
ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา  ส 21221 

2. จ านวนหน่วยการเรียน 0.5 

3. ชื่อวิชา   ท้องถิ่นของเรา 

4. ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1/6-1-10 

5. กลุ่มสาระกากรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ปีการศึกษา  2559 

7. ชื่อผู้สอน  นางสาวนวลวรรณ คันศร   

8. เงื่อนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา วิชาเพ่ิมเติม 

10. จ านวนคาบ:สัปดาห ์ 1 คาบ : สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายวิชา 

ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน สภาพสังคม 

เศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี  ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอุทัยธานี  ตลอดจนวัฒนธรรม  

ประเพณี และบุคคลท่ีควรยกย่องในท้องถ่ิน และเหตุการณ์ปัจจุบันในท้องถ่ินของเราโดยใช้

กระบวนการศกึษา  วิเคราะห์  สร้างความคิด และรวบรวมข้อมลู เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  รัก

และภมูิใจในท้องถ่ินของตน 

12. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  อธิบายสภาพภมูิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมได้ 

2.  อธิบายสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ของจงัหวดัสโุขทยัได้ 

3.  วิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินสโุขทยัได้ 

4.  อธิบายวฒันธรรม ประเพณี และบคุคลท่ีควรยกย่องในท้องถ่ินได้ 

5.  อธิบายสรุปเหตกุารณ์ปัจจบุนัท้องถ่ินของเราได้ 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1.) นกัเรียนศกึษาค้นคว้าจากการทดลองของนกัเรียนและกลุม่เพ่ือน แล้วสรุปประเด็นท่ีได้จาก

การศกึษา 

 2.) นกัเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 



 3.) นกัเรียนค้นคว้าจากหนงัสือ หรือเอกสาร หรือคูมื่อจากแหลง่ ๆ ไมว่า่จะเป็นจากห้องสมดุ หรือ

จากอินเทอร์เน็ต 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

  

สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการ

เรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 

จ านวน

คาบ 

1-5 ต านานเมืองอทุยั 1. ความเป็นมา 
2. มีอะไรท่ีส าคญั

บ้าง 

1. วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
     แบบร่วมมือ : เทคนิคคูค่ิด  
2. วิธีสอนแบบบรรยาย 

5 

5-9 บคุคลส าคญัของ

เมืองอทุยัธานี 

1.บคุคลส าคญั 1. .  วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
     แบบร่วมมือ : เทคนิคการ 
     ตอ่เร่ืองราว (Jigsaw) 

2. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการสร้างความ 
    ตระหนกั 
 

5 

10-15 สถานท่ีส าคญั

ของเมือง

อทุยัธานี 

1.สถานท่ี 1. ศกึษาสถานท่ีจริง 
2. สอนแบบบรรยาย 

5 

16-20 สิ่งของ อาหาร 

ของใช้ ท่ีส าคญั

ของจงัหวดั

อทุยัธานี 

1.สิง่ของ Otop 
2.วดั 
3.อาหาร 

1. .  วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
     แบบร่วมมือ : เทคนิคการ 
     ตอ่เร่ืองราว (Jigsaw) 

2. วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  
กระบวนการสร้างความ 
    ตระหนกั 
 

5 

 

 

 

 



15. การวัดผลและการประเมินผล 

 วดัผลประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment)ในด้านตา่งๆ คือ ด้านความรู้ 

ความคดิ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ ใบงาน ฯลฯ  ด้านความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการ ประเมิน

โดยใช้แบบประเมินการทดลอง และแบบสงัเกต ด้านเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมรวมทัง้โอกาสใน

การเรียนของผู้ เรียน ประเมินโดยใช้แบบประเมิน พฤตกิรรม และแบบสงัเกต 

เกณฑ์การวัดผลประเมินผล  70 : 30 

คะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน แบง่เป็นดงันี ้

- คะแนนสอบกลางภาค 30  คะแนน 

- คะแนนสอบก่อนกลางภาค 10  คะแนน 

- คะแนนสอบหลงักลางภาค 10  คะแนน 

- งานท่ีมอบหมาย  10  คะแนน 

- ประเมินตามสภาพจริง 10  คะแนน 
คะแนนปลายภาค   30  คะแนน 

  
การคิดระดับคะแนน 

ระดบัคะแนน 0-49 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน  0 

ระดบัคะแนน 50-54 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 1.0 
ระดบัคะแนน 55-59 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 1.5 

ระดบัคะแนน 60-65 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 2.0 
ระดบัคะแนน 66-69 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 2.5 

ระดบัคะแนน 70-74 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 3.0 
ระดบัคะแนน 75-79 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 3.5 

ระดบัคะแนน 80-100 คะแนน  ได้ระดบัผลการเรียน 4.0 
16. แหล่งการเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้ 

 1. เอกสารประมวลรายวิชาท้องถ่ินของเรา  ส 21221 

 2. หนงัสือท้องถ่ินของเรา 

 3. เอกสารแนะแนวทาง/ใบกิจกรรม 



 4. แบบฝึกหดั/หนงัสือเรียน 

 5. แบบทดสอบ/แบบฝึกหดั 

 6. ห้องสมดุโรงเรียน/เว็ปไซต์ทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

                                                              ลงชื่อ 
            ( นางสาวนวลวรรณ คันศร ) 
           ผู้จัดท า 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... .......................................................................................  
 
                                                              (ลงชื่อ) 
              (.....................................................)  
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................... .................................................................................................................  
 
                                                              (ลงชื่อ) 
              (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
 
                                                              (ลงชื่อ) 
              (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


