
 
 

โครงการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รหัส ส 33202 รายวิชา ภูมิปัญญาไทยในท้องถืน่ 
รายวิชา  พ้ืนฐาน    เพ่ิมเติม     เลือกเพ่ิมเติม    วิชาเอก    กิจกรรม...................................................              
จ านวน 1 คาบ / สัปดาห์ / ภาค   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
อาจารย์ผู้สอน นายนิพนธ์ แสงเล็ก 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2557    
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสาเหตุและวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ของโลกโดยรวมทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกและกลุ่มประเทศตะวันออกโดยการ
แจกแจงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น  ตลอดจนความแตกต่างของแนวคิดและวิธีการในการแก้หาปัญหาระหว่างประเทศตะวันตกและ
ประเทศตะวันออก  ผลกระทบที่เกิดจากการที่โลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีตลอดจนการ
กระท าของมนุษย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมจนท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น สภาวะโลกร้อน  ความรุนแรงของภัยพิภัติจากธรรมชาติ  
เช่น  พายุร้ายแรงในแต่ภูมิภาคของโลก  ภาวะที่อุณภูมิของโลกร้อนข้ึนท าให้น้ าแข็ง ข้ัวโลกละลายซึ่งส่งผลกระทบให้ระดับน้ าทะเล
สูง   ว่าจากการระดับน้ าทะเลขึ้นจะท าให้พ้ืนท่ีหลายแห่งในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง  บางพื้นที่จะจมหายไปไต้ระดับน้ าทะเล  การ
เปลี่ยนแปลงเขตภูมิอากาศของโลกจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน วิธีการเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ โดยอาศัยวิธีการสอนแบบบรรยาย 
วิธีการสอนแบบศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยมุ่งเน้นในการเสริมทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติงานโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม และน าเสนอผลงานกลุ่ม 
โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ตามศักยภาพและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มีเหตุผลและกล้าแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการวัดและการประเมินผลโดยตัดสินผลการเรียนในรายวิชาตามระดับเกณฑ์
การประเมินผลการเรียน 8 ระดับ คือ เกรด 4 ระดับคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป เกรด 3.5 ระดับคะแนน 75 – 79 เกรด 3 ระดับ
คะแนน 70 – 74 เกรด 2.5 ระดับคะแนน 65 – 69 เกรด 2 ระดับคะแนน 60 – 64 เกรด 1.5 ระดับคะแนน 50 – 54 เกรด 1 
ระดับคะแนน 50 – 54 และเกรด 0 ระดับคะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ท้ังนี้นักเรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานี้ และนักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนต้องไดร้ับผลการประเมินระดับดเียี่ยม และดี และได้รับการ
ประเมินการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ทั้งนี้การวัดและประเมินผลระหว่างเรียนจะใช้
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเป็นไปตามการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้เป็นหลัก 
 
ผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบต่อสถานการณ์ของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 



2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากโลกในปัจจุบันด้านการสื่อสารและเทคโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ของโลก
ปัจจุบัน 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาและวิธีการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงได้ 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกในภูมิภาคปัจจุบันและอนาคต 

1.1 ภูมิภาคเอเซีย 
1.2 ภูมิภาคแอฟริกา 
1.3 ภูมิภาคยุโรป 
1.4 ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
1.5 ภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
1.6 ภูมิภาคออสเตรเลีย 

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิกฤตการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของโลก 
2.1 วิกฤตการณ์ทรัพยากรน้ ามันของโลก 
2.2 วิกฤตการณ์ทรัพยากรป่าไม้ของโลก 
2.3 มลภาวะสิ่งแวดล้อม อากาศ ดิน น้ า  

2.4 ปรากฎการณส์ิ่งแวดล้อมโลก  
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแกไ้ขวิกฤตการณด์้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
3.1 บทบาทขององค์การสหประชาชาติในการแก้ไขปญัหา

สิ่งแวดล้อมโลก 
3.2 องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.3 องค์กรต่างประเทศท่ีมีบทบาทในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  
3.4 กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การสอนด้วยกระบวนการกลุม่โดยแบ่งกลุ่มนักเรยีนศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมภิาคต่าง ๆของโลก ในหน่วย
การเรยีนรู้ที่ 1  โดยให้นักเรียนน าเสนอด้วย Power Point และภาพข่าวท่ีเกิดขึ้นจริง  และสรุปเป็นใบงานท่ีครูแจกให้
เป็นคะแนนเก็บครั้งท่ี 1  

2. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบคุคล ให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าในหน่วยท่ี 2 โดยครุก าหนดขอบเขตให้และน าเสนอเป็น
รายบุคคล  

3. การจัดการเรยีนการสอนแบบใช้เทคโนโลยี และสื่ออินเตอรเ์นต Power Point โดยครูเป็นผู้ใหค้วามรู ้
 
การวัดและประเมินผล 

คะแนนเก็บระหว่างภาค  :  คะแนนสอบปลายภาค   เท่ากับ   80  :  20  ซ่ึงแบ่งคะแนนเป็นดังนี้ 
คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน            70  คะแนน 

คะแนนเก็บครั้งที่  1  (รายงาน และใบงาน)      20 คะแนน    
คะแนนเก็บครั้งที่  2  ทดสอบย่อย       10 คะแนน     
คะแนนเก็บครั้งที่  3  ป้ายนิเทศ       20 คะแนน        
ทดสอบหน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 เรื่องโลกในภูมภิาคปัจจบุันและอนาคต     20  คะแนน 

        คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนต่อการเรียน       10  คะแนน 



        (ตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา และคุณภาพงาน) 
คะแนนสอบปลายภาค วันจันทร์ที ่2 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558   20  คะแนน 

เรื่อง วิกฤตการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก  การแก้ไขวิกฤตการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก 
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