
 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส21102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5-1/7 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 
 

 
 

นางสาวพรพิมล  อาจชอบการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส21102) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5-1/7  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

บทบาทหน้าท่ีของ
เยาวชนที่มีต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
( ) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://tartar16.wixsite.com/civics/blank-c1z0x 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

2 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

- การเคารพสิทธิ
และเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 
- การปฏิบัติตนใน
การเคารพสิทธิ
และเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
( ) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://sites.google.com/site/aiuyunsonya/kar-
khearph-siththi-seriphaph-khxng-tnxeng-laea-
phu-xun 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

3 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=eKpOP-
i0mUg&t=736s 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

4 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

อ านาจอธิปไตย (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=h0OnJnZD
H08 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

3 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

แนวทางการ
ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ
เก่ียวกับสิทธิ 
เสรีภาพ และ
หน้าท่ี 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
( ) on-demand 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

2 

 
 
 

https://tartar16.wixsite.com/civics/blank-c1z0x
https://sites.google.com/site/aiuyunsonya/kar-khearph-siththi-seriphaph-khxng-tnxeng-laea-phu-xun
https://sites.google.com/site/aiuyunsonya/kar-khearph-siththi-seriphaph-khxng-tnxeng-laea-phu-xun
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https://www.youtube.com/watch?v=h0OnJnZDH08
https://www.youtube.com/watch?v=h0OnJnZDH08


 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

- กฎหมาย
คุ้มครองเด็ก 
- กฎหมาย
การศึกษา 

 

(/) online (Google meet Skp online) 
(/) on-air 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/231
84 
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=mXqkRvFv
IVo&t=252s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O4QloR6
W2v4 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

4 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

- กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 
- กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=KkDf0vQw
aJg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fXtkCDe1u
i4&t=8s 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

4 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

วัฒนธรรมไทย (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.trueplookpanya.com/learning/det
ail/31669 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

- ความคล้ายคลึง
และความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
- วัฒนธรรมกับ
ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand  
https://www.youtube.com/watch?v=ecezYf8W
2OI 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

3 
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https://www.youtube.com/watch?v=ecezYf8W2OI
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 

การวัดและ
ประเมินผล หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
หน้าท่ีพลเมือง 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand (Google form) 

สัปดาห์การวัดและประเมิน 
ผลกลางภาคเรียน 
 

20 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

การวัดและ
ประเมินผล หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
หน้าท่ีพลเมือง 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand (Google form) 

สัปดาห์การวัดและประเมิน 
ผลกลางภาคเรียน 
 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=LXdk
VNq6XFs 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

พฤติกรรมการบริโภค (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
( ) on-demand  

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

14 31 – 4 
ม.ค. - 
ก.พ.65 

อุปสงค์ อุปทาน (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=MAG2
udbCi3k 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

สถาบันการเงิน (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=SGCE
2LMVNd8 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LXdkVNq6XFs
https://www.youtube.com/watch?v=LXdkVNq6XFs
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

เศรษฐกิจประเทศไทย (/) online (Google meet Skp online) 
(/) on-air 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode
/21334 
(/) on-site  
(/) on-hand  
( ) on-demand 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
(/) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=WWQ
dTnvnYjU 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ใบงาน 
4.ทดสอบ 

5 

17 23 - 25 
ก.พ. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  
 
 
 
 
 

20 

18 28 - 2 
ก.พ.-มี.ค. 

65 

รวมคะแนน 100 
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