
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส21103 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2, 1/4, 1/6, 1/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
นายวรเชษฐ์ วรรณสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาประวัติศาสตร์ 1  (ส21103) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2, 1/4, 1/6, 1/8  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธีการ วัดผลประเ มินผล ช่องทางในการ

ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1. แนะน าวิธีการเรียน 

2. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=3L80pPFcwMo 

 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

-  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์    
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=3L80pPFcwMo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=l5N3HoAyDuk 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.แหล่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=74ht7FSJI6Q 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 
 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน

ไทย  ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจดตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

5  

https://www.youtube.com/watch?v=3L80pPFcwMo
https://www.youtube.com/watch?v=3L80pPFcwMo


 

 
 

สัปดาห์

ท่ี 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการ

ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดน
ไทย ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคกลาง 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด

ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  

4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

รัฐโบราณในดินแดนไทย  
แคว้นตามพรลิงค์, อาณาจักรศรีวิชัย  
อาณาจักรทวารวดี ,แคว้นละโว้,  
แคว้นหริภุญชัย, 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=xMkF7yg30ZU 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  

3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

5  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

รัฐโบราณในดินแดนไทย  
แคว้นตามพรลิงค์, อาณาจักรศรีวิชัย  
อาณาจักรทวารวดี ,แคว้นละโว้,  
แคว้นหริภุญชัย, 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=q7FnetYDrT0 

- 1.เข้าเรียน  

2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  

4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

5  

 
 
 



 

 
สัปดา
ห์ที่ 

วัน/
เด ือน/ปี 

เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล
ประเม ินผล 

ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online onair ondemand onhan
d 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

รัฐไทยในดินแดนไทย 
แคว้นหิรัญนครเงินยาง, แคว้นโยนก
เชียงแสน, แคว้นพะเยา 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=9K-f4cusXg0 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=r_SuOPEK5vk 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจดตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบทดสอบออนไลน์ 
หลังเรียน 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 

20  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเร ียนได ้ม ีเวลาสะสางภาระงานที่ได ้ร ับ  

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

รัฐไทยในดินแดนไทย 
อาณาจักรล้านนา 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=Y33Z5iEo8CI 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจดตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

-  

11 9 – 13
ส.ค. 64 

1. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย  
2. พระมหากษัติริย์สมัยสุโขทัย 
3.การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=pUMNyOKHIY4&t=259s 
 
 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจดตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

-  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
2.ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=V0qdrsEz3dc 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจดตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 
 

-  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pUMNyOKHIY4&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=pUMNyOKHIY4&t=259s


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการ

ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัย
สุโขทัย 
2.เศรษฐกิจและการค้าสมัยสุโขทัย 
3.ศิลปกรรม วรรณกรรม สมัยสุโขทัย 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=FWUv4oTOlIk 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด

ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  

4.แบบทดสอบเก็บ
คะแนน ออนไลน์ 
 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 

20  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.ลักษณะภูมิประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
2.ลักษณะภูมิอากาศในเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต้ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=7CtfEI7AnAQ 
 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด

ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  

4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 

-  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- อารยธรรมก่อนได้รับอารยธรรมจีน 
และอินเดีย                                       
- อารยธรรมอินเดีย 
- อารยธรรมจีน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=KU7j5fNdpdQ 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  

3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 

-  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1. รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลัง
ได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียและจีน 
2. การขยายอิทธิพลของชาวตะวันตกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

Google meet 
Skp online 
Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=vnbGaysLU_U 

- 1.เข้าเรียน  

2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  
3.ใบกิจกรรม  

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 

-  



 
4.แบบฝึกหัด 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
1.เมียนมาร์ 
2.เวียดนาม 
3.ลาว 
4.ฟิลิปินส์ 
5.กัมภูชา 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=z-eS4RbIvz0 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=AnJioCPDv2Q 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zHQWe22EP_c 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Y7IuosYdq3E 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=r66Ip038__A 
 

- 1.เข้าเรียน  
2.ศึกษาและจด
ตัวอย่าง  

3.ใบกิจกรรม  
4.แบบฝึกหัด 

กลุ่มไลน์ 
วิชา

ประวัติศาสตร์ 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z-eS4RbIvz0
https://www.youtube.com/watch?v=z-eS4RbIvz0
https://www.youtube.com/watch?v=AnJioCPDv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=AnJioCPDv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=zHQWe22EP_c
https://www.youtube.com/watch?v=zHQWe22EP_c
https://www.youtube.com/watch?v=Y7IuosYdq3E
https://www.youtube.com/watch?v=Y7IuosYdq3E


 

 
 
สัปดาห์

ท่ี 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางเร ียน วิธ ีการวัดผล

ประเม ินผล 

ช่องทางในการ

ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน  

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
1.บรูไนดารุสลาม 
2.มาเลเซีย 
3.สิงคโปร์ 
4.อินโดนีเซีย 
5.ติมอร์-เลสเต  
6.การรวมกลุ่มของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในช่ัวโมง
ท่ีเรียน 

แบบทดสอบออนไลน์ 

หลังเรียน 

กลุ่มไลน์ 
วิชา
ประวัติศาสตร์ 

10 
 

 

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


