
 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาสังคมศึกษา 4 รหัสวิชา ส22102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 
 

 
 

นางสาวสรารัตน์  บุญสาลี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาสังคมศึกษา 4 (ส22102) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1,2/3,2/5,2/7,2/9 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

พลเมืองดี 
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
( ) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=6Sk9OE7Q
GA4&t=16s 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

4 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

แนวทาง 
การส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
( ) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://slideplayer.in.th/slide/16371055/ 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

3 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

สถาบัน 
ทางสังคม 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.trueplookpanya.com/learning/det
ail/31591-044177 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

4 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

เหตุการณ์ 
และการ
เปล่ียนแปลง
ส าคัญของ
ระบอบการ
ปกครองไทย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=U6snH7z9
_RU 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

4 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

กระบวนการ 
ในการตรา
กฎหมาย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.trueplookpanya.com/learning/det
ail/31625-044211 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

3 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Sk9OE7QGA4&t=16s
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเองและ
ครอบครัว 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=jvNi9vSS
S6M 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

3 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=N6RWrT
WjA94 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

3 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

วัฒนธรรมของ
ไทย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=igum9kp
vQGQ 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

3 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

ความคล้ายคลึง
และความ
แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของ
ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.trueplookpanya.com/learning/d
etail/31687-044267 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม
ทบทวน 
3.ทดสอบ 

3 

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 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jvNi9vSSS6M
https://www.youtube.com/watch?v=jvNi9vSSS6M
https://www.youtube.com/watch?v=N6RWrTWjA94
https://www.youtube.com/watch?v=N6RWrTWjA94
https://www.youtube.com/watch?v=igum9kpvQGQ
https://www.youtube.com/watch?v=igum9kpvQGQ
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

การผลิตสินค้าและ
บริการ 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://pubhtml5.com/qpbh/ezqc/basic 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ทดสอบ 

5 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=uZxc
LJ5FsHA 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ทดสอบ 

5 

14 31 – 4 
ม.ค. - 
ก.พ.65 

เศรษฐกิจพอพียง (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=G1ar
bHJVuEw&t=11s 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ทดสอบ 

5 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

การออมและการ
ลงทุน 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=v0j4r
oog-pM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
mqi5KXKjyQ 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ทดสอบ 

5 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

ระบบเศรษฐกิจ (/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://www.youtube.com/watch?v=5A5Sf
SRrojg 
 
https://www.trueplookpanya.com/learnin
g/detail/34885 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ทดสอบ 

5 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

การพ่ึงพาและการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

(/) online (Google meet Skp online) 
( ) on-air  
(/) on-site  
( ) on-hand  
(/) on-demand 
https://sites.google.com/site/classroomso
cial/lesson/unit6/02 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถามทบทวน 
3.ทดสอบ 

5 

17 23 - 25 
ก.พ. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  
 
 
 
 
 

20 

18 28 - 2 
ก.พ.-มี.ค. 

65 

รวมคะแนน 100 

 

https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit6/02
https://sites.google.com/site/classroomsocial/lesson/unit6/02

