
 
  ประมวลรายวิชา  Course  Syllabus 

 
1.  รหัสวิชา     ส 21222 
2.  จ านวนหน่วยการเรียนรู้     0.5 
3.  ชื่อวิชา     ท้องถิ่นของเรา 
4.  ระดับชั้น     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.  ปีการศึกษา    2559 
7.  ชื่อผู้สอน       นางสาวนวลวรรณ  คันศร 
8.  เงื่อนไขรายวิชา      - 
9.  สถานภาพของวิชา      สาระเพ่ิมเติม 
10.  จ านวนคาบ : สัปดาห ์ 1  คาบ : สัปดาห์ 
11.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติทักษะกระบวน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความเป็นมา หลักฐานทางโบราณคดี ที่ตั้ง
อาณาเขต ศาสนา การปกครอง สังคม วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตน ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร สภาพปัญหา การอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาทรัพยากร โดยจัด
ประสบการณ์ ศึกษา สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวผู้เรียน สืบค้นข้อมูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชนที่อยู่ใกล้ตัว โดยการฝึกปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 
และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นของเรา สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบ ระเบียบ มีวินัย เสียสละ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองประพฤติ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
12.  ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ การ
ด ารงชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2.  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตไทย 
3.  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

13.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
         ขั้นน า 

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 



2. ครูให้นักเรียนดูภาพสมเด็จพระมหาชนก เขาสะแกกรัง วัดท่าซุง และสถานที่ส าคัญในจังหวัด
อุทัยธานี 

         ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยให้คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 4-6 คน 
2. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือกหัวข้อเรื่องเพ่ือจัดท ารายงานกลุ่มดังหัวข้อต่อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 ต านานเมืองอุทัยธานี 
เรื่องท่ี 2 ความหมายและคุณลักษณะของดอกไม้ ต้นไม้ ธง ตราสัญลักษณ์ ค าขวัญ และเพลง
ที่มีความหมายถึงจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่องท่ี 3 ประวัติที่ตั้ง ความส าคัญและประวัติของวัดอุโปสถาราม 
เรื่องท่ี 4 ต านาน ประวัติและคุณค่าของพระมหาชนก 
เรื่องท่ี 5 โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญในจังหวัดอุทัยธานี 

3. ให้นักเรียนสืบค้นเนื้อหาที่จับสลากได้ โดยให้นักเรียนจัดท าเป็นรูปเล่ม กลุ่มละ 1เล่ม ส่งครูผู้สอน 
และจัดท าข้อมูลเพื่อราบงานอาจจ าท าเป็น power point vcd ตามความเหมาะสมของเนื้องานที่
ได้รับ 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประวัติความเป็นมาของเมืองอุทัยธานี สถานที่ส าคัญในเมือง
อุทัยธานี บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานี ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
จังหวัดอุทัยธานี และการประกอบอาชีพในจังหวัดอุทัยธานี 

 14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1 - 4 ลักษณะกายภาพ  
จังหวัดอุทัยธานี 
 

1.  ลักษณะกายภาพ  
จังหวัดอุทัยธานี 
1.1  สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้ง อาณาเขต 
1.2  สภาพภูมิประเทศ 
1.3  สภาพภูมิอากาศ 
1.4  การจัดระเบียบทางสังคม 
1.5  การขัดเกลาทางสังคม 
1.6  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
1.7 ปัญหาสังคมไทยและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
1.8  แนวทางการพัฒนาทางสังคม 
 

อธิบาย /
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 

5 



สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

5 - 9 ประวัติศาสตร์เมือง
อุทัยธานี 
 
 

2.  ประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานี 
2.1  เมืองอุทัยธานียุคประวัติศาสตร์ 
2.2  เมืองอุทัยธานียุคปัจจุบัน 
2.3  ตราประจ าจังหวัดอุทัยธานี 
2.4  ค าขวัญจังหวัดอุทัยธานี 
2.5  บุคคลส าคัญของจังหวัด
อุทัยธานี 
 

อธิบาย / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 

4 

10 สอบกลางภาค 
11- 14 การปกครองของ

จังหวัดอุทัยธานี 
3.  การปกครองของจังหวัดอุทัยธานี 
3.1  อาณาเขตเมืองอุทัยธานีสมัย
โบราณ 
3.2  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อจัดหัวเมืองเข้าสู่มณฑล
เทศาภิบาล 
3.3  การจัดรูปแบบการปกครอง
ปกครองสมัยปัจจุบัน 
3.4  ข้อมูลอ าเภอและต าบลใน
จังหวัดอุทัยธานี 
 

อธิบาย / 
กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 

4 

15- 19 โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ
ประเพณีและเทศกาล 

4.  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
4.1  วัดที่ส าคัญในจังหวัดอุทัยธานี 
เช่น วัดอุโปสถาราม วัดท่าซุง 
4.2  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง 
4.3  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอ่ืนๆ 
4.4  ประเพณีตักบาตรเทโว 
4.5  ประเพณีแข่งเรือ 

อธิบาย / วิธีการสอน
แบบแก้ปัญหา 

5 

20 สอบปลายภาค 
 
 



 
15.  การวัดและประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมมีส่วนร่วมจากกระบวนการท ากิจกรรม  การเสนอผลการท ากิจกรรม   
     การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการสรุปความรู้  (10  คะแนน) 
2.  สังเกตการปฏิบัติงานในกลุ่มและประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  (20  คะแนน) 
3.  จากผลการทดสอบระหว่างหน่วยการเรียนรู้  (20  คะแนน) 
4.  จากผลการทดสอบกลางภาค  (20  คะแนน) 
5.  จากผลการทดสอบปลายภาค  (30  คะแนน) 

16.  สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้  
1. จากการฟังบรรยาย 
2. ภาพวีดีทัศน์ 
3. สื่อจากของจริง รูปภาพ การน าเสนอภาพนิ่ง 
4. ห้องสมุด 
5. ใบความรู้ 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
7. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 
 

         (ลงชื่อ) 
(นางสาวนวลวรรณ  คันศร) 
            ผู้จัดท า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................ 

 
(ลงชื่อ) 

             (ครูดาวเรือง  ศิริรักษ์) 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานวิชาการ 
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
 

          (ลงชื่อ) 
              (นางวชิราภรณ์  รตันะวงศ์ไชย) 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. ................. 
 

                     (ลงชื่อ) 
                   (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 
 
 
  
 
 


