. จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงราย
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เล่ม/เรื่องที่ 3 การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย ได้แก่
1. สัญลักษณ์ประจาจังหวัดเชียงราย
- ตราประจาจังหวัดเชียงราย
- ธงประจาจังหวัดเชียงราย
- ต้นไม้ประจาจังหวัดเชียงราย
- ดอกไม้ประจาจังหวัดเชียงราย
- คาขวัญจังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยการปกครองของจังหวัดเชียงราย
- รูปแบบการปกครองของจังหวัดเชียงราย
- การปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
- การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
- รายชื่อเจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
- การเมืองของจังหวัดเชียงราย
- การเลือกตั้งของจังหวัดเชียงราย
- ประชากรจังหวัดเชียงราย
เล่ม/เรื่องที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย ได้แก่
1. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงราย
- ด้านภาษา
- ด้านการแต่งกาย
- ด้านความคิดและความเชื่อ
- ด้านศิลปะและดนตรี
- ด้านอาหารการกิน
๒. เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัดเชียงราย
- ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง
- ประเพณีไหว้สาพญามังราย
- ประเพณีตานสลากภัต
- ประเพณียี่เป็ง
- ประเพณีการแข่งเรือเชียงแสน
๓. ศิลปะประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย
- พระแก้วมรกต
- วัดพระแก้ว
- วัดพระสิงห์ (สิลปะแบบล้านนา)
- พระธาตุเจดีย์หลวง
- วัดพระเจ้าล้านทอง
- พระตาหนักดอยตุง
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4. ชาวเชียงรายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
- ภูมิปัญญาการอยู่กรรมของชาวเขาเผ่าอาข่า
- ภูมิปัญญาการเรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ)
- ภูมิปัญญาโคมลอย ลอยล่องส่งเคราะห์
- ภูมิปัญญาปู่จาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา
- ของเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาสืบสานของลูกหลานชาวล้านนา
- “คาสอนของชาวล้านนา” ภูมิปัญญาล้าลึกด้านภาษา
เล่ม/เรื่องที่ 5 สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย
ได้แก่
1. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมืองเชียงราย
- อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
- วัดพระธาตุดอยจอมทอง
- วัดงาเมืองและกู่พระเจ้าเม็งราย
- วัดพระสิงห์
- วัดร่องขุ่น
- พิพิธภัณฑ์อูบคา
- ไร่แม่ฟ้าหลวง
- น้าตกขุนกรณ์
- บ่อน้าร้อนห้วยหมากเลี่ยมและบ่อน้าร้อนผาเสริฐ
- น้าพุร้อนโป่งพระบาท
- ถ้าผาตอง
๒. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่จัน
- วัดพระธาตุจอมจันทร์
- วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
- น้าพุร้อนป่าตึงหรือน้าพุร้อนห้วยหินฝน
- วัดหมื่นพุทธ
- วัดถ้าป่าอาชาทอง
- พระขี่ม้าบิณฑบาต บริเวณวัดถ้าป่าอาชาทอง
3. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่ฟ้าหลวง
- ดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – พระตาหนักดอยตุง
- สวนแม่ฟ้าหลวง
- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
- ดอยหัวแม่คา
- สถูปดอยช้างมูบ และสวนรุกขชาติช้างมูบ
- ดอยแม่สลอง
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4. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่สาย
- วัดพระธาตุดอยเวา
- ด่านพรมแดนแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก
- ถ้าปุ่ม ถ้าปลา ถ้าเสาหินพญานาค
5. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเชียงแสน
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
- วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
- วัดพระเจ้าล้านทอง
- วัดป่าสัก
- วัดพระธาตุผาเงา
- วัดพระธาตุจอมกิตติ
- วัดพระธาตุจอมแจ้ง
- ทะเลสาบเชียงแสน
- สบรวก หรือดินแดนสามเหลี่ยมทองคา
๖. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเชียงของ
- ท่าเรือบั๊ค
- บ้านหาดบ้าย
- หาดจับปลาบึก บ้านหาดไคร้
๗. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงแก่น
- ดอยผาตั้ง
- หาดผาได
๘. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเทิง
- พระธาตุจอมจ้อ
- ภูชี้ฟ้า
๙. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงชัย
- โบราณสถานพระเจ้ากือนา
- หนองหลวง
๑๐. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
- เมืองโบราณเวียงเชียงรุ้ง
- วนอุทยานดอยพระบาท
11. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่ลาว
- พระธาตุหมอกมุงเมือง
- พระธาตุจอมหมอกแก้ว
- สถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง
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๑๒. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอพาน
- พระธาตุจอมแว่
- อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
13. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอแม่สรวย
- วัดพระเจ้าทองทิพย์
- ดอยวาวี
14. สถานที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเวียงป่าเป้า
- เมืองโบราณเวียงกาหลง
- บ่อน้าร้อยธรรมชาติ
- อุทยานแห่งชาติขุนแจ
เล่ม/เรื่องที่ ๖ บุคคลสาคัญในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย ได้แก่
1. พญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงราย
2. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
๓. ถวัลย์ ดัชนี
๔. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
๕. พ่ออินทร์ สุใจ
๖. ฉลอง พินิจสุวรรณ
๗. คาจันทร์ ยาโน
๘. แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์
๙. พ่อแปลก เดชะบุญ
เล่ม/เรื่องที่ ๗ อาชีพสาคัญของประชาชนในหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสาระย่อย ได้แก่
1. การเกษตรกรรม
- ข้าว
- ข้าวโพด
- ส้มโอ
- ลิ้นจี่
- สับปะรด
- ชา
- กาแฟ
๒. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
๓. การเลี้ยงสัตว์
๔. การค้าชายแดน
๕. การท่องเที่ยว
๖. การอุตสาหกรรมและการลงทุน
๗. สินค้า OTO
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โรงพิมพ์อักษรไทย, 2548.
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พ่อหนานทอง เตชะธีระชาตรี. ตาราพิธีกรรมล้านา. เชียงราย : ร้านสาคร, ม.ป.ป.
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. ทาเนียบผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2540.
เชียงราย : สยามโฆษณาและการพิมพ์, 2540.
สานักงานจังหวัดเชียงราย. ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร :
ประสานมิตร, 2548.
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. พิพิธภัณฑ์ล้านนา. เชียงราย : สานักพิมพ์ล้อล้านนา,
2553.
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อุดม เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
ภูมิปัญญา, 2550.
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ส่วนที่ 4
การประเมินคุณภาพผูเ้ รียน
การประเมิ น คุณ ภาพผู้ เรี ยนระดั บ ท้ องถิ่ น ตามกรอบหลั กสู ต รสาระการเรีย นรู้ท้ อ งถิ่ น
“เมืองเชียงราย” เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน และรายงานผลการศึกษาของผู้เรียน ที่เรียนสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ตามกรอบหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ที่ได้กาหนดไว้ใน
เล่ ม หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น “เมื อ งเชี ย งราย” ตามเป้ าหมายและจุ ด เน้ น ของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง การวั ด และ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งได้กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ดังนี้
แนวทางการวัดและประเมินผล
1. การประเมินผลก่อนเรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม หรือครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับบริบทการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งเหมายเพื่อตรวจสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองเชียงราย
ของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
2. การประเมิ นระหว่างเรียน เป็ นการประเมิน ผลย่อ ยในระหว่างเรีย น เพื่ อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า หรือพัฒนาการของผู้เรียนด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน (A) จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน การวัดและประเมิน
ระหว่างเรียน จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน คือ การวัดและประเมินระหว่างเรียนจะทาให้ได้ข้อมูลที่บ่ ง
บอกถึงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูด้วย ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป สาหรับแนวดาเนินการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน ครูผู้สอนสามารถ
วัดและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การซักถามระหว่างทากิจกรรม การสนทนาพบปะ
พูดคุยกับผู้เรียนระหว่างเรียน การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้ การบันทึกเหตุการณ์ ของผู้เรียน
การตรวจแบบฝึกหัด และการบ้านของผู้เรียน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการวัด และประเมินผลจากการปฏิบั ติ (Performance Assessment) ซึ่ ง
เป็นวิธีการประเมินที่ผู้สอนได้มอบหมายงาน หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทาการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) จะเป็นการประเมินที่อ้างอิงจากสถานการณ์ที่เป็นจริง การประเมินด้วย
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตามสภาพ
จริงมีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริงให้มีความ
เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น
3. การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อมุ่ง
ตรวจสอบความสาเร็จของผู้เรียน ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลหลังเรียน มีจุดประสงค์หลัก คือ
ใช้ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนถึงคุ ณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูอีกด้วย
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ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ครูผู้สอน
สามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้อย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมและช่วงเวลาในการประเมิ น เพื่อให้การประเมินผลการเรียนดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาต่อไป
รูปแบบของการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน สามารถประเมินได้ 2 ระดับ ดังนี้
1. การประเมินระดับสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1.1 การประเมินในชั้นเรียน การประเมินคุณภาพนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
“เมือ งเชีย งราย” และตามจุด เน้ น คุ ณ ภาพผู้เรีย น โดยใช้ วิธีก ารและเครื่ องมื อ การประเมิ น อย่า ง
หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
1.2 การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” และตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาจะพิจารณาถึงการประเมินใน
ภาพรวม เพื่อเป็ นการตัดสิ นผลการพั ฒ นาผู้เรียนเมื่อผู้เรียน จบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้อ งถิ่ น
“เมืองเชี ยงราย” เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเป็น แบบทดสอบตามที่
สถานศึกษากาหนด
2. การประเมิน ระดั บพื้ น ที่ เป็ นการประเมิน คุณ ภาพผู้เรียนโดยสานั กงานศึก ษาธิก าร
จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ประเมิน โดยใช้เครื่องมือแบบทดสอบที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ น าผลการประเมิ น ผู้ เรี ย นที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น “เมื อ งเชี ย งราย”
ไปวิเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงรายให้เป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพและรักบ้านเกิดต่อไป
ทั้งนี้ การประเมินระดับ ท้องถิ่น จะเป็ นการประเมิ นคุณ ภาพผู้เรียนตามเป้ าหมาย และ
จุดเน้นของท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ตามที่กาหนดไว้ในกรอบหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” เพื่อใช้
เป็ น ฐานข้อ มูล ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของจัง หวัด เชี ยงราย สามารถดาเนิน การโดยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน หรือเครื่องมือที่จัดทาและดาเนินการโดย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. การกาหนดแผนงาน การวางแผนการดาเนิ นงาน การกาหนดสิ่ง ที่ต้ องการประเมิ น
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมิน ซึ่งได้แก่ ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ที่สานักงานศึกษาจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ และ
ช่วงระยะเวลาในการประเมินอย่างชัดเจน โดยกาหนดไว้ในกรอบระยะเวลาในหลักสูตรท้องถิ่น “เมือง
เชียงราย”
2. พัฒนาเครื่องมือแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้
เกี่ยวกั บเมืองเชียงราย ผ่านการหาคุณ ภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนและกระบวนการ เพื่ อให้ไ ด้
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ เที่ยงตรงและเชื่อถือได้
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3. ใช้ผลการประเมินในการพัฒนา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ “เมือง
เชียงราย” จะนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการกาหนดนโยบาย วางแผนงาน และกาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับจังหวัด
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
ตามที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
เพื่อให้ผู้เรียน/เยาวชน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นเรียนอื่น ๆ ที่มีความสนใจอยาก
ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย และได้กาหนดกรอบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ตามเป้าหมาย/จุดเน้น ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ดังนี้
เป้าหมาย/จุดเน้น

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ

1. รู้ เรื่ องราวสภาพ
สั งคม สิ่ งแวดล้ อม
และการเมื องการ
ปกครองของจังหวั ด
เชียงราย

- ภู มิศาสตร์จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ภูมิศาสตร์
กายภาพ ภู มิ ศ าสตร์ ชี วภาพ ภู มิ ศ าสตร์
เศรษฐกิ จ ประชากรและกลุ่มชาติ พั นธุ์ของคน
เชียงราย
- การเมื องการปกครอง ของจั งหวั ดเชี ยงราย
ได้ แก่ ข้ อมู ลสารสนเทศ รู ปแบบการปกครอง
การบริหารราชการ
- ประวั ติ ศาสตร์ เมื องเชี ยงราย ได้ แก่ ประวั ติ
เชี ยงรายสมัยชุ มชนก่ อนประวัติศาสตร์ ประวั ติ
สมั ยสร้ างบ้ านแปงเมื องของราชวงศ์ มั งราย
ประวั ติ ศาสตร์ สมั ยเป็ นเมื องบริ วารต้ นกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์สมัยการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล และประวัติศาสตร์เมืองสาคัญ
ของเชียงราย
- ศิ ลปวั ฒนธรรมประเพณี ของจั งหวั ดเชี ยงราย
ได้ แก่ ศิ ลปะและสถาปั ตยกรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
- บุ คคลส าคั ญในจั งหวั ดเชี ยงราย ได้ แก่ บุ คคล
ส าคั ญ ด้ านศาสนา บุ คคลส าคั ญ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม บุ คคลส าคั ญด้านการเมื องการ
ปกครอง และบุคคลส าคัญด้านปราชญ์ ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาล้านนา

2. รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวั ติ ศาสตร์ และ
ความเป็ นมาของ
เมืองเชียงราย

3. เกิ ดความรักและ
ผูกพันกับชุมชนและ
ท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล
ระดับสถานศึกษา
1. วั ดและประเมิ นในชั้ น
เรี ยน ตามบริ บทของการ
เรียนการสอนของครู
2. วัดและประเมินในระดับ
สถานศึ ก ษาเมื่ อ ผู้ เรี ย น
เรียนจบหลั กสู ตรท้ องถิ่ น
“เมืองเชียงราย”

การวัดและ
ประเมินระดับพื้นที่
ประเมิ นในระดั บ
พื้นที่ โดยส านักงาน
ศึ กษาธิ การจั งหวั ด
เป็ นผู้ ด าเนิ นการ
ป ร ะ เมิ น ด้ ว ย
เ ค รื่ อ ง มื อ /
แบบทดสอบที่ ได้
ม า ต รฐ าน แ ล ะ
เชื่อถือได้
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เป้าหมาย/จุดเน้น

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ

4. ภูมิ ใจในบ้านเกิ ด - สถานที่ส าคัญและแหล่งท่ องเที่ ยวของจังหวัด
เมืองนอนของตนเอง เชียงราย ได้ แก่ พื้ นที่ ทรงงานและโครงการอั น
เนื่ องมาจากพระราชด าริ แหล่ งท่ องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
5 . พั ฒ นาอาชี พ - อาชีพที่สาคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ครอบครัว และสังคม ได้แก่ อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านพานิช
ของตนเอง
กรรม อาชีพด้านอุตสาหกรรม และอาชีพอิสระ
อื่น ๆ

การวัดและประเมินผล
ระดับสถานศึกษา

การวัดและ
ประเมินระดับพื้นที่
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ส่วนที่ 5
การนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่ ไปใช้ในสถานศึกษา
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงรำย”
เพื่อให้สถำนศึกษำนำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม หรือจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียน ซึ่งกำรนำสำระ
กำรเรียนรู้ท้อ งถิ่น ไปจัดประสบกำรณ์ ก ำรเรียนรู้ให้ ผู้เรียนนั้น สถำนศึกษำหรือครูผู้สอนสำมำรถ
นำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นไปวำงแผนจัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ของตนเองในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้บรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ตำมโครงสร้ำงของ
หลักสูตรที่สถำนศึกษำกำหนด โดยครูผู้สอนสำมำรถดำเนินกำรได้หลำยลักษณะ เช่น
*** จัดทำเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม ซึ่งครูผู้สอนอำจจัดทำรำยวิชำที่เป็นสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
หรือรำยวิชำที่เป็ นสำระกำรเรียนรู้เพิ่ มเติม ของสถำนศึ กษำนั้ น ๆ ก็ได้ ในกำรจัดทำครูผู้ สอนอำจ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำรำยวิ ช ำที่ มี อ ยู่ เดิ ม หรื อ จั ด เป็ น รำยวิ ช ำใหม่ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ภำพบรรลุ ต ำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับชั้นนั้น ๆ
*** ปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม หรือบูรณำกำรในรำยวิชำต่ำง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่กำหนด
ไว้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และระดับชั้นนั้น ๆ ทั้งนี้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนอำจเชิญ
วิทยำกร/ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือพำนักเรียนออกไปเรียนรู้สภำพจริงในท้องถิ่น ก็จะทำให้กำรเรียนรู้
นั้นมีควำมหมำยต่อผู้เรียนมำกยิ่งขึ้น
อนึ่ง กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนี้ ครูผู้สอนอำจพัฒนำสื่อ สิ่งพิมพ์หรือ
จัดทำสื่อประกอบกำรเรียนรู้อื่น ๆ ให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำหรือเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยก็ได้ และเมื่อ
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เสร็จแล้ว ครูผู้สอนควรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ และประเมินสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำ รวมทั้ งควรปรับปรุง และพัฒนำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้มีควำมเหมำะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย :
สำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรจั ง หวัด เชี ยงรำย มี เอกสำรกรอบสำระกำรเรีย นรู้ท้ อ งถิ่ น “เมื อ ง
เชียงรำย” ที่เหมำะสม สอดรับกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของจังหวัด
เชียงรำย ครอบคลุมถึงสำรสนเทศสำคัญของท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำย /จุดเน้นของสถำนศึกษำเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของชุมชน และมีควำมยืดหยุ่นที่สถำนศึกษำสำมำรถนำไปจัดทำสำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่นได้
ระดับสถานศึกษา :
สถำนศึกษำมีเอกสำรสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นของสถำนศึกษำที่สอดรับกับกรอบสำระกำร
เรียนรู้ท้องถิ่นของเขตพื้นที่และจุดเน้นของสถำนศึกษำและชุมชนซึ่งครูผู้สอนสำมำรถนำไปวำงแผนจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
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ครูผู้สอน :
ครูผู้สอนมีแผนกำรสอน/มีสื่อประกอบกำรสอน และมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ตำมสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นที่ปรำกฏในแผนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิผล
ผู้เรียน :
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทั กษะกำรปฏิ บัติ ในประเด็น สำคัญ เกี่ย วกับ สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่นตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่หลักสูตรสถำนศึกษำกำหนดไว้
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ภาคผนวก

ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
ผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
...................................................................………………………………………………
ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพื่ อ ให้ ห น่ วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา ซึ่งในยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่เท่าเทียมโดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์
และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสส่งเสริม
สนั บสนุน และพั ฒนาศักยภาพรายบุคคล ประกอบกับ สานั ก งานศึ กษาธิก ารจัง หวัดเชียงรายเป็ น หน่ วยงาน
ทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่บูรณาการการจัดการศึกษา ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีแนวคิดในการ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาในการ
นาไปใช้เป็นหลักสูตรเพิ่มเติม หรือนาไปจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา
เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างหลักสูตรท้องถิ่น
“เมืองเชียงราย” เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริห ารจัดการศึกษา กระบวนการจัด
การเรี ย นการสอน และกระบวนการนิ เทศการศึ ก ษา ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งรายจึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ
1) นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
2) นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์
๓) นางเกลียวพรรณ์ ขาโนนงิ้ว

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการสานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

มีหน้าที่
ให้คาแนะนา คาปรึกษา เสนอแนะ ส่งเสริมในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น“เมืองเชียงราย” ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการอานวยการ.../

2. คณะกรรมการอานวยการ
1) นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
2) นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง
3) นางภัทพิชชา ไชยรินทร์
4) นางจินดา กาลังประสิทธิ์
5) นางสาวจันทร์แสง พรมสี
6) นายกริช มากกุญชร
7) นางสุรินทร์ รุดเครือ
8) พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
9) นางเกษณี ศรีไพร
10) นายวีรัตน์ สานุมิตร

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
ให้คาแนะนาปรึกษา เสนอแนะ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะพึงมีในการดาเนินงาน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1) นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2) นายวีรัตน์ สานุมิตร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
3) นายประดิษฐ์ เตชนันท์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
4) นายสะอาด คาตัน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
5) นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
6) นางธิดา ขันดาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
7) นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
8) นางดวงคิด จรเอ้กา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
9) นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
10) นายอนุรักษ์ พรมเลข
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
11) นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
12) นางสาวสะติม คามา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
13) นางวรุณี แก้วสุข
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
14) นางนรินทร ชมชื่น
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
15) นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
16) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
17) นางกุลจิรา บัวผัน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่.../

มีหน้าที่ ดังนี้
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงรายของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัด
เชียงราย วิเคราะห์และจัดทากรอบหลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” กาหนดเนื้อหาของหลักสูตร ร่างและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร น าเสนอร่ า งกรอบหลั ก สู ต ร และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รก่ อ นที่ จ ะน าหลั ก สู่ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในสถานศึกษา
4. คณะกรรมการ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย”
1) นางนรินทร ชมชื่น
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
2) นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
3) นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
4) นางกุลจิรา บัวผัน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” ในสถานศึกษาที่นาหลักสูตรไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอนในจังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
๒. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์
๓. นางเกลียวพรรณ์ ขาโนนงิ้ว

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการสานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

คณะทำงำน
1. ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
๒. นายวีรัตน์ สานุมิตร
3. ดร.สะอาด คาตัน
4. ดร.ธิดา ขันดาวงศ์
5. ดร.นรินทร ชมชื่น
6. ดร.ดวงคิด จรเอ้กา
7. นายประดิษฐ์ เตชนันท์
8. นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์
9. นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี
10. นางวรุณี แก้วสุข
11. นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น
12. นายอนุรักษ์ พรมเลข
13. นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว
14. นายเกษมสรรค์ เขตบุญไสย
15. นางสาวสะติม คามา
16. นางกุลจิรา บัวผัน
17. นางสาวพรรณนาพัชร ฐากุลสิริโชติ

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย

ผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบแก้ไข
1. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
๒. ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
๓. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ผู้ยกร่ำงต้นฉบับ
ดร.นรินทร ชมชื่น

ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ปก/รูปเล่ม
ดร.นรินทร ชมชื่น

ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

