
ประมวลรายวิชา (Course  Syllabus) 

1. รหัสวิชา    ส  22212 

2. จ านวนหน่วยการเรียน  0.5 

3. ชื่อวิชา    ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 

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 ประวัติความเป็นของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   เกี่ยวกับสัญลักษณ์ 

ประจ าจังหวัด  ค าขวัญ   ประวัติความเป็นมาของเมืองอุทัยธานี  แหล่งน้ า/แม่น้ า  สภาพภูมิประเทศ  

ประเพณีวัฒนธรรม/เทศกาล  แหล่งท่องเที่ยว  บุคคลส าคัญ   เกจิอาจารย์   การละเล่นพ้ืนบ้าน  

อาหารและของฝาก และเพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองซึ่งเกิดในท้องถิ่นของเรา 

       เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่า  ในการร่วมกันอนุรักษ์  สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนา 

ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นด้านอาหารคาวหวาน   ด้านการแพทย์แผนไทย   สมุนไพรในท้องถิ่น  และ

ภูมปัญญาด้านหัตถกรรม ให้เป็นมรดกทางปัญญาทั้งในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน

สามารถน าภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  และภาคต่างๆของไทยเพ่ือน ามาปรับ

ใช้ไดใ้นการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและเหมาะสมในปัจจุบัน 

12. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.  รู้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี                                                                    
2.  รู้และเข้าใจภูมิปัญญาไทยด้านอาหารคาวหวาน สามารถท าโครงงานด้านอาหารคาวหวานได้                              
3.  รู้และเข้าใจภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทยในท้องถิ่น                                                                 
4.  รู้และเข้าใจภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพร สามารถน าสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้                                         
5.  รู้และเข้าใจภูมิปัญญาไทยด้านหัตถกรรม สามารถท าโครงงานด้านหัตถกรรมได้                                         
6.  รู้และเข้าใจภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี สามารถน ามาปรับใช้ได้                                            
7. รู้และเข้าใจภูมิปัญญาไทยในภาคต่างๆของไทย และสามารถน ามาปรับใช้ได้ 



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 

1-4 1.ประวัติความ
เป็นมาของจังหวัด
อุทัยธานี 
 

-สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด           
-ค าขวัญ 
 -ประวัติความเป็นมาอุทัยธานี 
 - แหล่งน้ า/แม่น้ า 
 -สภาพภูมิประเทศ 
-ประเพณีวัฒนธรรม/เทศกาล 
-แหล่งท่องเที่ยว 
-บุคคลส าคัญ 
-เกจิอาจารย์ 
-การละเล่นพื้นบ้าน 
-อาหารและของฝาก 
- ความส าคัญของหมุดโลก 

1.สนทนาแสดงความ
คิดเห็น 
2. ตั้งค าถาม 
3. กิจกรรมกลุ่ม/สืบค้น 
4. น าเสนอผลงาน 
5. ท าใบงาน 

4 

5-7 2.อาหารคาวหวาน
ของไทย/พ้ืนบ้าน 

-ประวัติและความส าคัญของหาร
คาวหวานของไทย 
-ประเภทของอาหารคาวหวาน 
- เครื่องปรุงอาหารคาวหวาน 
-วิธีท าอาหารคาวหวาน 
- ประโยชน์ของอาหารคาวหวาน 

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

3 

8 3.ภูมิปัญญาไทยด้าน
การแพทย์แผนไทย
ในท้องถิ่น 

-ประวัติวัดหนองหญ้านาง 
-การแพทย์แผนไทยในท้องถิ่น 

1. สนทนาแสดงความ
คิดเห็น/ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ 
2. กิจกรรมกลุ่ม 
3. น าเสนอผลงาน 

1 



สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

9-12 4. สมุนไพรในท้องถิ่น -ความหมายของสมุนไพร 
-ลักษณะของสมุนไพร 
-ประโยชน์ของสมุนไพร 

1. ส ารวจแหล่งเรียนรู ้
2. กิจกรรมกลุ่ม/สืบค้น 
3. น าเสนอผลงาน 

4 

13-14 5.ภูมิปัญญาไทยด้าน
ด้านหัตถกรรม 

-ความหมายของหัตถกรรม 
-ประเภทของหัตถกรรมท้องถิ่น 
- วิธีท า/อุปกรณ์ท่ีใช้ 

1. ส ารวจ/สืบค้น 
2.กิจกรรมกลุ่ม 
3. น าเสนอผลงาน 

2 

15-16 6.ภูมิปัญญาไทยใน
แต่ละท้องถิ่นของ
จังหวัดอุทัยธานี 

-ส ารวจภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์
ชาวบ้าน 

1. แบ่งกลุ่มสืบค้น 
2. น าเสนอผลงาน 
3. ใบงาน 

2 

17-18 7.ภูมิปัญญาไทยใน
ภาคต่างๆของไทย 

-ส ารวจภูมิปัญญาที่ส าคัญในแต่
ละภาคของไทย 

1. แบ่งกลุ่มสืบค้น 
2. น าเสนอผลงาน 
3. ใบงาน 

2 

 

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 ………………………………………………………. 

            (นางธนวรรณ   สอนธิราช) 

                       ผู้จัดท า 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 

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

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

             

ลงชื่อ ………………………………………………………. 

            (นางสาวดาวเรือง   ศิริรักษ์) 

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

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

             

ลงชื่อ ………………………………………………………. 

            (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

             

ลงชื่อ ………………………………………………………. 

            (นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว) 

 

 

       

 



 


