
โครงการสอน 
รายวิชา สังคมศึกษา1 (ส 21104)....ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา...2560... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้..สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.. 
ผู้สอน..นายดิเรก   ทองหนัก... 

 
 

 

สัปดาห์
ที ่

 

ชั่วโมงที่ 
 

เนื้อหาสาระ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนรู้ 
การวัดผล
ประเมินผล 

1 - 2 1 - 4 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
2. การแบ่งเขตวัน เวลา 

1. ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา
จากเอกสาร 
2. ศึกษาวีดิทัศน์ 
3. ปฏิบัติกิจกรรมใน 
ใบงาน 
4. อภิปราย น าเสนอ  

1. คลิปวีดิทัศน์  
2. ใบงาน 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมิน
คุณลักษณะด้านจิต
พิสัย 
4. ทดสอบ 

3 - 5 5 - 9 1. ลักษณะภูมิประเทศของ
ประเทศไทย 
2. ลักษณะภูมิอากาศใน
ประเทศไทย 
 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน
ศึกษาเนื้อหาตามหัวข้อ
โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือ 
2. นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นรายบุคคล 

1. ใบความรู้  
2. ใบงานที่  

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมินทักษะ
การสืบค้น 
4. ทดสอบ 

5 - 7 10 - 13  ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย  (ดิน  น้ า  
แร่ธาตุ ป่าไม้  สัตว์ป่า) 
 
 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน
ศึกษาเนื้อหาตามหัวข้อ
โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือ 
2. นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในใบงาน 
3. สรุปบทเรียนโดย
ศึกษาวีดิทัศน์ และการ
ซักถาม    

1. ใบความรู้     
2. ใบงาน    
3. คลิปวีดิทัศน์
เกี่ยวกับการใช้และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ทักษะการคิด 
4. ทดสอบ 

7 - 9 14 - 17 1.  ลักษณะประชากรใน
ประเทศไทย 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน
ศึกษาศึกษาค้นคว้า
ประเด็นเนื้อหา
ประชากร 
2. อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4. ปฏิบัติกิจกรรมใน 
ใบงาน 

1. ใบความรู้   
2. ใบงาน 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมิน
คุณลักษณะด้านจิต
พิสัย 
4. ทดสอบ 

 
 
 
 



 
 

 

 

สัปดาห์ที่ 
 

ชั่วโมงที่ 
 

เนื้อหาสาระ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนรู้ 
การวัดผล
ประเมินผล 

9 - 11 18 - 21   ลักษณะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (เกษตร  
อุตสาหกรรม  การค้าและ
บริการ) 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
ศึกษาค้นคว้าประเด็น
เนื้อหาด้านเศรษฐกิจ 
2. นักเรียนร่วมกันวางแผน
การศึกษาค้นคว้าว่าจะใช้
แหล่งเรียนรู้ใด 
3. น าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
4. ปฏิบัติกิจกรรมใน 
ใบงาน 

1. ใบความรู้   
2. ใบงาน 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมิน
คุณลักษณะด้านจิต
พิสัย 
4. ทดสอบ 

11 - 13 22 - 25 ปัจจัยทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการพัฒนาของ
ประเทศในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 
 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
ศึกษาค้นคว้าประเด็น
เนื้อหาที่ครูมอบหมาย 
2. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่นักเรียน
สนใจ เช่น PowerPoint  
แผ่นพับ  ฟิวเจอร์บอร์ด 
เป็นต้น 
3. นักเรียนน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ครูนักเรียนร่วมกันสรุป 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในใบงาน 

1. ใบความรู้   
2. ใบงาน   
3. อินเตอร์เน็ต 
 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมิน
คุณลักษณะด้านจิต
พิสัย 
4. ทดสอบ 

13 - 15 26 - 29 ลักษณะทางกายภาพ
ที่เหมาะสมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 
 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
ศึกษาค้นคว้าประเด็น
เนื้อหาที่ครูมอบหมาย 
2. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าเป็น 
PowerPoint    
3. นักเรียนน าเสนอ  
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย 
Copy  ข้อมูลแลกเปลี่ยน
กัน 
4. ครูนักเรียนร่วมกันสรุป 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในใบงาน 

1. ใบความรู้   
2. ใบงาน   
3. อินเตอร์เน็ต 
 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมินคุ 
ทักษะการสืบค้น 
4. ทดสอบ 

 



 

 

 

สัปดาห์ที่ 
 

ชั่วโมงที่ 
 

เนื้อหาสาระ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนรู้ 
การวัดผล
ประเมินผล 

15 - 17 30 - 33 การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลกระทบต่อประชากรใน
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย  
 

1. แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย
และโอเชีเนีย โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม 
2. น าเสนอลการวิเคราะห์
3. นักเรียนสืบค้นข้อมูล
การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปเอเชีย จากแหล่ง
เรียนรู้ 
4. นักเรียนน าเสนอข้อมูล
ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ 
5. นักเรียน (กลุ่มเดิม) วาง
แผนการป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. นักเรียนท าใบงาน 

1. ใบงานที่   
2. อินเตอร์เน็ต 
 

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมิน
คุณลักษณะด้านจิต
พิสัย 
4. ทดสอบ 

17 - 19 34 - 37   ภัยธรรมชาต ิ 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษา
ภัยธรรมชาติที่เกิดใน
ประเทศไทย 
 2. นักเรียนสรุปผลผล
การศึกษาโดยการวาดภาย
พร้อมอธิบายข้อมูล การ
เกิด การป้องกัน  
3. นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุป 
5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในใบงาน 

1. ใบงานที่ 1-2 
2. วีดิทัศน์การเกิด
ภัยธรรมชาต ิ

1. ท าใบงาน 
2. ประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมิน
คุณลักษณะด้านจิต
พิสัย 
4. ทดสอบ 

 
 
ลงช่ือ..........................................................   ลงช่ือ.......................................................... 
       (นายดิเรก   ทองหนัก)                           (นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์) 
    ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
 



 

 


