
ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา    ส  22211 

2. จ านวนหน่วยการเรียน  0.5 

3. ชื่อวิชา    ภูมปิัญญาไทยในท้องถิ่น 

4. ระดับชั้น   ม.2 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ปีการศึกษา   2559 

7. ชื่อครูผู้สอน   นางธนวรรณ  สอนธิราช 

8. เงื่อนไขรายวิชา   - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์  1  คาบ : สัปดาห์ 

11. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา บ่อเกิดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น  ในการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  

ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์- การพ่ึงพาของภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น การด ารงรักษาภูมิปัญญาไทยใน

ท้องถิ่น  การปรับใช้ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นในสภาวการณ์ปัจจุบัน และ ประเภทของภูมิปัญญาไทย

ในท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่า  รักการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ประพฤติตน

เป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและสังคมในการร่วมกันอนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนา ภูมิปัญญาไทย

ในท้องถิ่น ให้เป็นมรดกทางปัญญาทั้งในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนสามารถน าไปปรับ

ใช้กับการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

12. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. รู้และเข้าใจ  สามารถอธิบายความหมาย  และขอบข่ายภูมิปัญญาไทย เกิดความตระหนัก

และ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยว่าเป็นฐานคิดส าคัญของคนไทยให้สามารถด ารงวิถีชีวิต 

และความเป็นชาติไทยไว้ได้ด้วยภูมิปัญญาไทย  สามารถน าคุณค่าดังกล่าวไปปรับ

ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความรู้ความเข้าใจ   และสามารถคิดวิเคราะห์ถึงภูมิปัญญาไทยในการจัดระบบเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับสังคม  มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบ 



3. มีความรู้ความเข้าใจถึงภูมิปัญญาไทยในการจัดระบบเครือข่ายการพ่ึงพาระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์  มนุษย์กับสังคม  มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมนุษย์กับสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ 

4.  มีความรู้ความเข้าใจบ่อเกิดและความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์

ของแต่ละท้องถิ่น 

5. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและกระบวนการในการด ารงรักษาภูมิปัญญาไทยอันเป็น

เอกลักษณ์และมรดกของชาติไทย 

6. มีความรู้ความเข้าใจถึงการปรับใช้ภูมิปัญญาในสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าหัวข้อส าคัญจากอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ต่างๆ แล้วสรุป

ประเด็นที่ได้จากการศึกษาหัวข้อ 

2) นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

3) นักเรียนฟังค าบรรยายสรุปจากครู 

4) นักเรียนท าใบงาน 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

1-3 1.ความหมายและ
ขอบข่ายของภูมิ
ปัญญาไทยในท้องถิ่น 

-ความหมายและขอบข่ายของ
ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 
 

1.สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
2. ตั้งค าถาม 
3. กิจกรรมกลุ่ม 
4. น าเสนอผลงาน 

3 

4-6 2.ระบบเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาไทยในท้องถิ่น 

-ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์
ของภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 
-การเกิดระบบความเชื่อใน
สังคมไทย 

1. สัมภาษณ์/สอบถาม 
2. กิจกรรมกลุ่ม 
3. น าเสนองาน 

3 

7-8 3.ภูมิปัญญาไทยใน
การจัดระบบ
เครือข่ายการพ่ึงพา 

การพ่ึงพาระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับสังคม  มนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม  มนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ 

1.สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
2. ศึกษาใบความรู้ 

2 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

9-11 4.สภาพภูมิศาสตร์ 
ปัจจัยส าคัญของการ
เกิดภูมิปัญญาไทยใน
ท้องถิ่น 

-ปัจจัยส าคัญของการเกิดภูมิ
ปัญญาไทยในท้องถิ่น 
-บ่อเกิดภูมิปัญญาไทยใน
ท้องถิ่น 

1. ศึกษาแผนที่ท้องถิ่น 
2.สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
3.ศึกษาใบความรู้ 

3 

12-14 5.การด ารงรักษาภูมิ
ปัญญาไทยในท้องถิ่น 

การด ารงรักษาภูมิปัญญา 9 
ด้าน 

1.สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
2. กิจกรรมกลุ่ม 
3. ศึกษาใบความรู้ 

3 

15-20 6.การปรับใช้ภูมิ
ปัญญาในสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

กรณีศึกษาของบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในการปรับใช้ภูมิ
ปัญญาไทยในท้องถิ่น 

1.ร้องเพลง 
2.กิจกรรมกลุ่ม 
3. ศึกษาใบความรู้ 

6 

 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

1)  สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม การเสนอผลการท ากิจกรรม การอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น การสรุปองค์ความรู้  (10 คะแนน) 

2) ประเมินความร่วมมือในการท ากิจกรรม (20คะแนน) 

3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดภาคเรียน เช่น การแต่งกาย 

การเข้าเรียน  มารยาท ( 10 คะแนน) 

4) จากการทดสอบประจ าบท/สอบกลางภาค (30 คะแนน) 

5) สอบปลายภาค  (30 คะแนน) 

16. แหล่งเรียนรู้ 

1)  ห้องสมุด 

2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 

3) จากการฟังค าบรรยาย/สรุปองค์ความรู้ 

 

ลงชื่อ ………………………………………………………. 

(นางธนวรรณสอนธิราช) 

                       ผู้จัดท า 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

      ลง

ชื่อ ………………………………………………………. 

(นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

............................................................................................................................................... ...............................

.................................................................................................... .......................................................................... 

      ลง

ชื่อ ………………………………………………………. 

(นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

      ลง

ชื่อ ………………………………………………………. 

(นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว) 

 

 

 

 


